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A Aids e outras 'doenças
sexualmente transmissíveis

deixaram de ser domínio
UI'

o; masculino e estão cada vez

Irc mais invadindo o, universo

n: feminino. Em Jaraguá do
11 Sul, até julho deste ano, 200
I� /

mulheres contrairarn o

vírus, o que corresponde a

]9,8% dos casos. .Atua
mente são 503 infectados

a:. nare�ão e os heterossexuais
� correspondem a 71% dos
zao

casos. O maior número de
OI' '

ai doentes está em Jaraguá do

Sul, com 327 casos.' Dos ;&I

infectados 48,9% são
I asados. Os dados foram

01 apresentados ontem

, durante o 20 Seminário de
Jer. DST/AIDS. _ PAGINA 5
e� � � _
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SEGURANÇA

Taxistas evitam trabalhar de
noite com medo de assaltos

- PAGINA4
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SAÚDE

CESAR JUNKES

NOVO GOLE.ADOR

Atacante Roni chega como nova
,

solução do ataque do Juventus

o atacante Roni (foto), que estava no futebol
português, chegou ontem em Jaraguá do Sul e já treinou
com o Juventus. Ele será o substituto de Marco Antônio,
que se transferiu para o Anapolina (GO). Outro jogador
que deixou o tricolor foi o lateral-direito Capilé. o
próximo jogo do tricolor será no dia 1 üno João Marcatto,
contra o Joinville. . - PAGINAS

resce o, número de mulheres
vítimas de doenças sexuais
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COMUNICAÇÃO
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FISCALIZAÇÃO

Comdec apreende alimentos
transportados irregularmente .

.

A Vigilância Sanitária apreendeu 69 quilos de carne e uma

grande quantidade de laticínios, pães e cu<;-as durante a blitz
realizada pelo Comdec. Também foram vistoriados 192
veículos e 20 apresentaram irregularidades. - PAGINA 5

MENSALÃO

Ideli Salvatti processa Roberto

Jefferson por calúnia e injúria
- PAGINA 3

PARABÉNS

Cuarumirim comemora 56 anos

com várias atividades culturais
- PAGINA6

o
Coxinha ou Risoles

+
Suco Mime copo 300 mi RS1p9

o
02 Pães de Queijo

+
Café 200 mi

o
Hambúrguer

+
Suco Mime copo 300 mi R$2,99

o
Big Oog
+

Cocá-Cola copo 300 mi

o
Baguele

+
Coca-Cola copo 300 mi

A verdadeira combinação de sabores!

Aprovllüeascincosaborosascombfnaçõesdo�LanchesExpressosMime.
Ianéhes deliciosos acompa·nha.dos da melhor oobida para acabar com sua sede.

umaverdadelra comblnaçãc de sabores!

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

Você escolhe, nós transportamos.
. ···-----'----�-....,-......""'"'--""""'-.."..,"',-""·"fl!t:lI""tfi>q"'7'"

lDI1 �
CAR(;C�BRAslL
LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

www.studiofm.com.brBernardo Dornbusch, 540 1 Sala 01 1
Baependi 1 TeI.: (47) 371.0383
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OPINIÃO

Falta de respeito
o fato de os governa

dores do Codesul terem sido
,

obrigado - depois de uma

f,érie de

av.
isos desde março

reste ano - entrar com urna

representação junto ao

Supremo Tribunal Federal

bara .recuperar os prejuízos
dos pagamentos que o

poverno Federal se recusa

a fazer da compensação, do

.IICMS prevista na L.ei
, Kandir .é nada mais nada
menos que uma resposta à

altura do d'esrespeito do
Ministério da Fazenda, que

simplesmente lião cumpre a

legislação em vigor. Se a Lei
Kandir está obsoleta, que

.

'seja modificada pelo Con

'gresso Nacional. Mas está aí

'e foi feita para ser cum
prida,
(

Os governadores Luiz

'Henrique (SC), Germano
,Rigotto (RS), Roberto

Requião (PR) e José Orcí
rio dos Santos (MS) ingres
.sar arn com Ação Decla-

FRAS

ra tór ia no STF alegando
perdas de R$ 18 bilhões com

a vigência da lei, sendo que
.

a União repassou apenas R$
5,2 bilhões, dos quais R$ 900
milhões contigenciados. No.
nosso caso, Santa Catarina,
só R$ 240 milhões voltaram
ao Estado nos últimos dois
anos, quando deveriam ser

R$ 2,8 bilhões. Para se ter

pagamento do ICMS

(Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços)
e IPI (Imposto sobre Pro
dutos Indus trializados) e

fica garantida isenção aos

Estados através de um

fundo. Ou seja, o Governo
Feder,al recebe, mas não

devolve. Para onde vai este

dinheiro?

� Se a Lei Kandir está obsoleta, que seja
modificada pelo Congresso Nacional. Mas

. está aí e foi feita para ser cumprida
uma idéia do qu e isso

representa, o Governo do
Estado pretende arrecadar
R$ .15 milhões por mês com

o Fundo Social e isso já
significa um recurso imenso'

para aplicação em obras
sociais e voltadas ao

desenvolvimento' regional.
Pela Lei Kandir, que é de

97, a exportação de produ
tos primários e semi-ela
borados fica isenta do

Importante ressaltar que
este é um r e cur so fun
damental para a Saúde, a

Educação, a Habitação .e a

Infraestrutura. Os governos
estaduais ficam' sem capa
cidade de i;;'vestimento.

E não é só isso, tem mais:

os quatro governadores vão

forçar uma manifestação do
STF sobre a dívida dos
Estados com a União e a

substituição do indexador
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usado para pagamento dás

parcelas, o IGP-DI (Índice
Geral de Preços Disponi
bilidade Interna), pelo Ipca
(Índice de Preços ao

Consumir Amplo). O IGP

DI, alegam, é um golpe,
porque faz a dívida crescer

sem a existência de novos'
emprés timos.

Resumindo a ópera, o

Governo Federal tem aju
dado muito pouco e atra

palhado muito os Estados.

Culpa d'a excessiva centrali
zação do poder em Brasília

(defeito que não é deste
;.. Governo), que faz com que
\
a União retenha 65% de
tudo o que é arrecadado no

País. Aliás, é esta centra:
lização que provoca a

sensação de .impunidade
que reina na "Ilha da Fan
tasia" que é Capital Federal.
Com um� canetada, lá tudo
se pode, lá tudo se faz, à-teve-

,

lia do País. Está aí o mensalão

que não nos deixa mentir.

liA matriz da corrupção não está aqui (Congresso),mas do outro lado da rua (Palácio do Planalto)':
-

• Do deputado federal Roberto Jefferson, ontem em depoimento na CPI do Mensalão, em que inocentou o presidente Lula mas culpou
seus assessores pelos escândalos políticos.

\

As diferenças do PT
na região e no país

I Fatos & Pessoas
Fernando Borid

:Florianópolis - Numa conversa infor
.rnal com esta coluna na noite de
anteontem num lançamento de livro

j(leia na capa do Extra desta edição)\no
iEspaço Cultural Fernando Beck, no
;Badesc, o deputado 'estadual Dionei

:Walter da Silva mostrou estar bastante
'sereno com relação ao quadro eleit'6ral
em' 2006. Beconhece o único

representante da nossa região na

Assembléia que.a situação nacional é
" \

bastante grave e que ainda não se sabe
aonde as CPls podem alcançar. Porém,
em momento nenhum Dionei duvidou
da capacidade de recuperação do PT,
'um PT depurado; renovado e que com

certeza manterá a confiança do p�vo
_
'brasileiro. Quanto ao cenário eleitoral.
'Dtoneí avalia que ainda é cedo para fazer

prognóstico sobre sua reeleição.r'Sei
'que a população de nossa região e de

.outros municípios do Estado saberá

, , reconhecer o nosso trabalho, que está
acima de ideologias e focado no

'desenvolvimento e na mel,h9ria �a
, 'qualidade de vida'; disse ele. Dionei tem

'convicção ainda do apoio dos movi

mentos sóciais, seu maior cabo eleitoral.

<'

1.117 viagens
Duas horas depois de sair na tarde de

quarta-feira de Brasília, onde junto com os

governadores do Codesul entrou com

representação contra a União pela falta de

"repasses da compensação do ICMS

previstos pela Lei Kandir, o governador
Luiz Henrique chegou a Brusque, para
reinaugurar (foto) o Museu Arquidiocesano
Dom Joaquim, o centenário Museu Sacro
de Azambuja. Em sua.21 a viagem oficial à
cidade e a 1.117a a munklpios do interior

catarinense, LHS aproveitou ainda o

ambiente da Capital Federal para martelar
seu discurso por uma .nova ordem nacional:
"O Brasil precisa de um novo Pacto
Federativo que resulte na descentralização

.

dos recursos federais. Só assim teremos

urna justa distribuição de riquezas"

Niura na Studio
A secretária de Estado de Desenvolvimento

Regional, de Jaraguá do Sul, Niura dos

Santos é a convidada desta semana do

programa Studio Atualidades Entrevistas,
que vai ar amanhã às. sete e meia da manhã
na Studio FM (99,1). O programa é

.'

apresentado por Albino FI,ores e Fabiana
Machado e também terá perguntas dos.
ouvintes diretamente das ruas da
cidade. Natural de Jaraguá do Sul, ela falará
sobre o desenvolvimento do município, sua

carreira política, os projetos do Governo do
Estado para a região, Eleições 2006, Fundo
Social e entre outras abordagens fará uma

avaliação da administração municipal.
•

I
Tucanos em Floripa
Está confirmada a participação do senador
Leonel Pavan, do deputado federal
Gustavo Fruet, do governador de São

Paulo Geraldo Alckmin, do prefeito de
São Paulo, José Serra e do deputado

'

Sebastião Madeira no 4° Encontro sobre
Gestão Pública e Políticas Sociais do PSDB
amanhã na Capital. O evento está sendo

promovido pelo Instituto Teotônio Vilela
(ITV) nacional, órgão de estudos e

formação política do PSDB, em conjunto
como ITV estadual. Florianópolis será a

quarta capital a sediar esse encontro que já
foi realizado em, São Luís, Recife e Porto

, Alegre e tem o. objetivo de discutir

questões relacionadas à gestão de cidades
e políticas p�blicas.

Prefeitos e vereadores
o evento dos tucanos acontecerá n6
Centrosul, entre nova da manhã e quatro da

tarde, Em função dos temas que serão

apresentados nas palestras o 'encontro é
mais voltado aos prefeitos, vice-prefeitos,
secretários municipais e vereadores, A
abertura da reunião será feita 'pelo
presidente nàcional do ITV, deputado federal
Sebastião Madeira, e pelo presidente .

estadual do ITV, Alfredo Kleper, Mas é claro

que, com este time todo presente, a crise

política será.o prato principal, especialmente
nas entrevistas com os jornalistas, As
inscrições para o evento devem ser feitas no

diretório estadual do PSDB, ou através do
telefone/fax (48) 223-5968,

'

fbondê'ibest.corn.br
I
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M t� I � I'enos espe acu 0, mais J '(

responsabilidade
,9

Esta semana o Diretório
Estadual do PT em Santa Catarina
foi envolvido nas denúncias sobre

.
.

o esquema de repasse de dinheiro
viaMarcos Valério, Por enquanto
nada parece haver de concreto,
além de uma anotação atribuindo
ao ex-tesoureiro do PT no Estado,
José AdelarNunes, já falecido, um
saque de R$ 50 mil. Queremos que esses fatos sejam f
esclarecidos e, caso seja confirmado envolvimen� 'Ide algummembro. do diretório estadual com repas�ilícito de recursos, as responsabilidades precisámser
apuradas e os culpados punidos.

Mas quem denuncia precisa provar e esse 5

pressuposto de direito não costuma ser respeitado em fi

julgamentos políticos. Há que se tomarmuito cuidado o

com essa onda de 'denuncismos' que levam a pr�. J

julgamentos e condenações -sumárias, antes que os

àcusados tenham a chance de se defender•. Porque G

no espetáculo político são exploradas as possibilidade!
midiáticas, em detrimento do rigor nas investigaç6e!.'
Na penúltima edição da revista Carta Capital, '

jornalista Mino Carta cita editorial do Financiru
Times, de 12 de julho, segundo o qual "a mídia '

brasileira ainda. tem que, descobrir como reportar
acusações de corrupção sem assumir que todos OI

."

acusados são necessariamente culpados". O PT
sustenta que a �orrida pelos furos põe em xeque a

cobertura correta dos escândalos.porque acaba,sendo 11
alimentado o desvario, .quando deveria ser 1:
investigada a seriedade das acusações. a Ui

O momento atual no Brasil é fundamental para
que o PT passe a limpo sua história e promova li

'

processo de depuração, extirpando membros que se ),

afastaram dos valores éticos e morais qJi ��
historicamente defendemos. Mas não podem�l (�

permitir que insinuações apareçam no dia seguinte de

como verdade, sabendo que muitas dessas denúncias ;ab
jarnais vão. se �onfirmar.

/ ,: e::
Também não vamos compactuar com a pirotecOJ! inte

\ que alguns partidos fazem, na qual urna pessoa aparea
denunciada hoje e amanhã já está expulsa do partid�

..

Há no Brasil um regime de direito que assegura', :
defesa a qualquer cidadão; Além,disso, o PT tem. �g
Estatuto e tem uma Comissão de Etica. pelo menOí, �a
no PT, precisamos ter a consciência de que cabd. �ua
Justiça determinar quem sãoos culpados.

.E queremos que os culpados, dentro e fora do
,

sejam exemplarmente punidos. O Partido doi

Trabalhadores tem 25 anos de história e de trabalhol
relevantes prestados à sociedade brasileira. SO�OI,

ti

quase um milhão de filiados em todo o te�ito;� gl
. nacional e não admitimos que jrregulanda e

�e
. id anchem '"

cometidas por alguns integrantes do parti o fi .

�
a trajetória dessamilitância, que nada tem a verco� �
os atos de alguns dirigentes. Porque quem n� �
compactuou com os erros não tem razão para; Ne:
envergonhar deles: .

'I irí :P
Cabe a nós petistas.e a toda 'a sociedade bras! e �h

,

. . , •

.

e que a ��
exigir que a reforma política aconteç� , a; �
fidelidade partidária e o financiamento pubhco

Vil OV1l

campanhas �leitorais sejam l?ressuposto� de,um:eool ([ln
sistema político. Só assim, teremos panda I il!1 1e (

gra e,' '&oportunidade entre os competidores e urna re
e' o I,

t
I -

•

id de que ' l1Ie)
e ética, acabando com essa promiscuí a e

,

financiamento privado de campanhas. • iI\I,
.

." da Silva fira

O deputado estadual Dionei Walter
.

Ioie
escreve às sextas nesta coluna �y
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Mudanças .:
I�

'boca pequena que a,

'corre a

çãO municipal de Jaraguá dodrnlnlstra. .

a de terceirizar alguns serviços'culpreten ' , .

,J '

f 'tura. Fontes proxrrnas ao

:da pre e�arantem que a proposta já
governo IUI'da e deve ser enviada à
t' conc,esa

as próximas semanas, para
Cârnara n

_

,
,

ção ti votaçao.
PreCla,a te do Povo tentou, ontem,

O Corre
.

.

,
' formações na Prefeitura, mas

obter ln, .-

ta'r'los estavam em reuruao no
, secre , .05

Especula-se que a mudança Visa
rnae, 'f' I'

'

rar a folha com o uncrona isrno
sone .

sar os custos para serviços.
repas ,

� Ouvidos de mercador
o deputado Dionei da Silva (PT)
reiterou a promessa de cobrar da
direção, estadual do PT "explicações"
sobre a denúncia de que o diretório
estadual teria recebido dinheiro de
uma das empresas de Marcos Valéria.
Ué, vai cobrar o quê, de quem? Dionei
é vice-presidente estadual dó'partido.
Se não sabe do suposto dinheiro,
quem sabe? Aliás; o deputado foi
candidato a prefeito no ano passado
e tinha interesse direito nos recursos

para a campanha. Ele próprio poderia
explicar o boato.

'

� Outro lado
Dionei pondera, no entanto, que é

preciso tomar cuidado com a onda
<de "denuncismos" e não fazer pré
[ulqarnentos. "A única coisa que
existe de concreto é uma anotação
atribuindo ao então tesoureiro do PT,
José Adelar NUnes, já falecido, um
saque de RS 50 mil. A Executiva

Estadual do partido nega cate�
qoricarnente o repasse de dinheiro';
alega Dionei. Mas é bom lembrar que
todos negavam e, aos poucos, os

esquemas foram sendo revelados e

os políticos admitindo a culpa.

pO'LíTICA

� Na mesma moeda
o coordenador regional do PT, Marcos

Scarpato, usou do mesmo sarcasmo para
responder a piada feita pelo senador
Leonel Pavan (PSDB) de que, na

Disneylândia, todos sabem do mensalão,
menos o Pateta.

"No governo Fernando Henrique, todos'
sabiam, da compra de votos para
reeleição,. das fraudes no painel do
'Senado, da pasta rosa, dos grampos do

.

BNDES, das maracutaias nas

privatizações, dos bancos Marka e

FontCindam, do projeto Sivam, menos
o Pateta'; rebateu.

NA PROCURADORIA

i ldeli entra com representações
(

judiciais contra Jefferson
r 1:

, !iOllNATOMASELLI
ii'

G

Deputado
�sinuou que senadora

stivesse envolvida no

tl squema do mensalão

JtBRASÍllA - o advogado Péricles
�de, que representa a senadora
&Ii Salvatti (PT), apresentou
fitem em Brasília duas

I.

�1me�t�,ç?,e? c�ntI:a ,o �ep��ad?_ '

bertoJefferson (PTB) por crimes
l:calúnia qualificada e injúria '

" ualificada. As representações
óiamapresentadas à Procuradoria

, raldaRepública.
), O advogado Péricles Prade
Iplica que foram feitas repte-I,

entações ao invés de queixas-
ctime, porque a senadora está em
exercício de função pública, não

II bendo então queixa-crime, que
, e apresentada quando se trata de

I uestãoprivada, e não questão de
: �tere&le público."'A representação
, ror calúnia qualificada se faz

necessária porque diz respeito à
li1Smuação do deputado'Roberto
�frerson de que a senadora faria o

i �ento do suposto "mensalão"
" e;a reppesentação de injúria,
� qualificàda porque o deputado

questionou a isenção da senadora
enquanto integrante daCPMI dos

I
Correios, portanto crimes de
interesse público e não

privado",justifica o advogado.
Para Ideli, as insinuações feitas

por Jefferson foram uma tentativa

,

de intimidá-la e uma represália ao ,

fato de que ela o tenha enfrentado
na CPMl. Partiu da senadora a

proposta que acabou resultando
, na quebra de sigilo bancário, fiscal
e telefônico' do deputado
Jefferson, o que desagradou a ele
e aos parlamentares de oposição.

,

'No dia 11 de julho a 'senadora
já havia entrado com tr ê's

interpelações judiciais criminais
contra o deputado Roberto

Jefferson pelas insinuações de
,

que a senadora teria participação
no pagamento do "mensalão".
Pelas interpelações, Jefferson'
tinha prazo de 48 horas para

apresentar explicações ao/

Supremo, Tribunal Federal. O
deputado não se manifestou
oficialmente sobre o conteúdo
das interpelações.

Agora, a Procuradoria daGeral
da República deve se manifestar
sobre o caso. Se aprovadas as

representações, oMinistério Público
entrará com queixa-crime contra o
deputado Roberto Jefferson no .

Supremo Tribunal Federal.

CESAR JUNKES

Senadora considerou as insinuações uma tentativa de indimidá-Ia

O deputado Paulo Pimenta (PT), vice-presidente da CPI do Mensalão,
suspendeu o depoimento do deputado Roberto Jefferson (PTB) depois
que o petebista rasgou a cópia de uma reportagem encaminhada pelo
senador Eduardo Suplicy (PT). Na reportagem publicada num jornal de
Aquidauana (MS), segundo Suplicy, a dona de um restaurante conta que,
viu Maurício Marinho, ex-diretor de Contratações dos Correios acusado de

corrupção, almoçando com Jefferson, como se fossem grandes amigos.
Sentindo-se acuado diante da possível confirmação de sua possível amizade
com Marinho - o que sempre negara - Jefferson tentou contra-atacar:"ossa
excelência praticou um ato que se fosse eu estaria preso. Disse que viu a

esposa de um cidadão da CPI do Orçamento desfilando na escola de

samba em Nova York e ela morta a golpes de picareta, enterrada num

quintal aqui em Brasília. A Vossa excelência tudo se perdoa.bateu Jefferson.
Em seguida, Suplicy encaminhou a cópia da reportagem ao petebista, que
na mesma hora rasgou o documento.Paulo Pimenta, então, ficou indignado
e suspendeu a sessão:"Vossa excelência não tem autoridade para receber
um documento que foi encaminhado à Mesa e rasgá-lo. Esta atitude não é

uma atitude condizente com o trabalho que está sendo realizado na CPI�

�irAlexandre diz que ainda' não se decidiu sobre o governo
, '

\

i 11,Ji.RAGuÁOOSUL_Oex_diretor
, 'Samae (Serviço Autônomo de

I guas e S '

.

, aneamento) Jair'A1exandr '

'

\ 'q, e, disse ontem que ainda
�tomouum d . - 'l-I à'� _

a, ecisaocom reaçao

.!."d
traça0municipal, depois do

i<U1odeex -

d'í!tima oneraçao o cargo, na

'AI sexta-feira. Na terça-feira'llIexandr '

'

�
e afirmou que até ontem

, IXlsiClon' bI � ana so re o governo do
I � e1toMoacirBertoldi (PL) depoisuesereu ' ,

, rOmosdtUrcom o próprio prefeito,
, oveleid:gente� do partido, e com
�) licenCiadoTerrys da Silva

I � C
,que ocupao cargo de assessor

'&t,�munlcação da Prefeitura.
1,"'lIlOsconv d"

� ,

,\iexatldre, ersan o , resumiu

TerryS di
'

iii! '
tsse ontem que até

eradeix '

I �a&I '

ar o cargo na Prefeitura
,

� Utnirsua vaga no Legislativo
'

,IX:Upada[·,
'

�.y I ,

pe o pnmerro suplente
cessrn

>

tntant ann. Terrys disse, no
0, qUe acredita numa

reaproximação do pastor Jair
Alexandre com a administração
municipal. "Acredito que há

possibilidade de voltar, dependendo
doque o prefeitocolocar;mas, se não
-houver acerto, posso deixar a

assessoria", completou:
, I

Terrys tambémdisse que deverá
ser avaliado pelo partido qual o cargo

'

que o prefeito vai indicar para Jair
Alexandre, "que ocupava um lugar
de destaque na administração". Na
opinião dele, a saída de Jair
Alexandre do Samae, considerada
porTerrys um "abalo", foicomo "uma
luz amarela para o PTB". Ele disse
'ontem acreditar que esta situação
deva se resolver até hoje, "o que já
deveria tér acontecido".

O motivo da saída de Jair
Alexandre ainda não foi
esclarecido. As declarações dos
envolvidos não batem. No início da
semana, o prefeito disse que Jair

Alexandre não gostou de ser cobrado pelo uso de máquina daPrefeitura

Alexandre estava se afastando do
Samae porque teria compromissos
com a Igreja Quadrangular que o

.obrigaria a faltar ao serviço. Já
Alexandre: preferiu não revelar ós

,

motivos, alegando apenas "não
concordar com uma decisão dó

prefeito". Depois afirmou não ter'
gostado da cobrança feita pelo
prefeito de explicações sobre a

utilização de uma máquina da
Prefeitura num terreno onde será

construído uma casa de recuperação
de viciados da igreja.

�.,-� Em casà
A Receita Federal já definiu o primeiro
grupo de funcionários públicos
federais que terão os rendimentos e o

patrimônio analisados para iden

tificação de possíveis enrique
cimentos ilícitos.' A malha fina atingirá
primeiramente 0.5 cerca de 20 mil
servidores da própria casa.

Depois das investigações internas, a

Receita promete estender a análisespara
,

os demais órgãos públicos da União.
Se forem levadas a sério, vai revelar
muitas mágicas da multiplicação de
dinheiro.

mosaico@jornalcorreiodopovo.com,br

Projeto da reforma está sendo

revisado e atrasa envio àCâmara'

JARAGUÁ DO SUL - o projeto
do novo organograma, a chamada
reforma administrativa do governo
municipal, será encaminhado para
a Câmara de Vereadores apenas na

segunda-feira. O projeto prevê
mudanças em setores, incluindo a

criação de secretarias, a redução de
salários e do número de cargos de

confiança, uma das promessas de

campanha do prefeito Moacir
Bertoldi (PL), que também

prometeu economizar R$ 500 mil
com o enxugamento da máquina
administrativa.

No início da semana, o prefeito
disse que o projeto seria enviado

ontem, mas o controlador-geral
Celso Pinnann informou ontem que
"estão sendo. revistos alguns pontos
legais". "Estamos trabalhando com
o objetivo de terminar hoje, mas
faltam ainda o parecer jurídico e

alguns detalhes finais, por isso

devemos encaminhar o projeto
apenas na segunda- feira", disse.

Com a aprovação do projeto, 30
funcionários comissionados -

aqueles que ocupam cargos de

confiança sem obrigatoriamente
passado por concurso público - serão

demitidos, informou o prefeito na

segunda-feira. "Também vai haver
uma redução do valor dos salários
dos comissionados que

permanecerem", revelou.
Segundo Bertoldi, amedida vai

gerar uma economia de aproxi
madamente R$ 130mil pormês aos
cofres públicos. Dos 2660
funcionários públicos, cerca de 140

ocupam cargos de confiança. O
pagamento de salários

compromete 43,5% do orçamento
do município todos os meses. A
Lei preconiza o comprometimento'
com a folha de pagamento em,

nomáximo, 52%. "Só com salários
dos cargos comissio-nados, o

município gasta R$ 1,5 milhão por
ano", informou.

O prefeito também garantiu que'
O governo ultrapassou a economia

de R$ 500 milmensais. �'Já estamos
gerarido uma economia de R$ 700
mil todos os meses", Bertoldi afirma
que isto foi possível com reduções
no gasto de energia elétrica;
combustível, telefone, além da�
horas extras, "pagas indevidamente
na administração passada". "Nd
-, I

período em que decretamos
moratória, também reduzimos o'
número de contratos renovados e

renovações de licitações públicas",
acrescentou.

., Moacir Bertoldi

prometeu economizar RS
500 mil com o

enxugamento da máquina
administrativa.

• Se o projeto for

aprovado, 30 funcionários
comissionados vão ser

demitidos. A medida vai

gerar, uma economia de RS
130 mil por mês.

Informações sobre Plano Diretor
de Jaraguá disponíveis na .interner

}ARAGt;Á DO SUL - Os trabalhos
derevisãoeadaptaçãodoPlanoDiretor
de Jaraguá do Sul ao Estatuto da
Cidadepodem ser acompanhadosna
Internet, acessíveis através da

logomarca do PDO no sitio

www.jaraguadosul.sc.gov.bt
Segundo o coordenador técnico

do Núcleo Gestor do Plano, Osmar
Günther, 'informou que, já estão

disponíveis o texto do folder

explicativo, a ficha de pesquisa
temática, o mapa da regionalização,
nomes dos integrantes e respectivos
contactos do Núcleo Gestor, dos
Agregados' e do subgrupo, Apoio
Técnico, endereços para acessar o

Estatuto da Cidade e calendário de
eventos, entre outras informações.
De acordo com Günther, as

informações são atualizadas

constantemente, à medida que o

trabalho vai avançando.' "A
comunidade emgeralpode participar
acessando e preenchendo a ficha de

pesquisa temática disponível no link,
onde estãodiversos temasrelacionados
àvida urbanada cidade, como uso do
solo, trânsito, meio' ambiente;
patrimônio histórico, habitação,
saneamento básico, equipamentos
comunitários, etc", explicou o

coordenador
, Güntherexplicouque a fichadeve

ser preenchida e remetida através do
e-mail, conforme orientação contida
nopróprioformulário.Ela taml::émpode
ser impressa, respondida eentregue na
Prefeitura +'. na Gerência de

Planejamento, aos cuidados dos'

integrantes do Núcleo Gestor -, na '

entidade de classe ou na associação
de moradores do, bairro onde o

pesquisado reside.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO
Weg
o ranking das 500 maiores empresas da América Latina, publicado
pela revista América Economia, comprova que a Weg cresce a

cada ano: passou da 379° colocação, em 2003, para a 316°, em
2004, subindo 63 posições. Está também entre as 50 mais
'rentáveis da América Latina: conquistou o 36° lugar, com relação
llucro/ativos de 16,3%.Organizada pela consultoria Economática,
ra listagem engloba empreendimentos privados e estatais da

-Arqentlna, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, EI
.Salvador, Guatemala, Honduras, México; Nicaráqua, Panamá,
,

Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. O

IBrasil é o país .corn maior número de' participantes: 202
kompanhias, seguido do 'México, com 154, e do Chile, com 48.
No entanto, a maior parte das vendas vem das empresas

,.mexicanas, representando 39,4% do total, enquanto o Brasil é

iresponsável por 38% e o Chile, 6,7%.
"

�Prejuízo
� A TAM registrou prejuízo de
• RS 24,7 milhões no segundei
� trimestre deste ano, contra

: um lucrohquído de RS 206,5
� milhões no mesmo período
� do ano passado.No primeiro
� semestre, entretanto, a
empresa informou que teve

lucro de RS 28,8 milhões
devido ao resultado positivo

" obtido nos três primeiros,

,: meses do ano.

Participação
Segundo balanço divulgado, a
participação de mercado e a

ocupação dos vôos
aumentaram. Assim como a Gol,
a TAM aproveitou para crescer \

no mercado com a redução das

operações da Varig, que
enfrenta grave crise financeira. A

participação de mercado da
empresa em vôos domésticos
subiu de 33,2% no segundo
trimestre de 2004 para 42,6%
neste ano.

I

: Causas
Durante o segundo trimestre,
a TAM teve que arcar com

aumento dos custos com

combustíveis devido ao

preço recorde do petróleo.
Nas últimas semanas, o barril

negociado no mercado
internacional tem oscilado

-

em torno de USS 60.0s
custos dos serviços e as

despesas operacionais
aumentaram 26,4%,

• atingindo RS 1,245 bilhão no

segundo trimestre.

Queda leve
Produção e vendas de veículos
caíram em julho, na comparação
com o mês anterior, mas ainda
se,mantêm acima do patamar
alcançado em 2004. A produção
de veículos recuou 6,3% em

relação a junho, mas aumentou
7,8% se comparada com 2004.
As vendas no mercado interno
caíram 6,6% na comparação
com junho e mantiveram alta
de 3,7% em relação a igual mês
do ano passado.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

, • Cotação U$$ Compra VeJ;'lda
Comercial 2,303 2,305
Paralelo 2,543 2,637
Turismo 2,260 2,410
• Cotação Euro Compra Venda'

2,851 2,855

·CUB RS: 859,54 (agosto)
·Indices Pontos Oscilação
Bovespa

I
26.469. 0,91%

DowJones 10.610 0,82%

Dasdaq 2.191 1,15%
• Poupança (O/li) 0,8327

Garota Estudantil
Desfile da Garota Estudantil da Escola
Elza Granzotto Ferraz. Data: 06/08 Horá

.rio: a partir das 22h Animação: Eco's
Bands Local:Salão Caxias Esporte Clube,
.em Santa Luzia. Não percam,

( OASE - TERÇ,AS FEIRINAS

,Promove dia 9/8, terça-feira.a partir
das 14h30 Café Beneficente, nó Clu
be Atlético Baependi. Valor RS 12,00

· antecipado e:'RS 15,00 no dia.Vale
.

um café.
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Taxistas deixam de trabalhar
à noite com medo de assaltos:

Eus BINI

� Este ano" dez
assaltos a taxistas
foram registrados só'
em Jaraguá do Sul

JARAGUÃ- DO SUL - Boa parte
dos 56 taxistas que trabalham no

município deixaram de prestar
serviços à noite porque temem

,

, assaltos. Amaioria admite que não
usa a cabine de proteção feita com
material blindado e que custa

cerca de R$ 1.500,00, por acharem
que, além do desconforto que
causa ào motorista e aos

passageiros, o recurso não garante
a segurança.

Nelson Scarpato, que tem táxi
há 27 anos, deixou de trabalhar
após as seis horas da tarde depois
que foi assaltado pela segunda vez,
em abril de 1996. "Depois que
anoitece só faço corrida se for para
um conhecido", diz. Ele já tinha
sido assaltado na semana doNatal
do ano de 1991. Na primeira vez, o
assaltante estava armado com

revólver e na segunda, com uma

faca. Os dois casos aconteceram à

noite, e o taxista só saiu ileso porque
conseguiu se livrar dos marginais.
Scarpato contou que chegou a

usar a cabine de segurança por um
certo período, mas não se adaptou.

"Era desconfortável, nos dias de
calor ficava pior ainda porque não
tem um sistema adaptado para ar

condicionado.Os próprios clientes
não se sentiam bem e acabavam
dando preferência para os veículos
sem a cabine", diz. Ele também
conta que a cabine de proteção não
evitou que um colega seu fosse
assaltado três vezes.

Norberto Aben, taxista há 19
anos, foi assaltado em março de
2001, por três homens armados.
Desde então deixou de fazer
corridas à noite, a dão ser que o

cliente seja alguém conhecido.
"Lutei e consegui me livrar dos
assaltantes, que não levaram nada.
Mas o trauma ficou", diz. Marcelo
Scoz, que tem táxi há 10 anos,

nunca foi assaltado, mas tem um
colega que passou por isso há 15
dias. "Ele pegou três rapazes no

Líder Clube que queriam ir até o

bairro Garibaldi. Quando
chegaram lá, mostraram que
estavam armados com faca e

trancaram meu colega no porta
malas, levando dinheiro, dois
aparelhos celulares e o taxímetro".
Marcelo, que usou cabine de

proteção durante um ano e meio,
também acha que esse recurso não

é garantia de segurança, além' de
'ser desconfortável. A exemplo de
outros colegas, deixou de prestar
serviço à noite há três anos.

O presidente daAssociação dos

Caroline E. Obenaus, Daisy L

Kelbert, Daniele C. Mais e Nelise
M. Bertoldi. O trabalho foi
realizado durante o semestre, na
disciplina Teoria e Projeto I,
envolvendo os demais conteúdos

disciplinares e com orientação
conjunta dos professores da fase
e submetido à banca de final de
semestre.

De acordo com a equipe, a

intenção do projeto foi atender
às necessidades específicas do

público infantil, pois a

convivência com outras pessoas,

SchmitzCardoso, que junto commais
.

nove colegas inventou este novo

método, o novo equipamento já está
sendo usado há um ano emeio.

Aequipe daZanoti:iElásticos criou
um "pulmão" para máquina auto

mática, que aumentou aproduçãoem
80% e agoraaempresa consegueentre

gar 1milhãodemetrosdeelástico con
tra os 600milmetros feitos anterior
mente. "Ganhamos em produtivi
dade", ressaltaAdemarAntônioPetry,
do Ciclo de Aperfeiçoamento de

Idéias, .que já tem 159 projetos
implantados desde junho de 2001.

Já ogrupo da empresaMenegotti
Máquinas criou um anel flexívelpara
polia de motor que possibilita a

usinagem .em uma única fase. "O
material foi desenvolvido com mola
de caminhão já que não tínhamos -

matéria prima", ressalta Lourenço
[asper; do setor de usinagem.

Nelson Scarpato foi assalto duas vezes, por isso não trabalha de noite

,Motoristas Autônomos da Região
do Vale do Itapocu, Eliseu Petri,

-

concorda que as cabines blindadas
não oferecem segurança. Em 11
anos trabalhando com táxi, Petri
nunca foi assaltado, mas evita

trabalharà noite. "Nas reuniões

sempre falo para o pessoal ficar
atento a passageiros com atitude

as brincadeiras ao ar livre e o

contato com a natureza são

fatores imprescindíveis para o

adequado çlesenvolvimento
físico, mental e social das

crianças. A proposta do projeto
foi a criação de um parque
infantil, tendo por local uma
área do Parque Malwee.

Interessados em conhecer o
trabalho podem visitar a

exposição até este sábado (06/
08), das 7h30min às 22h30min e

das 8 às 13 horas, sem fechar ao
meio-dia.

suspeita". Segundo o presidente, e

muitos taxistas são assaltados, nW e5

não registram o Boletim dr -

Ocorrência, "a não ser em ca5�1 TI
mais graves, quando roubam J Ii
carro". A Delegacia de Polícia
informou que desde O início doan�
foram registrados cerca de 10

assaltos a taxistasem]araguádoSul

Exposição "Traquinagem" pode ser vista na l,Inerj até sábadfr:

• A exposição remete as

brincadeiras de crianças ao

ar livre, destacando a'

írnportánda do contato

com a natureza

.'

DA REDAÇÃO - O nome

lembra brincadeira de criança,
mas á proposta é muito séria.
Acadêmicas da primeira fase do
curso de Arquitetura e

Urbanismo' do Centro Uni
versitário de Jaraguá do Sul -

Unerj, estão apresentando no

hall da Biblioteca Padre Elemar
Scheid, a exposição "Tra

quinagem" com propostas para a

criação de um espaço destinado
ao lazer de crianças.

Participaram da elaboração
da proposta as acadêmicas

ce

m

• As visitas podem ser

feitas até sábado das 07:30

às 22:30min. Não fecha ao

meio dia.

Criatividade é valorizada na etapa regional do CNI/Fiesc
. �-

JARAGUÃ 00 SUL - As empresas
DuasRodas,MenegottiMáquinas e a
ZanottiElásticos tiveramseus trabalhos
classificados para a etapa estadual do
PrêmioCNI/Fiesé.Ontemfoi realizada
aetaparegionalcom aparticipação de
19equipesdeoito empresasdeJaraguá
doSul e região promovida pelo Senai
local.De acordocomodíretordofenai
de Jaraguá do Sul,GilbertoSaloman,

.

o objetivo do prêmio, é estimular a
melhoria contínua dos processos

produtivos das indústrias com a

particípaçãodos trabalhadores.Aetapa
estadual acontecenodia 2 de setembro,
'emFlorianópolis.

Ogrupo "�levandoSoluções", dos
setores deAgroindústria e Instalações
daDuas Rodas, adaptou um cilindro

pneumãticoncssecadoresdesuperfcíe,
que era com mola, gerando uma

economiapara aempresadeR$ 29 illil
por ano. De acordo com Maurício

JAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PREVENÇÃO

seminário alerta sobre a feminilização da Aids
H ENA DE MORAES

": MARIA EL

Em Jaraguá do Sul,
o

�[ ,27 pessoas foram
, infectadas, 39,8%
II�O mulheres,

IJARAGUÁ 00 SUL - A Aids e

doenças sexualmente
, outras -' d d'ssíveis estao deixan o e
, Il'ansm1,

d mínio masculino e estão
" ler o

,

'd vez mais invadmdo o
, C1 a

P I
-

universo feminino.
e o menos e

I ,lo ue foi demonstrado ontem""q
"dDST/.• d�rante o ZO Seminano e

[ AIDS de Jaraguá do SuL, ocorrido

, no CPL (Centro de Profissionais
'i Uberais) com a participação de

a roximadamente 200 pessoas.
PdS ."

li Participaram o emmano como

r, palestrantes os médicos Osmar

j Andreatta, que falou sobre

"Mulheres e as DST na

atualidade"; Willy Hiraga, que
explicou sobre os prognósticos da

. doença e Dalton Fischer, que

, enfocou a realidade epide
�ológica de Jaraguá do Sul e

Rc�ão,
O Seminário foi dirigido a

educadores, professores e

J' e�tudantes de enfermagem. O
Ir ,

objetivo, de ac�rdo com o DOENÇASSEXUALMENIE
coordenador do programa DST/ TRANS:MISSÍVEIS _ O médico
Aids , Dalton Fischer, é formar urologista Osmar Andreatta falou
multiplicadores e alertar as pessoas sobre a importância da prevenção
sobre a crescente feminilização da e especialmente do tratamento.

doença, .g,uase a metade das Segundoele,ocomportamentodas
pessoas que têm Aids, no mundo pessoas, de um modo geral, não
todo, sãomulheres. mudou muito em relação há

Em Jaiaguá do Sul, segundo décadas passadas. "Acho até. que
dados fornecidos pelo coordenador piorou. Continuam procurando as

do programa, em 2001 foram farmácias", afirma Andreatta. De
registrados 96 casos de Aids entre acordo com ele, o tratamento

mulheres. Até julho deste ano o incorreto é a principal causa do
número de mulheres com a doença agravamento de certas doenças. As,
chega a 200, o que corresponde a DSTmais comuns, de acordo com
39,8 %dos casos. "Em breve o ele, são a clamídia e o HPY. A
número de mulheres com Aids

I

clamídia é causada por uma

tende a ser superior ou empatar bactéria, é de difícil diagnóstico e

com o número de doentes do sexo pode causar um processo inflama-
masculino", conclui Fischer. tório no aparelho reprodutor femí-

Atualmente; ainda de acordo
'

'

nino. Já o HPV é um vírus, grande
com Fischer, são 503 infectados ria causador de câncer de útero.
região e os heterossexuais

correspondem a 71% dos.casos.O
maior número de doentes está em
Jaraguá do Sul, com 327 casos

sendo que 48,9% são casados.
Fischer conclui que falta
maturidade às pessoas, já que,

segundo dados de pesquisa feita
em Jaraguá com . 5.389

entrevistados, 56% afirmaram que
nunca usam preservativo nas

relações sexuais com o argumento
de que confiam no parceiro.

� Prefeitura vai focar trabalho

! sOCial na pr�venção e na família

JARAGUÁDO SUL _ A Secretaria
de Desenvolvimento Social e

� I\bitaçáo e oConselhoMunicipal
de Assistência Social estão

, organizando aJa Conferência de
,

A.listênciaSocial que se realiza nos
. ruaslle12destemês,noauditório

da Unerj. Devem participar do .

, evento,cercade 150representantes'
@sociedadeorganizada.O objetivo
central daConferência é definir as
�etasacurto, médio e longo prazo

; �ara a iu;plantação do Suas
(Dl,tema Unico de Assistência
&leial), uma política nacional que
ViSadescentralizar oatendimento I

, >xialeaumentar a participação da
Com id d

,

um a e nos programas
3lIffitenciais,
A efetiva descentralização no

atendim . .ento social deve
acontecer ' .num prazo máximo de .

IOanoseosm -Ó, " ,

. urucípios tem prazo

� setembro deste ano para se

�astrare receber recursos do '

, emo Federal. De acordo com

a setretária, Nilda Bertoldi, é

muito importante a participação
comunitária nas discussões e

'debates que vão acontecer
durante a Conferência. "Serão
levantadas as prioridades do

município e todas as entidades que,
de uma forma ou de outra,

atendem à comunidade, estão
.

convidadas a participar". Segundo
-

ela, os projetos assistenciais

desenvolvidos no município e os

convênios que 'a Prefeitura tem

corri várias entidades, resultam no

atendimento de cerca de 10 mil
famílias. "Queremos agora focar

'

nossos esforços no. trabalho de

prevenção e trabalhar mais o lado
da família, não apenas fazendo o

atendimento fragmentado dos

indivíduos", observouNilda.
Participarão do evento, a

assistente social mestre em

Sociologia, Maria Salete da Silva,
e as assistentes sociaisMatia Tereza
Soares e Marilda Agione.

Mais de 200 pessoas participaram do 2°Seminário DST/Aids que aconteceu ontem em Jaraguá do Sul

Atividade industrial apresentou'
crescimento devido à exportação,

DA REDAÇÃO - Impulsionada
pelas exportações, a atividade
industrial começa a recuperar o

fôlego. Os' cinco indicadores
industriais pesquisados pela
Confederação' N acionaI dá
Indústria (CNI) tiveram

variação positiva em junho. As
vendas industriais subiram

1,53% em relação a maio, na
série com ajuste sazonal. As
horas trabalhadas na produção
aumentaram 0,68%, os salários
cresceram 0,60% e o pessoal
empregado teve acréscimo de
0,08% na mesma comparação.'

O boletim informa que o

ritmo de crescimento mais

intenso das vendas em relação

às horas trabalhadas verificado
em junho na indústria é uma

novidade. A situação inversa

tem sido mais comum por causa'
do efeito da valorização do real
sobre o fatur�mento das
indústrias exportadoras. No
semestre, as vendas acumularam
alta de 4,5% e as horas

trabalhadas, 7,21% .

O boletim informa que, no

terceiro trimestre de 2004, o

indicador médio foi de 83,5%,
um recorde histórico. Desde

então, as empresas trabalham
com folga maio):', o que pode ser

explicado. pela maturação de
investimentos realizados em

2003 e 2004.

Jurosaltos puxam estimativa
de crescimento para baixó

DA REDAÇÃO - A longa
continuidade da trajetória de alta
da taxa de juros levou a CNI a

rever parábaixo sua estimativa de
crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) de 4% paraJ,2% neste

ano. As expectativas para a

expansão da indústriá' também
foram reduzidas. O PIB industrial,
formado pelo desempenho das
indústrias de transformação,
extrativa, cónstrução civil e

serviços industriais, deverá crescer
4,2%, percentual menor que os'

4,8% previstos anteriormente.
Para a indústria de transfor

mação, a projeção de crescimento /

, caiu de 4,8% para 3,8%. Em
contrapartida, a CNI aumentou
a previsão de expor�ações, de US$

108 bilhões na projeção de maio

para R$ 114 bilhões, enquanto as

importações devem semanter em

US$ 76 bilhões, com saldo de US$
38 bilhões.

_ As exportações, assim como

aconteceu em 2003 e 2004, serão
o grande mentor do crescimento
., disse o economista 'Flávio
Castelo Branco, coordenador da
Unidade de Política Econômica
da CNl.

Apesar da revisão do PIB, os .

economistas da CNI acreditam

que o segundo semestre será
'melhor' do que o primeiro. Para
eles, o ciclo de alta dos juros já foi
interrompido no mês passado, com
amanutenção da Selic, devido ao
arrefecimento da inflação.

I,

Comdec apreende alimentos
.

,

transportados fora das normas

,

A fiscalização do Çomdec aconteceu ontem no Portal de Jaraguá :,

JARAGUÁ DO SUL _ A
,

Vigilância Sanitária apreendeu
ontem 69 quilos de carne bovina e

uma grande quantidade de

laticínios, pães e cucas durante a

blitz realizada pelo Comdec
(Conselho Municipal de Defesa
Civil) em parceria com as polícias

"

Civil eMilitar, Exército, Vigilância
Sanitária, Procon, Cidasc Comitê
Sulbrasileiro de Qualidade de

Combustível, Gerência de Meio
Ambiente e Corpo de Bombeiros.

De acordo com o fiscal da
Vigilância Sanitária Sósthenes
Costa, foram recolhidos um bolo
de aniversário de 15 quilos, cerca
de 20 quilos de pão à granel, mais
70 pães empacotados e

aproximadamente 20 cucas de
uma padaria de Guaramirim, além

I i
de 110 sacos de leite. Todos estes'
produtos estavam sem prazo de
validade nem data de fabricação
e seriam levados para uma festa de
um grupo de' terceira idade de

J araguâ do Sul. A carne foi i
apreendida porque não estava I
sendo transportada na temperatura
ideal, que é de 8 a 10 centígrados��

O coordenador do Comdec.]
Carlos Alberto Dias informa ainda:
que foram vistoriados 192 veículos:
e 20 apresentavam irregularidades.

I

A mais comum foi extintor de'
incêndio vencido. Dias salienta:

. que o número de irregul�ridades'
em veículos baixou para 18% em:

ó relação às três primeiras blitzes, mas,
não diminui o número de
alimentos apreendidos fora das:
condições exigidas pela lei.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Começa (amanhã a programação
dernillvelliáriodeGuMrurrIDnn

: GUARAMffiIM - Há 56 anos foi
criado omunicípio deGuaramirim,
mas a história da cidade começou
ráuíto antes:Os primeiros imigrantes
vieram da então colônia Dona
Francisca (atualmente [oinville) e se
instalaram no Brüderthal, ainda no
século 19. Hoje Guaramirim tem

cerca de 29 mil habitantes. As

f�stividades do aniversário começam
oficialmente amanhã com Santa
Missana IgrejaMatriz.

! Onome domunicípio inspirou-se
em uma ave avermelhada, habitante
qasmargens do rio Itapocú, cujo no
�e de origem tupi-guarani significa:
,Guará - Garça e Mirim - Pequena.
'No decorrer de sua história, alguns
atontecirnentos forarri marcantes:
ein 1910 foi 'inaugurada a Estação
Eerr6viária; em 1930, começou a

grande fase da industrialização; em
�949, a emancipação política d�
município, e a partir de 1970, as

indústriasmoveleiras, de conservas,
<ilimentícias, químicas,metalúrgicas,

,

� de confecções conquistaram um

�andedesenvolvimentomostrando
s�a qualidade e produtividade aos

consumidores dos mercados mais

AULA DIFERENTE'

.. Alunos aprendem sobre Ciência'
através do cultivo da terra'

r

exigentes. HojeGuaramirim é uma

das cidades que mais crescem no

Estado,
PROGRAMAÇÃO - A 3a

Festa da Porchettacomeçano sábado
à noite, no Pavilhão de Eventos. A

programação começa às 19 horas e
,

,

estão previstas apresentações
folclóricas, do coral, apresentação das
rainhas, desfile típico italiano com as

oito porchettas preparadas para o

evento, jantar e baile com o grupo
Vechio Scarponne, deRodeio/Se.

Jánodia 13 de agosto, às08 horas,
está programada Corrida Rústica e

Gincana Municipal envolvendo as

AssociaçõesdeMoradores, noGinásio
deEsportesRodolfoJahn;Às 18horas,
show de Bandas, .Nodia 20de agosto,
às 13h30,serárealizadoo 14.QFestival
Municipal de Dança, no Pavilhão de
Eventos; No dia 27 de agosto,
acontece oBaile deAniversário, com
a Banda Som Sete e o Concurso

, Rainha das Associações de Morad
ores;No clià 28 de agosto, aniversário
de Guaramirim, será realizado o

desfile festivo, envolvendo os

estudantes, entidades e agricultores,
às 09h30, na rua 28 de Agosto.

Falecimentos
,

iFaleceu às 23:S0h do dia 04/08,a senhora Paula Dencker,com idade
.de 85 anos. O velório foi realizado na Igreja Luterana do Centroe o

'sepultamento no cemitério deGuaramirim.
:Faleceu às 22:30h do dia 03/08,a senhora Emiliana Anacleto Koch,
I

.corn idade de 94 anos. O velóriq na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o
isepultamento no cemitérioMunicipal do Centro.
Ealeceu às 01 :30h do dia 04/08;a senhora Otilia DenckerMohr,com
:idadede85 anos.Ovelôriofoi realizado na Igreja Evangélica Luterana
:do Brasil e o sepultamento no cemitérioMunicipal de Schroeder.

CP JURíDICO
•• Projeto de lei prevê indenização
para empregado estável demitido

�OpresideritedoTribunal5uperiordoTrabalho,ministroVantuilAbdala,vê com cautela

:�a proposta doProjeto de Lei 5722/01, que prevê a indenização do empregado
" âetentorda estabilidade provisória que venha a serdispensado sem justa causa.O
,�projeto está previsto para servotadohoje (2) naComissãodeTrabalho,Administração
e Serviço Público da Câmara dosDeputados, ,

O presidentedoTSTobservaqueo PLpropõemulta de RS 5mil ao dia porempregado
com estabilidade provisória demitido,maso texto não esclarece atéquandoédevida.
Vantuil Abdala esclarece que a jurisprudência do TST determina que, no caso de
estabilidade provisória não é cabível a reintegração ao emprego, porque a garantia
do emprego nãoé definitiva."Assim,exauridoo período deestabilidade provisória o
empregadorestá autorizado a afastaro empregado':
A jurisprudência do TST reconhece ao empregado com estabilidade provisória
despedido sem justa causa o direitoao pagamento dos salários correspondentes ao
período da estabilid�de temporária com cômputo deste períodoem seu tempo de

serviço.
O ministro lembra que a Justiça do Trabalho só entende cabível a reintegração
quando a deçisão é proferida antes de exaurido o período de estabilidade provisória.
"Aí.naturalmente.sâo indenizados apenas os salários do período de afastamento;
completa.
"OPLdetermina que"em casodedemissãosem justa causa doportadordeestabilidade
.provisória é devida indenização ao ernpreqado no valor correspondente à

, remuneração em dobra de todo o período restante da estabilidade além da
, reintegração ao ernpreqo'A proposta prevê também que,seforconstatada a ausência'

de justa causa em demissão deempregado portadorde estabilidade provisória'será
: imposta à empresa amulta de RS 5 mil ao dia porempregado demitido, elevada ao
dobro em caso de reincidência':
AConstituição garante três situações de estabilidade temporária: ao empregado
sindicalizado a partirde sua candidatura atéque, caso seja eleito, um ano após o final

, domandato; para os trabalhadores integrantes da Comissão Interna de Prevenção
: deAcidentes (Cipa);e à trabalhadora gestante, desde omomento da confirmação da
: gravidezatécintomesesapóso parto. '

: AjurisprudêncladoT5Tcom relação à estabilidadeda gestante, prevista naOrientação
, Jurisprudencial88, da Seção de Dissídios Individuais 1 (501-1), estabelece pagamento
,

de indenização decorrente da estabilidade provisória, mesmo que haja
desconhecimento,por parte do empregador,do estado degravidez da empregada.
Em abril do ano passado, osministros suprimiram do texto a possibilidade de norma
coletiva restringir esse direito.
A autora do projeto de lei em tramitação naCâmara é a deputadaVanessaGrazziotin
(PcdoS-AM) e o relator na Comissão é o deputado Isaías Silvestre (PSS-MG), que
recomenda a aprovação damatéria.

,

Paloma Maia de Assis Pereira, graduada em Direito pela Furb, integrante da
banca da Cassuli Advogados Associados S/C, reproduz artigo extraído do site
www.tst.gov.br/noticias/
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Eus BINI

� Participam do

projeto 190 alunos
da Escola Antônio
Estanislau Ayroso

}ARAGUÁOO SUL - Uma aula
de ciências diferente, que alianovos
conhecimentos a hábitos

,

alimentares saudáveis. Este é umdos

objetivos do projeto "NossaHorta",
que começou a ser de�envolvído ano
passado, na Escola Municipal
AntônioEstanislauAyroso, nobairro
Jaraguá99.

O projeto envolve 190 alunos
de 5a a 8a séries, que participam
empolgados de todas as etapas,
desde o plantio até a colheita das

verduras, legumes e temperos, que
depois são usados no' preparo da
merenda escolar. Até as mudas
foram produzidas na escola, com a

participação da APP (Associação
de, Pais e Professores), que
forneceu o dinheiro para compra
das sementes.O professor da

disciplina de Ciências, Jean
Facchini, explica que o trabalho
dos alunos na horta também
envolve muita pesquisa, para
conhecer as qualidades nutri

clonais e medicinais de cada

planta, a melhor forma de

aproveita-mento de espaços,

Produtos cultivados são usados na merenda escolar e incentivam mudança dos hábitos àlimentarel'

formas de cultivo' sem uso de

agrotóxicos - o controle de pragas
é feito de forma natural -, e até a

maneira como podem ser prepara
dos os alimentos. "Procuramos
trabalhar mais a variedade do que
a quantidade, mostrando para os

alunos a infinidade de opções
oferecidas pela na�ureza. Só de
alface temos plantadas sete espécies
diferentes", diz o professor. Há'

também curiosidades, comó por

exemplo a cenoura redonda, como
se fosse um rabanete de cor laranja,
e a beterraba em forma de cenoura.

O professor comenta que com

essa nova dinâmica de trabalhar a

disciplina de Ciências, aumentou
o interesse dos alunos pelas aulas.
"Os hábitos alimentares também
acabam sendo modificados. Muitas

crianças ql!e não comiam

determinada verdura ou legume, o

provam por curiosidade e acabam
gostando". A aluna da 7' série,
Anna' Luiza Wagner, conta qUf ,�

gostou tanto do trabalho de cultiVa! }
uma horta, que já começou a fazer I:

uma em casa, com a ajuda da n\ãi, �

'Além das verduras, legumes e ,p

temperos, o espaçada horta escolf -I"também está sendo usado pa$ ,

cultivar ervas medicinais,

CORREIO TV

Na berlinda

red acao@jornalcorreiodopovo,combi: 'M
'or
'er

A "era Ana Paula Padrão" no SBT não chega sócom notícias boas

para o jornalismo da casa. Apesar da contratação de cerca de 60

profissionais, renovação dos estúdios e atualização de equipamentos
e novos veículos, também haverá más, notícias: leia-se demissões.

Quem fica?
o clima 'está tenso, principalmente entre a chamada "velha guarda"
do jornalismo do SBT. Sim, por incrível que pareça o SBT sempre teve

um heróico núcleo jornalístico. Os comentaristas José Nêumane

(política), Denise Campos de Toledo (economia) e Daniela Freitas já
dançaram. Pelo menos outros 10 profissionais também deverão ser

demitidos. Há choro � ranger de dentes nos corredores. Misturados à

alegria de quem está chegando ...

Deolho...
Para dividir a apresentação do jornal "madrugadício" do SBT com

Hermano. Henning, a emissora está sondando Joyce Ribeiro (Record
Internacional).

A vencedora
De fato, o reaproveitamento de pessoal no SBT, inclusive, já
começou: uma das recepcionistas do Complexo Anhangüera, Valéria
Félix, jornalista formada, foi contratada agora como repórter. É uma

descoberta e uma aposta do diretor Luiz Gonzaga Mineiro.

Nãovai
caco Barcellos, da Globo, estava em negociações adiantadas com a

Record, mas desistiu. O repórter não conseguiu ter em seu contrato

a garantia de um programa.

Baixinhos
Xuxa foi convidada pela Unicef para ser madrinha da 14" edição da

campanha argentina Un Sol Para Los Chicos, uma versão do projeto
"Criança Esperança" (Globo).

Agilida·de
Miguel Falabella e Maria Carmen Barbosa já escreveram o fim de"A
Lua me disse': Os desfechos dos personagens serão narrados por
Vitza (Carol Machado).

'

Continuação ,

)1':Floribella 2" estréia na Band em janeiro e o ele�co prin�ipal "

cr

deverá ser mantido. Nos contratos dos atores ha uma clausula '. 'pi
já prevendo um reajuste salarial em caso de continuação da I ;�
novela.

Licençamaternidade

'

,

"', I c�
Silvia Buarque não deve, voltar para "América" depois que dera 's�
luz ao seu primeiro filho. A atriz termina de gravar sua �
participação na próxima semana. No sábado, 13, vai ao ar a I
cena em que a moça se despede de boiadeiros e comunica.a 'n

todos na casa de Dna. Neuta que irá morar fora com um peaa

por quem se apaixonou. Bom, resta saber se com essa

justificativa encontrada por Glória para a viagem de Ellis, a es

autora aceitará a suqestão que Silvia fez de voltar para gravara
último capítulo da novela.

Antecipando
Isabella Fiorentina
deveria estrear no

"Tudo a Ver"

(Record) somente
no dia 15, mas a

direção deve

antecrpar a

entrada da

modelo, parqué os

telespectadores
estão sentindo
falta dos quadros
de moda que eram

comandados por
. Ana Hickmann (há
mais de 15 dias ela
está fora, devido
aos pilotos do
novo matinal da

emissora). Por isso,
Isabella deve
entrar no ar já na

próxima segunda
feira.
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FUTSAL SUB- 1 7

ESPORTE I 7 I�
..............--------------------------------....

Times da·região disputam vaga

para a quarta fase do Estadual
�
schroeder joga� �

m Tubarao e os
e . •

j�raguaenses Viajam
para Blumenau

JARAGUÁ 00 SUL/S�?EDER
Os dois times da regtao que

rusputam oCampeonato Estadual

Sub, 17 de Futsal tem importantes

desafios neste fim de, semana,
�quanto a Wizard/CeJ!FME, de

jaIaguá do Sul, b�sca apenas uma
1'tória para garantrr a vaga, aAdesc/

�erô/Grameyer!Mime!Jangada,
quer vencer pelomenos

dois jogos

JTd!ll uazer um
dos tumos da 4a fase

faro5chroeder. , '

I 0, time jaraguaense estrela

�, às 9h, contra o Colegial,
,Í'oItaajogar às 17h contra aHering/
Blumenau e encerra a participação
'nodomingo contra o JoniGool de
São Miguel do Oeste. O técnico

AugustinhoFerrari disse que a única
dúvida é o ala Douglas, que está

com um problema no tornozelo.

Depois da Olesc, a equipe espera

a,,�ratermelhorsorte. ','Fomos bem
�Olesc,mas perdemosmuitos gols.
:Nosso ataque e nossa defesa

,estavam bem, mas precisamos
melhorar a finalização", disse o

Jreinador.

Augustinho Ferrari arruma o tin:'e jaraquaense para os jogos do fim de semana em Blumenau

Ferrari disse que a idéia agora é

crescer passo a passo no Estadual.
"Vamos nos,preocupar agora em ficar
entre ,os dozemelhores, depois-entre
os oito e assim sucessivamente", A

intenção também é já preparar a

equipe para osJoguinhos Abertos do
ano que Vem.

, O time de Schroéder ocupa a

segunda colocação na chave, com

quatro pontos, cinco a menos que
São Bento do.Sul. O primeiro jogo
será hoje à noite contra Chapecó e

amanhã enfrenta São Bento do Sul
,

e Tubarão. Segundo o técnico

Glauco Behrens, o time vem

motivado com a terceira colocação
na Olesc. "O grupo está bem

embolado, mas todos os jogadores
estão combom ritmo de jogo.Outro

Estudante cria: etiqueta para impedimento'
DA REDAÇÃO - Torcedor do

- ,Manchester United, o estudante
:oritânico [onathan Dunne sugeriu
'em uma pesquisa feita na

:Universidade de Southampton a

:criaçãode uma etiqueta eletrônica
para monitorar as jogadas de
impedimento. De acordo com o

aluno do curso de Ciências da
Computação, a etiqueta teria um

custo menor do que outras formas
mgeridas anteriormente, como uso
�l1deos e rastJ:eamento via-satélite,

Essas etiquet�s seriam coladas
,nocorpo dos atletas e, pormeio de
Sillaisde rádio freqüência, o árbitro
tena a informação se um jogador
estaria em impedimento. Além
�:Dunne afumou que o juiz não
precl '

sana parar o jogo, porque

receberia o sinal em. tempo real.
Além 'disso, o bandeirinha
continuaria sendo necessário,
porque iria confirmar ou não a

informação.
Algumas pesquisas recentes

comprovaram que é impossível o
auxilia� ter 100% de certeza em

uma jogada de impedimento, em,
razão de não poder acompanhar
ao mesmo tempo o lançador e se o
jogador que recebe o passe está ou

não na linha dos últimos dois
defensores. O problema da

implantação da etiqueta.
eletrônica ,é oalto custo do projeto,
mas o estudante afirmou que os

clubes ingleses poderiam financiar
o projeto, porque sofrem enormes

prejuízos com erros de arbitragem.

• O problema da

implantação da etiqueta
'eletrônica é o alto custo,
mas o estudante afirmou

'

que os clubes ingleses
,poderiam financiar o

projeto.

• Essas etiquetas seriam

coladas no corpo dos
atletas e, por meio-de
sinais de rádio, freqüência,
o árbitro teria a

informação' se um jogador
estaria em impedimento,

II
DA REDAÇÃO - O chefe da

1V1cLaren R D isc di, , on enms lsse ao
Mnal inglês The Indepe�dent queas escud .

'

,
ertas propuseram a

re�ua .

d
,

çao e corridas noturnas a
partI! d 200'
atr'

e 8, como forma de

P
alr a atenção do público e
rOPore'

u� lanar um espetáculolerenciad Oiá d
o. utras categoriasa Otara

cOrn .

m este expediente,
Naso a Champ Car, a IRL e a

, car" sem Contar as tradiClOnaiS
Co

provas de longa duraçãornoas 24 t.r

Dayt noras de Le Mans e
ona.
"Em '

\'eraF'
CInco anos, gostaria de

Ue aUdo;mula 1 com 50% a mais

llia�b lencia, mais globalizada,
j time �m promovida e com mais

s.
Onsideramos até correr à

noite, com 'iluminação artificial",
disse Dennis.

PARCÉRIA - O diretor

esportivo da BMW, Mario
. Theissen, confirmou em

entrevista à revista inglesa
A�tosport que a montadora não

continuará com a Williams,
apesar do contrato válido até

2009. Segundo Theissen, o

objetivo da BMW agora é

concentrar esforços na Sauber,
comprada pela empresa. "Dissemos
a FrankWilliams que gostaríamos
de fornecer motores a eles em

condiçõés razoáveis, mas agora não
,

estamos mais interessados nisso e

queremos colocar nossas mãos

apenas no nosso próprio time",
contou Theissen.

'

FATOS

• O chefe da McLaren, Ron

Dennis, disse ao jornal
inglês The Independent
que as escuderias

propuseram a realização
de corridas noturnas à

partir de 2008 para atrair
mais ,público ..

• O diretor esportivo da

BMW, Mario Theissen,
confirmou em entrevista à

revista inglesa Autospdrt
que a montadora não

continuará com a Williams,
apesar do contrato válido
até2009.

fator positivo é, que a quadra em

Tubarão é do mesmo tamanho que
a de Itajaí {onde foi a Olesc)".

O único desfalque da equipe de
Schroeder será Leandro, que

cumpre suspensão na primeira
partida. O jogador vem sendo o

destaque da equipe e foi convocado

para a: Seleção' Catarinense da

categoria.

LINHA DE FUNDO.____"
,
"JULIMAR PIVATTO

Arrumando a casa "',',
.

o técnico do Juventus Itamar Schüller segue arrumando o time: ;

para enfrentar o Joinville na próxima quarta-feira em Jaraguá do

Sul. Agora com a saída de Capilé, Pereira devê voltar para a lateral
direitá e Acássio, que volta de suspensão, volta a ocupar o lugar r_�

ao lado de Renato Tilão.Ainda sem um lateral-esquerdo de origem, ',i'
Gringo deve assumir a posição. ,�,-�

Já Marco Antônio mostrou estar prestigiado, mesmo sem marcar 5;"

um gol no tricolor. Segundo Schüller, recebeu um belo ,.-�
adiantamento para' defender o clube goiano. A chegada de Roni ,,'

e a recuperação de Bill podem trazer a solução para o ataque do
,,',

Juventus, que está escasso de gols.

Apresentação
o Tigre apresentou na

quarta-feira o goleiro
Marcelo Flores, de 33' anos.

Ele já atuou na Portuguesa, .

Apucarana, Ponte Preta,
.Atlétíco-Pk e Joinville. Ele já
treina com o resto do grupo
e espera enfrentar o Paulista,
amanhã às 16h, no' Heriberto
Hülse. Flores espera ajudar o
(riciúma nos jogos restantes
do Campeonato Brasileiro.da
série B. "O time tem

condições de sair dessa

situação':

Avaí definido
o técniço Márcio Araújo já : ':

definiu o time que
enfrenta o Santa Cruz,

fL"
amanhã às 16h, em Recife.

A novidadeda equipe é a

entra�a do volante Steve.
:), i

"Ele fez um bom treino na
�;)

·,r' •

.rerça e quarta manteve a

produtividade e val entrar '.;:;

como titular'; disse o

treinador. O jogo de
amanhã será transmitido

pela Rede TV!.

Oom a Descentralização,
"

o Centro Integrado de
Cultura será revitalizado.

Nos últimos dois anos e,meio, o Governo tem investido em varias

obras e ações na área da cultura, como em reformas e restaurações
dos principais teatros do Estado. Um deles é o Centro Integrado .de
Cultura, o CIC, de Florianópolis. Construído há mais de 20 anos;
o teatro será revitalizado, num total de mais de meio milhão de reais em

investimentos. É mais uma obra do Governo de Santa Catarina. Mai5�
um resultado da Descentralização.

Secretaria de Estado da.
Cubra,Turismo e Espone

I FI pode ter corridas noturnas em 2008
I

Encontro
Massaranduba recebe,
neste fim de semana, o 10

Encontro Automotivo 4

Rodas Club Car. A festa

começa hoje no Dubai

(antigo Hêlcanto do

Alemão) com dois DJs

convidados. No domingo
-os carros do encontro se

reúnem e. estarão expostos
no pavilhão da.Fecarroz.
Paralelo' ao evento'

acontece também
borrachão e som

automotivo.

Operada
o volante Axel, do
Figueirense, será operado
hoje. Ele sofreu fratura em

dois dedos da mão direita no

jogo contra o Fluminense.

Segundo o site do clube, ele
deverá retornar aos treinos

depois de duas semanas de

recuperação. Enquanto isso,
dois dirigentes viajam para o

Equador, onde conhecerão o

projeto de construção do
novo estádio do alvinegro.
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ESPORTE
CONTRATAÇÃO

Juventus perde dois jogadores
,

e contrata o atacante Roni
JULlMAR PIVATTO

� Marco Antônio e

Capilé acertaram

a saída do clubé
nesta, semana

}ARAQUÁ DO SUL - o
"namoro" do Juventus com' o

atacante Roni teve um bom final

para o clube. O jogador chegou
ontem em Jaraguá do Sul e já
treinou com o grupo no campo do
Caxias, em Santa Luzia. Ele fica "

por empréstimo até o final do àno
e depois vai para o Braga, de

Portugal. l\pni Linhares tem 24
\

anos e foi artilheiro e campeão
alagoano neste ano como Asa de

Arapiraca.
O jogador chega para

substituir Marco Antônio, que
acertou com o Anapolina de
Goiás e vai disputar a Série B do

Campeonato Brasileiro. Outro

que confirmou sua saída foi o
lateral-direito Capilé. Segundo o

técnico Itamar Schüller, Capilé
não estava rendendo o esperado
e também estava com problemas
.familiares. "Foi uma decisão em Jogadores treinaram ontem no càrnpo do Caxias, em Santa Luzia, já pensando no Joinville

comum acordo", explicou o

treinador.
Sobre Roni, Schüller disse que

aposta no jogador, "IÜe chega com
um bom perfil e esperamos que ele
faça os gols". E essaé a promessa
do atacante. "Preciso fazer gols. Se
um atacante não faz, morre de

fome", disseRoni. O jogador disse
que já tinha acompanhado o jogo
do [uventus contra o Atlético, no
último sábado em Ibirama. "É um

grupo forte e que foi superior, mas
não teve sorte. Agora é dar o

máximo para ajudar o time". Roni

disse que está pronto para jogar e'
que só depende da decisão do
técnico Itamar Schüller.

, PREPARAÇÃO-Enquanto
isso, Schüller segue arrumando o

time para o jogo contra o Joinville,
na próxima quarta-feira no Estádio

SEXTA-FEIRA,5 de agosto de 2005

Jaraguá do Sul sedia rodada
dupla do Estadual de Basquete

}ARAGUÁ DO SU� - O Ginásio
Arthur Müller recebe, neste fim de

semana, uma rodada dupla do

Campeonato Estadual de

Basquete, nas' categorias juvenil
feminino e infantil masculino. Os

jogos começam hoje à tarde e têm

entrada franca. Enquanto as

meninas chegam invictas e na

liderança isolada da competição,
os garoto-s buscam as três vitórias'

para chegar à vice-liderança na

chave.
ASI meninas c da equipe

Faculdade Jangada/FME estão na

liderança da competição com nove

vitórias, seguidas de Joinville que
tem sete vitórias e duas derrotas,
Elas estréiam hoje, às 20h30, contra
aUnisul/Iiubarão. Amanhã, às 16h,·
enfrentam oGeração/Florianópolis
e domingo o clássico, às 14h30,
contra o Bonja;Joinville.

o técnico Júlio Pat' ,

,
. flClod'que a lmportâncía de Il.�

invencibilidade é traz
lllanter a

d
er adec�'para entro de casa \., ';m

. lVlas ele '

com alguns problernas, A e.�
Denise e a ala Carlinh I

P1VO
_ aVOtallidcontusao e não estão

e

J: J- " naillelh�rorrna. a a pIVO larnar torceutornozelo e é dÚVida S-
o

,
,

. ao apena;
quatro. :lmes disputando
compençao e os dois P' ,a
I dos di flillelr�

co oca os disputan, a de '.
.

Clsao

}� osmeninos daUnime�
estao em processo de renova'
Eles estréiam hoje às 17h30

lao,
, ",Contra

o Floripa JcAmanhã, às Ilh, j�contra o lplranga/Blurnen
" aueno

dommgo,as13h;contraoB '1
" _. onl�[oinville. O tecnicoManoelVie�

vem usando a competição COlliO
forma de prepararas atletasparaa
Olesc do ano que vem , que
acontecerá em Jaraguá do Sul.

I,

João Marcatto. O treinador

acompanhou o empate em 2x2
entre Joinville e Caxias na quarta
feira e espera um adversário difícil.
"Eles têm um bom poder de

recuperação e devem vir com força'
total", comento'u Schüller, Eqyipe feminina busca manter a invencibilidade

Cruzeiro aumenta salário de <' Beto Alchini continua líder
Fred para evitar o 'assédio" do paranaense.de Velocross

DA REDAÇÁO - O Cruzeíro
anurÍciou ontem o reajuste de quase
100% do salário do atacante Fred. '

Goleador do time com37 gols em 39
partidas nesta temporada, o jogador
é assediado por diversos clubes

europeus. "O Fred já vinha
merecendo esse reconhecimento do
clube e oCruzeiro nadamais fez que
valorizar suas atuações com a nossa

camisa. O Fred é um jogador
especial e merece esse

reconhecimento", disse Alvimar
Parrela, presidente do Cruzeiro.

Fred, 21 anos, já anotou 67 gols
com a camisa do Cruzeiro em 53

partidas disputadas. O jogador
reveladopelo.Arnéríca-Môrem 75%
dos seus direitos federativos ligados
aoCruzeiro, enquanto Os outros 25%

pertencem ao Feyennord
(Holanda). O atacante desfalca o

Cruzeiro contra o Atlético-PR,
amanhã, naArena daBaixada, após
ter recebido o terceiro cartão amarelo
navitória contra o Brasiliense, por 2
a 1, na quarta-feira, emTaguatinga.

Um representante da diretoria
do Sevílla virá ao Brasil neste final
de semana. A idéia é acompanhar
de perto o atacante Fred, na partida
entre Atlético-PR e Cruzeiro,
marcada para sábado, emCuritiba.
O problema é que Fred não joga em
Curitiba. Apesar disso, o dirigente
não perde viagem, já que deve se

reunir com Rodrigo Chaves e

também com a diretoria cruzeirense.
"O pessoal do Sevilla me ligou e

falou que mandaria alguém de sua

diretoria ao Brasil para ver o jogo do
Cruzeiro, sábado.Nãoconverseisobre
valores porque tenho adotado essa

posturade serouvidodepoisdadíretoría
do Cruzeiro. Vou tentarmarcar uma
reuniãopara apróxima segunda-feira",
'confirmou o procurador do atacante,
RodrigoChaves.

O nome de Fred, cotado para
substituir o brasileiro Júlio Baptista
no Sevilla, é cada vez mais

badalado pela imprensa espanhola.
'Em suas edições eletrônicas de

quarta-feira, os jornais Estadia

Deportivo e Marca deram destaque
ao jogador.

• No site oficial do Sevilla,
o camisa 9 recebeu elogios
do atacante brasileiro Luís

Fabiano, ex-Porto (POR) e
São Paulo, e que hoje
defende o time espanhol,

• No entanto, o presidente
do Cruzeiro já avisou que
.o desejo do clube é que
Fred permaneça no Brasil
e está disposto a segurar o
atacante até o Último
minuto.

GUARAMIRIM - O piloto de
'Guararnirrm Beto "Schumi"
Alchini connnuana liderança do
Campeonato Paranaense de
Velocross (Motovelocidade) nas

categorias 250cc e Força Livre
Nacional. Ele disputou, no último
fim de semana, a óa- etapa da

competição, que aconteceu em

Pien (PR), que teve um público,
superior a cinco mil pessoas. A

.

próxima competição é o Sul

Brasileiro, que será nos dias 27 e 28
de agosto em Jaguari (RS).

Na categoria 2,50cc, no último
domingo, Schurni (Netuno
Transportes/ÁguiaMotos/Posto 28/
Azevedo Automóveis/Guenther
Despachante/Academia Corpo e'

Mente) foi. para a liderança logo
depois da largada e conseguiu abrir
uma boa distância, terminando a

prova em primeiro lugar, seguido
de Gilmar de Araújo (Mafra). Com
isso, o piloto de Guaramirim abriu

. aindamaisa liderança: 130 pontos
contra 97 do mesmo Gilmar.

Já ria Força Livre Nacional,
'

Schumi não teve a mesma sorte.
Largou no quarto lugar e tentou
forçar a ultrapassagem contra

Luciano dt;.Oliveira Oaraguá dó

Sul) e saiu da pista, voltando com
a décima colocação. Ele ainda
encontrou forças e conseguiu
chegar a quinta colocação,
disputando o. quarto lugar com

DIVULGAÇAo

Beto: líder em duas c:ategorias

Luciano até a bandeirada, mas
ficou mesmo com o quinto lugar.
O vencedor foi Márcio Lago
(Curitiba), seguindo de Jacson Keil'
(São Bento do Sul). Mesmo com o

resultado, Schumi também
manteve a Iiderança nesta

categoria com 103 pontos contra
76 de Flaviano Ramos (Mafra).

"Não consegui fazer O mesmo

acerto na moto que fiz COIU na

categoria 250cc, mas consegui
manter a liderança, o que foimais
importante", disse Schumi, que
também é líder do Sul-Brasileiro
na ·Força Livre Nacional e na

Nacional 205cc com 25 pontos
conquistados em duas etapas.

Liverpool pode desistir 'de'

disputar o Mundial da Fifa

DA REDAÇÃO - A Fifa já tem o

primeiroproblema para resolve.a 130
dias do início da segunda edição
Mundial de Clubes. O Liverpool,
atual campeão europeu; ainda está
analisando se iráparticipardo torneio,
que acontece entre os dias 11 e 18,
de dezembro, no Japão.Na teoria, os
ingleses são a� principais atrações da
competição ao lado do São Paulo,
atual campeão daCopa Libertadores
daAmérica.

A manifestação de dúvida no

Liverpool foi feita ontempelo diretor
executivo do clube, Rick Parry. Na
avaliação dos ingleses, o time terá

uma temporada muito conges
tionada em termos de datas de jogos.
"Este é um. assunto que temos

.

debatida commuito cuidado. É um
torneio mundial de prestígio, mas.
temos de ponderar se nos compensará
atuar em jogos decisivos e ter

compromissos da Liga Inglesa
adiados", afirmou o diretordo clube.

o' principal agravante do
calendário do Liverpool é a

obrigatoriedade da participação ras
fases classificatórias da Liga dos

Campeões de 2005/2006. Como
terminou o último Campeonato
Inglês na quinta colocação, os atuais
campeões europeus não conseguiram ,

vaga automática na chave principal
do torneio continental. Por isso, logo
no início da temporada, o Liverpool
foi obrigado a ter datas do

Campeonato Inglês manejadru ,\

equipe, queenfrenta o CSKAS:lftl
da Bulgária, na terceira fase daUp
dos Campeões, está em atividaG:
desde o começo de julho, aoconoiBJ
de todas as demais forças daEurtVI

"J á estamos enfrentanao
adiamento de jogos do Campeonaro

, fa5eroInglês, por causa da tercerra

, -Liga dos Campeões e da Supe�
européia '(jogará contra o CSKA

)" ecJmwMoscouno final de agosto ,r

Rick Parry. "Tudo isso é o preço O!
,

" I' d 'retorO�
sucesso , cone UI o 1

assegurou\�Liverpool.O Liverpool
Fila �

no Mundial de Clubes da
<

,

, d' -oda41derrotar oMilan na eClSa
, assad�dos Campeões, emmala P

• Caso confirme
- dversárioparticipaçao, o a '

. . .. d confrontoinqlês sarra o

entre Sydney FC e
,

. .

a queDeportivo Sapnss ,

jogam no dia 12.

-------
.

$'0
• O primeiro jogo do a,
Paulo na competiçãO esta

marcado para o dia 14,

contra o vencedor do

confronto entre os, ' e
da Afnca

r�presentantes 's diaS
Ásia, que jogam rre

antes.
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Um
,

MARIA HELENA DE MORAES

Charles Zimmermann com nativa, Mae Hóng Sonq.Tailândia

•

FOTOS: DIVULGAÇÃO.

"Nos Confins do Oriente", de Charles Zimmermann
é um livro que vale a pena ser lido porque se pode
saber como vivem as pessoas e como, funciona a

sociedade oriental, seus usos e costumes. Trata-se do
"diário de bordo" -deste jaraguaense de 31 anos que

passou nove meses - de fevereiro a dezembro de
2004 viajando pelo Oriente Médio e que será

lançado amanhã de manhã, às 1Oh30, na Livraria
Grafipel do centro da cidade. ,h.:

.

Charles visitou 10 países, conheceu lugares e p;��bas
que normalmente não são o foco de interesse dê::;
turistas ocidentais.Nestas andanças; o analista d� r<

comércio exterior e ex-funcionário de uma:��e
empresa de Jaraguá do Sul, descobriu que, apesar das
diferenças culturais e geográficas, o comportamento
humano, quando se trata de dinheiro; não muda
muito, seja aqui ou nos confins. "Onde a globalização
já chegou, a mentalidade é a mesma", resume
Charles, que já templanos de retomar ao Oriente,
especialmente aos países islâmicos, para conferir o
que deixou para trás.

Recheado de cultura e muita informação, 'Nos
Confins do Oriente Médio" revela mundos

desconhecidos, culturas que surpreendem e

comportamentos Inusitados, como o machismo e a

receptividade dos iranianos e o terrível sistema de
castas da Índia. Foram 60 mil quilômetros de estrada

passando da Europa para o Oriente Médio.
Conheceu a Turquia, Irã, Paquistão, China, Vietnã,
Camboja, Laos, Tailândia, Malásia, Cingapura,
Mianmar e Índia.
Come não viajou como turista endinheirado, (gastou
de 10 a 15 dólares por dia) Charles se hospedou em
pensões baratas e' até casas de pessoas nativas. Passou

trabalho, emagreceu alguns quilos, mas teve o rato
privilégio de arriscar-se a um mundo desconhecido,
que poucos conhecem ou têm intenção de visitar.
'Nos Confins do Oriente" foi lançado na quarta-feira
no espaço cultural do Badesc ,e já pode ser

encontrado em todas em livrarias das maiores
cidades de Santa Catarina ao preço de R$ 35,00.
Satisfeito com o resultado, Charles informa que já
vendeu 500 dos mil exemplares feitos pela Design
Editorial neste primeira edição.

.
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I CI PROGRAMAÇ o
Joinville e Jaraguá do Sul - De 5 a 11 de agosto

I .

Blumenau - De 5 a 7 de agosto

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

FILME/HORÁRIO "",�!.,.,

SALA FILME/HORÁRIO
Stars Wars - Episódio III
14:30 A Ilha

13:40 - 16:20 - 19:00 - 21 :40

Guerra dos Mundos
19:20 - 21 :45'

A Cruzada
17:30 - 20:30

Sin City - A Cidade Do Pecado

14:30: - 17:00 - 19:30 - 22:00
Quarteto Fantástico
14:00 - 16:1 S -18:4S - 21:30

Madagascar
Sexta a Domingo - 14:45 Até Que a Sogra nos Separe (pré-estréia)

21:30.

Sr e Sra Smith
Seg,A Sexta: 14:4S -16:30 -19:00 - 21:15
Sex.A Dorn.: 16:30 -19:00 - 21 :15 Quarteto Fantástico

19:15

As Aventuras de Sharkboy
15:15 -17:15

Joinville - Rua Visconde de Taunay
FILME/HORÁRIO

Madagascar
13:30 - 15:30 - 17:30

A Ilha
13:40 - 16:20 - 19:00 - 21 AO F

Madagascar
13:30-15:20

Herbie
14:00 - 16:00 - 18:00

Guerra Dos Mundos
17:10 Melinda e Melinda

20:00 - 21 :50Quarteto Fantastico
19:30 - Somente Dias 05,06 E 07/08/05
19:30 - 22:00 - De 08/08 A 11/08/05 A Fantástiça Fabrica de Chocolates

14:15 -16:30-18:45 -21:15A Sogra
2):00 - Somente Dias 05,06 E 07/08/05

r

Sin City A Cidade Do Pecado
, 13:50'-16:10-18:45-21:15 Programações sujeitas a alteração

LEGENDA: A-Ação/ DcDrama/ AV-Aventura/ C-Comédia/P - Policial/ S-Suspense/ DC - Documentário/ R-Romance/ l-lnfantil/l--Ficçáo

POUC -

DA HISTÓRIA ISOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA Contato: 275 2477 - 370 6488
FUNDADA EM 08-06-1956

Informativo' Paroquial
6/7 de ag.osto

NOSSA MENSAGEM

Missas

I
I SÁBADO

15h30-Matriz
19hOO-Sã.0 Luiz

17h30-São Benedito
17h30-Rainha da Paz

19hOO-Matriz

19hOO-Perpétuo Socorro

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

08h30-São Cristóvão

, II

"Queremos ver Jesus:Caminho,Verdade,Vida!"
-

190 Domingo do Tempo Comum
Deus está sempre perto de nós!!

Dia das Vocações Sacerdotais
.

Deus jamais nos abandona, Está sempre perto de nós, Nosso encontro.com Deus

pela fé não está isento de incertezas e temores. Mas, tudo se esvai: o medo, a
·insegurança, a incerteza, as crises, se, pela fé, aceitamos a presença com Deus em
nossa vida pessoale de comunidade.Os discípulos se encontram com Jesus em

pleno mar,Também nós, enquanto caminhamos nesse mundo,muitas vezes revolto,
podemos nos encontrar com Deus, Ancorados no Deus da vida, não há o que temer, f4M�.� ".4 i)'"..,.
É Ele nossa fortaleza e nosso alento em meio às dificuldades, Nos sinais dos tempos,
Ele nos convoca a sermos uma resposta de fé, de amor e de esperança ao mundo, ",�"", ........tw. ".� ,s ••_._

I CI
Coisas de.Pemflla
Esta incrível produção retrata o decorrer de
muitos anos na vida de três famílias que
residem na mesma rua. Fatos comuns no

cotidtano de muitos de nós como: a

insegurançá para educar uma criança, a falta
de amor no casamento e casos

extraconjugais, a perda de um parente
querido e a homossexualidade de um filho
são abordados de maneira inteligente e

sensfvel.lmpossível não. gostar!
Drama - Ano: 20.04 - Duração: 96 minutos -

Cor 14 anos Lançamento em Vídeo e

DVD

Plataforma do Medo
O que você faria se ficasse presa no metrô,
depois de adormecer e perder o último
trem? Franka Potente, estrela esse thriller
assustador que vai fazer você congelar pe
medo. Kate adormece na estaçãodo metrô e

perde o último trem da noite. Ela tenta sair
de todas as formas até perceber que foi
totalmente esquecida.Já é bastante
aterrorizante a idéia de ter que passar a
noite sozinha, até que os portões se abram e

o primeiro trem da manhã circule. Mas o que
Kate não sabe é que os túneis escuros

escondem um submundo completo, com
mendigos e pequenos animais do esgoto. E
esconde também uma forma de vida,
estranha 'e perigosa. .

Terror - Ano: 2004 - Duração: 85 minutos -

Cor 18 anos Lançamento em Vídeo e

DVD ,

Desafio no Ártico
Um filme épico recheado de ação,"Desafio
no Ártico" conta a historia de um piloto e

uma jovem esquimó que,juntos, lutam para
sobreviver no Ártico após a terrível queda
do avião em que viajavam. Perdidos em
meio a uma imensidão de neve e gelo sem

comida, sem comunicação e sem

esperanças, a luta pela sobrevivência faz
nascer um elo inquebrável entre os dois.
Aventura - Ano: 2003 - Duração: 103
minutos - Cor Livre Lançamento em
Vídeo e DVD

Vozes do Além
Jonathan Rivers é um arquiteto que vive feliz.

(

ao lado da segunda esposa, a bela escritora

Anna, e seu filho. Porém, quando ela é
encontrada morta, a vida áe Jonathan se

transforma num pesadelo. Ele entra em

desespero, até que um dia um estranho
chamado Raymond se aproxima dizendo ter
feito contato com a falecida esposa através
de ondas de rádio. Cético de jnício,Jonathan
acabase envolvendo com o estranho, que
vive de contatar espíritos usando aparelhos
eletrônicos.Porém, coisas assustadoras
começam a acontecer. Raymond é
encontrado morto. E Jonathan passa a ir.
mais a fundo em suas investigações sobre o

fenômeno. Cada vez mais obsessivo em suas

pesquisas, o atormentado.arquiteto nem

percebe que sua vida está correndo um

qrande perigo.
Suspense - Ano: 2005 - Duração: 97
minutos - Cor 14 anos Lançamento em

Vídeo e DVD
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5 I
olher (sopa) de margarina;'1 colher (sopa) de maionese;
ramas de queijo parmesão ralado; 5 gerY;las; 1 colher
sinha de trigo (aproximadamente).
.o leite, a margarina, a mflion�Sc�' o requeijãó, o queijo ra

tar ferv,ura, adicione trê ", ffi
S de farinha, de trigo�,

,�?ente a tim;l�l/t\l!lexen<iio:J�flt
o da pa fogo e�espej'e a mass

mesa. Cubra com

Biscoitinhos de Passas
Ingredientes: 200 gramas de farinha de trigo; 125 gramas de açúcar: 1 colher (chá) de baunilha;
150 gramas de manteiga; 100 gramas de passas sem sementes.

Preparo: Coloque a farinha sobre a mesa, faça um buraco no meio e coloque o açúcar, a baunilha
e a manteiga. Amasse bem os ingredientes e acrescente as passas, misturando bem. Estenda com

o rolo, numa espessura de 1/2 centímetro. Corte a massa em formatos de sua preferência, ou com

a borda de uma xícara pequena. Coloque em assadeira untada e asse em forno médio, até dourar.

Mousse de Nozes
Ingredientes: 1 xícara (chá) de creme de leite fresco; 3 claras, 3- gemas passadas pela peneira; 1

colher (chá) de baunilha; 1 xícara (chá) de nozes moídas; 1/2 xícara (chá) de açúcar; 1/2 xícara (chá)
�eleite;1/2 colher de gelatina em pó sem sabor.

.

Preparo: Dissolva a gelatina em duas colheres (sopa) de água. Reserve. Numa panela misture o

�ite,a metade do açúcar, as nozes, as gemas e leve ao fogo baixo sempre mexendo até engrõssar.
luntea baunilha,misture e deixe esfriar. Bata as claras em neve e acrescente o açúcar restante aos

,oucos,bátendo sempre até obter picos firmes. Acrescente esse suspiro e a gelatina reservado ao

creme de nozes já frio e misture delicadamente. Bata o creme de leite até engrossar e junte à
mistura anterior, Leve a geladeira até ficar firme. Na hora de servir, decore com cerejas em calda.

aume

eremo
válidá-I

ser o primeiro dé
t

_' �-''''.'''''''''''''--.
-------- -�---_._------_.---�-
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TecnoFlex··

Desenvolvendo Soluções

473717676
www.tecnoflex.com.br

sistemas

473716864·
www.infosoftsistemas.com.br

CENTRIUM
INFORMÁTICA
Sistemas de Gestão

473717764
www.centrium.com.br

II

. eicroinjonnática
472751968

www.icroinformatica.com
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Mariana Ximenes rouba
a cena em

IIAmérica"
Por Erica Guarda/GB Edições

Mesmo.não sendo a protagonista de América, Raíssa sua

personagem na.trama de Glória Perez a cada dia ganha
mais destaque

Quando a novela "América" estreou, a personagem vivida pela atriz Mariana
Ximerres parecia deslocada, criada apenas para "tapar buraco". Raíssa, uma
menina rica e mimada, o seu passatempo predileto era ir ao shopping com as

amigas Lurdinha (Cleo Pires) e Manu (Luiza Valdetaro): E assim foi durante
alguns capítulos, até que Raíssa emergiu n'a história de Glória Perez quando
apaixonou-se por Tony (Floriano Peixoto), um antigo namorado de sua mãe,
Haydée (Christiane Torloni).
Neste ponto da trama, especulou-se que Glória Perez incluiria um romance

incestuoso em sua história já que Raíssa seria filha de Tony, um segredo
guardado à sete châves por Haydée. No entanto, a autora não seguiu esta

linha, mas a personagem viu sua vida ruir quando descobriu que a própria mãe

erao grande amor do seu namorado. Sentindo-se enganada, Raíssa dá uma

reviravolta em sua vida e é

neste ponto que Mariana
Ximenes tem mostrado tudo o

que é capaz como atriz.

Para atuar em "América", ela
mudou o visual, trocando
radicalmente o corte dos
cabelos e escurecendo as

madeixas, sendo que a

manutenção da coloração
tem que ser feita de dez em
dez dias, uma vez que os

cabelos d� atriz são

naturalmente claros. Agora
que Raíssa aderiu-ao funk
passará a úsarfigurinos
condizentes com a nova onda.
Para desespero de Haydée,
nos próximos capítulos a

.

rebelde vai contratar um
especialista e incumbí-lo da

<J Em "América", Mariana
Ximenes e Christiane Torloni

protaqenizarn um conflito sem

precedentes, entre mãe e fi lha,
'por causa da paixão que ambas

,
nutrem pelo mesmo homém

Com visual diferente, exibindo um [>
moderno corte de cabelos com

mechas escurecidas, Mariana
Ximenes entrou na novela: "América"

interpretando a voluntariosa Raíssa

tarefa de grafitar o seu quarto outrora ricamente

decorado paraabrigar uma menina rica e

freqüentadora de shoppings caros.

Para completar a sua missão em "América", Raíssa
acaba se envolvendo com o bandido Alex (Thiago
Lacerda). Ainda: não está oficialmente definido,
mas especula-se que Alex levará Glauco (Edson
Celulari) e Laerte (Humberto Martins) às barras
da Justiça uma vez que os dois incautos
empresários estão se envolvendo, sem saber, nos
negócios excusos do traficante, sendo que Raíssa

desempenhará um papel de destaque também
neste episódio da' história de Glória Perez.
Deixando um pouco de lado a personagem, a atriz

na vida real chama-se Mariana Ximenes do Prado
Nuzzi, é do signo de Touro e adora o seu trabalho.
Diferentemente de Raíssa, ela gosta de usar roupas
confortáveis e quase sempre está de jeans e

camiseta; quase não usa maquiagem, mas não
descuida da pele usando sempre' (sempre mesmol)
filtro solar. Avessa às ,badalações, é raro aparecer
nas revistas de fofocas; o que ela gosta mesmo é de
ficar em casa, curtindo os amigos e o marido.
O seu primeiro trabalho foi na novela "Fascinação"
(SBT) e depois disso não parou mais. Vale destacar'
a sua atuação em "Uga Uga", na qual interpretou a

irreverente Bionda cujo passatempo preferido era

abandonar o noivo no altar e isso se repetíu várias

vezes. E ainda falando de novelas, em "Chocolate
com Pimenta" foi a protagonista dá trama, vivendo
a determinada Ana Francisca.
Fazendo uma retrospectiva na carreira da atriz,
teremos as personagens: Emília ("Fascinação");
CeliMontana ("Andando Nas Nuvens','); Bionda
("Uga Uga"): Luciana ("A Sonata'v'Brava

Gente"); Isabel ("A Padroeira"); Rosário ("A Ca;a
das Sete Mulheres"); Ana Francisca ("Chocolate
Com Pimenta") e Raíssa ("América). '

Voltando as cenas de "América", a atriz que
. começou com uma personagem aparentemente
perdida em cena, está literalmente roubando a

cena.

6. Totalmente diferente devido ao penteado e figurinosde
época em "Cllocolate com Pimenta" Mariana Ximenes .

interp'retou a determinada Aninha, fazendo par romântico'
com Murilo -Benício

D
·9U � � �� --�--------------�-------- �

----
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Eu Quero Aquele Sapato! Tudo Sobre uma
Obsessão Fe�inina
Sapatos não trazem. felicidade, mas fazem com que tenhamos muito
mais chance de alcançá-Ia. Esse é um dos motivos pelos quais as revistas
femininas estão sempre a ensinar o poder real de um bom par de
sapatos. O par perfeito pode ser essencial para encontrar um grande
amor, reconquistar o namorado perdido ou conseguir o emprego dos
sonhos. Sapatos são praticamente objetos mágicos, basta calça-los-para
que o estado de espírito mude imediatamente: ele pode nos fazer sentir
sexy, esportiva, despojada, chique ... E qual a mulher que não conhece o

poder de um salto alto? Este livro,metade ensaio de costumes,metade
conto àntropológico, tenta explicar a implacável ascensão de um fetiche
que atravessa a cultura popular ao longo dos séculos,de"Cinderela"a
"Sex and the E:ity':A autora ensina a identifkar que mulher usa qual
sapato, o que pensa quem usa um salto carretel e como surqiu cada
modelo - você sabia que as sapatilhas foram criadas por Ferragamo
especialménte para Audrey Hepburn? Escrito por Paula Jacobbi,o
lançameto é da Editora Objetiva.

'

O Enigma de Sally
Em Martingale, mansão de aristocratas ingleses em decadência, a jovem
Sally Jupp, empregada da casae mãe de um menino, é assassinada horas
depois de anunciar seu casamento com o filho da família, Stephen, um
médico elegante e refinado. Sally fora indicada para o trabalho pela
diretora do Refúgio Santa Maria, entidade de apoio a jovens mães
solteiras. Os suspeitos se multiplicam com os interrogatórios do detetive
Dalgliesh, mas topos têm álibis que comprovam sua inocência. Uma
xícara de chocolate quente com sedativos tomada pela-vítima antes de
se deitar parece incriminar alguma das pessoas que pernoitaram na casa.

Além disso, cartas vindas da Venezuela revelam a existência de um ponto
obscuro no passado de Sally. O jogo se abre em várias direções quando
alguns dos suspeitos começam a investigar por conta própria,
confundindo o trabalho do detetive.Mas Dalgliesh está sempre um

passo à frente. O lançamento é da Editora Companhia das Letras.

Ainda Lembro
o livro reúne histórias da casa

entremeadas com extratos de lembrança
da infância e adolescência do autor no
nordeste brasileiro, além de uma coletânea
com as melhores crônicas de seu premiado
"livro de estréia, "Aflitos". Em "Ainda
Lembro", Jean Wyllys, o carismático
vencedor da última versão do programa
"Big Brother Brasil'; relembra suas emoções
durante os 80 dias de confinamento na

casa. Além de alguns acontecimentos
pitorescos, ele fala do que sentia por
alguns participantes, conta impressões e

discute aspectos como fama, preconceito,
saudade e família. O texto é leve, às vezes
bem

'

humorado e outras, muito terno. De fácil
leitura, os capítulos curtos prendem o

leitor e aos poucos o aproximam do autor.

Algumas páginas percorridas e Jean Wyllys"
já parece um amigo íntimo. Foi exatamente
essa naturalidade sensível e inteligente
que cativou o público brasilêiro. O livro é

.cornposto por duas partes: No início,Wyllys
conta corno surgiu a

idéia de escrever as memórias: ele teria se

inspirado em um texto que escrevera logo
após o fim do programa para o

apresentador Luciano Huck. Na primeira
parte, lemos as, histórias da casa

entremeadas com extratos de lembrança
da infância e adolescência do autor no

Nordeste brasileiro. O lançamento é da
Editora Globo.

Ii""\

Aulas deltaliano
u

Inscrição " �
Estão abertas as inscrições paraa
nova turma de. aula de líng�i �e
i ta l i a n a . As aulas s,eraa� 1;
administradas no Círculo, as '. t.

feiras, das 19h às 21 h. Duraçao ::

3a Stammtisch

360 horas.
As aulas iniciarão no dia 09 de agosto de 2005.

lo
Os interessados poderão entrar em contato pe
telefone 370.8636,das14às 19hs.

JantarMensal 26/agosto/200�50
No próximo dia 26 de agosto, réalizaremdos ��cial, �

tradicional jantar típico em. nossa Se e

Agende.

. todo
Queremos aqui registrar e parabenlz�r a

d 13
grupo pela organização e participa'i�o doa nO

COr

stammtlsch, ocorrida no último sa a. n�na
Calçadão. E a participação do Círculo Italla
divulgação da cultura italiana.Parabéns.

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação
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SEXTA - Urubu fala que conseguiu o telefone da
banda com uma amiga de sua mãe e se faz de

GUNDA-Bernardo percebe que sua prancha ofendido com a desconfiança de João.Ele também'trocadaeacha que Rato e sua turma fizeram garante a Natasha que vai tentar abrir o show do
propósito para ele perder o campeonato. Bel programa. A menina continua desconfiada, mas.

gosta de saber que Download virou seu [ João afirma que Urubu não mentiria para ele. Bel se
e no Giga. Bernardo decide só' pegar as

I
irrita com Download,quevira um chefe mandão de

hOJes ondas para não correr o risco de sua uma hora para outra. Rita conta para Miguel quencha quebrar. Urubu torce contra o menino. vai ter que se afastar dele até se divorciar, Rico
ardo pega duas ondas muito boas, mas no

, pensa em demitir Vivi, mas, não tem coragem.Isua prancha não aguenta. Letícia volta da

"
Bernardo pede que Betina lhe drga por quee-mel e conta para Bel que Gust�vo Já for terminou o namoro Ela conta que o vru com KellyPortugalcomospars Bernardosemachuca Urubu descobre que o cachê do apresentador e

pouco, mas ganha o campeonato assim bem mars alto do que o do produtor e decrde
o. Rato exrge que Urubu derxe �Ie frcar

I qüebrar seu pacto com Amanda. Ele também fica
.

a prancha do menino. Jaque ve e fica I sabendo que Natasha não var fazer o shaw de
�nada.Urubu conta que Bernardo saiu com

I abertura.
Bernardo tira a limpo a história que

.

a.e nao com Carol. Natasha decide se Betina lhe contou. Urubu não sabe como dizer a

�ardeGlselee despeja um líquido no cabelo Amanda que ela não vai mais apresentara show,

lER"
.'

,
,

I SÁBADO-NÃO HÃ EXIBiÇÃO",·8ernardo acredita em Jaque e fala para l'delegado que foi Rato quem pegou sua "'? ALMA GÊMEAp,ncha.Urubu diz para menina que agora são (
,

a"ados.8el mostra as fotos de sua viagem paraDownload e fala
'

.
, .

lu",
sem parar com um qura : SEGUNDA - Adelaide fala para Rafael dar outra

Ci�ISIIC�.(hamado Dudu, -deixando-o com

'I
chance a Serena. Rafael fica em dúvida, já que

�i:les. Igueltorce para q�eo divórcio de Rita considera o vexame que Serena passou na festa

Urubogo:Jaque fica Com adio de Betina, mas um sinal de que a mestiça não é Luna. Adelaide

.mi u�VI�a'que vai ter que se fingir de melhor, sugere a Rafael que use, o coração para interpretar
fulag: e;: Um ho�em chamado Guimarães í os sinais que recebe. O botãnico procura Serena

Mara ICO que. e fiscal da prefeitura e que I para trazê-Ia de volta. Guto exige que Cristina e

"�v:u u�a denúnda de que sua oficina não I Débora lhe dêem dinheirq. Déb,ora, pede dinheirodiaeR!eg�arlzada.os papéis estão todos em emprestado a Agnes.Agnes humilha Débora que

Iodos
ICO ica ressabrado. Pasqualete convoca I responde a irmã ter merecido, perder luna.

uma r�s professores do Múltipla Escolha para I Adelaide pergunta a Cristina se foi ela quem fez

manda:nl�o urge�te. Luis André, pai de Vivi, ' Serena usar o mesmo vestido e penteado de Luna

'"Cina/�un(lonanOGUimarães acabar com a

I
na festa.Cristina confessa com a explicação de quee ICO.

• seu amor por Rafaeljustifica tudo.Adelaide decide
QUARTA. . não delatar Cristina, mas avisa que considera

lelVv' Pasqualete anuncia que uma equipe Serena sua neta e vai defendê-la sempre.Vitória e

\ue Iro" gravar um show no colégio e o aluno I Osvaldo repreendem Roberval por ter seduzido

ipresenter a melhor banda poderá produzir e I Dalila. Amarildo leva o pato Antão para se casar

("hêe a�o programa, além de ganhar um I com Doralice. Kátia, Elias, Rita e Gumercindo são

im�do
m inbeim RICO fala para Vivi que ficou convidados da festa. Kátia fala para Crispirn que

lerpers�o� a VISita do fiscal, pois não gosta de Rita é\ sua ir��.Raul.entra �a pe.nsão de Divina p,a�a.
queeles

g
f
do.e ela qeur saber se foi por isso procurar Olivia. Dalila o ve e gnta seu nome. Olívia

amigos "uastoudesua família.Urubu avisa aos estranha que Dalila conheça Raul.

'presentaq e vai entrar na disputa para

M"�oco���rogr�ma,P0is precisa do dinheiro. TERÇA - Serena acusa Rafael de não aceitá-la como

��Ity efi ce Katra, praticamente uma sósia é.Rafael diz que vai contratar alguém para ensinar

�"JO;o�ca encantado com ela. Natasha fala tudo o que ela precisa saber. Ele dá a Serena o anel

lamosas Eluetem o contato de muitas bandas alma gêmea, deixando-a emocionada. Serena

(O�.I· e planeja ganhár o concurso e concorda em voltar para Rafael, mas continuará
a para ab�ir o show que vai produzir. morando na pensão.Roberval cçncorda em ter um

decide passar a perna em João e casamento de fachada com Dalila. Kátia explica
ganhai o

da fala para Aline que vai tentar para Crispim que Rita a chama de mãe porque a

qU"ficartã f
o de produzir o programa, pois jovem é órfã. Rafael conta para Cristina que fez as

d'modelo �s:mosa quanto Kiko, cuja carreira pazes com Serena. Cristina fica furiosa, mas

tonlaparaV'1
a Indo muito bem. Download disfarça. Débora garante a Cristina que elas vão

�ije�DUd
I ma que .está chateado, pois Bel só conseguir fazer Rafael esquecer Serena. Débora dá
U.Gulmaraesgarantea Luís a Cristina o dinheiro que pegou com Agnes e

QUINTA. D
'

-

sugere que, ao invés de entregá-lo a Guto, pague
�enle Ownloadcomeça a ser um chefe alguém para dar uma lição nele. Rafael confessa
fazei de ;om Bel. Rita garante ao filho que vai para Hélio que tem ciúmes dele,mas quevai tentar
)j1�Cés udo Para resolver sua situação com confiar em Serena. Hélio fica satisfeito com a

h�Póra a� o maIS depressa possível. Bernardo atitude do botánico.Crlsplrn vê Amarildo pegando
tona Belin�:nload que gostaria de conversar na. mão de Mirna. Felipe pede que Rafael ajude

saber pór que terminaram. I aliVia. DIVina leva Dalila para comprar um vestido
ebe que Urubu está com a'agenda de noiva na loja de Madalena, mas descobre que
Ele Confessa que a pegou para

sãocarosdemais.
Contatos das bandas e garante a

o s� ganhar o concurso, vai deixá-Ia

:Ultaneira/ OW.,Natasha percebe acha que
'�obrir tu�' rOubada. João diz que eles vão
�IOdulil o sh

o quando souberem quem vai
�oPolla de UOW. Amanda reluta, mas aceita a

�I' qUe R'
rubu. Guim'arães conta para Luís

mlCidio UICO está envolvido num caso de.

urUbu Conta para Amanda quema óf b
iú

Ima anda a fazer o shaw.

átia.'"es ao perceber o interesse de

QUARTA - Hélio diz que Rafael saberá aceitá-,Ia se

a amar d� verdade. Dalila diz para Roberval que
jamais o amará. Rafael fala para Olívia que vai dar
b dinheiro que ela quer e ceder uma casa para
montar o restaurante. Olivia fica radiante, mas
assina uma promissória.lvan,a mando deCristina"
dá uma lição em Guto e corta o cabelo dele.
Cristina fala para Guto que está farta de suas

chantagens. Guto pede perdão a Cristina e diz

que quer se aliar a ela d1e.novo.Cristina' concorda.
Amarildofala para Mima que não quer mais saber

Marcelo Rezende na Rede TV!
o jornalista'assumirá o "Jornal da TV" e'
ainda comandará uma atração

.

semanal na emissora.Quanto à Record,"
ele continua negociando o

pagamento da multa referente à
rescisão de seu contrato,

I
Sonho realizado

Mussunzlnho não só conseguiu
realizar o grande sonho de atuar ao

lado de seu ídolo Renato Aragão,
como também foi convidado para
participar do seu' próximo filme, o

"Didi na Terra dos Monstros". Só para
lembrar, o ator-menino vive-o

Farinha, em "América".

Amigona
Pelos bastidores de "A Lua Me Disse", a
opiníão é unânime. A atriz Arlete Salles é
mesmo a amigona de todo o elenco; ela
não se nega a ajudar e apoiar nas
dificuldádes que às vezes surgem em cena.

Separados
Segúndo informações do site da própria
atriz, Luana Piovani e Ricardo Mansur não
estão mais juntos, Não é a primeira vez que
o casal decide "dar um tempo", então pode
ser que em breve estejam juntos
novamente. No entanto, alguns fofoqueiros
andam espalhando que a atriz teria ficado
furiosa porque o namorado teria se

divertido na companhia de algumas
modelos.O ex-casal decidiu não se

pronunciar sobre estes boatos.

Enquanto isso, na Record ..•
O jornalista Rodolfo Gamberini será o

parceiro de Ana Hickmann no

comando do "Hoje Em Dia", programa
que a emissora pretende estrear no
dia 15.

,
O feitiço contra o feiticeiro
Nos próximos capítulos de "América", Diva (Neusa
Borges) consegue separar Islene (Paula
Burlamaqul) de Feitosa (Aílton Graça) e fazer o

.

casamento dele com Creusa (Juliana Paes). No
entanto, o que a megera nem imagina é que a

falsa beata, logo após o casamento, passará a usar

rnodelitos ousados que mostrarão suas curvas

deixando os homens de Vila Isabel em polvorosa.
,

(' ,

A ficção na vida real
Em "América", Murilo Benício e Marcello
Novaes interpretam Tião e Geninho, os

,

dois filhos de Mazé, personagem de
Nívea Maria. Acontece que na vida real
os três são amigos e costumam

conversarmuito sobre o trabalho e

outras coisas também.

Adoçando a vida
Thiara Palmieri costuma ter balas de vários sabores na bolsa. Nos
intervalos das gravações das cenas de Amanda, sua personagem em

"Malhação", a atriz devora várias delas e ainda distribui para os colegas de
elenco.

' ,

SEXTA - Rafael fica feliz por Serena se interessar
pelas rosas. Adelaide fica feliz ao saber que
Rafael réatou com Serena e afirma que ajudou

, na reconciliação. Agnes fica indignada. Cristina
finge se compadecer de Agnes, mas Adelaide.
afirma que sabe quais são suas verdadeiras
intenções. Rafael mostra a Serena como mexer

com as roseiras, Serena, com a ajuda de Rafael,
planta uma muda da roseira Luna.Rafael diz que
é a primeira muda daquela roseira que ele
planta em muito tempo. Olivia começa a dar
aulas de etiqueta para Serena etenta ensiná-Ia a

andar de salto alto. Raul exige que Cristina

ajude a conseguir um emprego nas empresas
de Rafael. Eurico ouve e fica surpreso. Cristina
revela a Raul que o único jeito de colocá-lo para
trabalhar na empresa de rosas éfraudar os livros
de contabilidade, para que o botânico ache que
Abílio está roubando.Guto finge que sofreu um

acidente diante de Serena, para que ela se

ofereça para ajudá-lo. Mima se assusta com o

avanço de Ivan. Guto rasga suas roupas e deita
na estrada por onde serenapassa. Serena vê
Guto e dá um grito.

SÁBADO - Guto fala para Serena que foi
assaltado e jogado na estrada. Serena e

Bernardo levam Guto até o consultório de
Eduardo. Guto pega na mão de Serena e

agradece porte-lo salvo.Serena sente uma forte
dor no peito e sai correndo. Eduardo percebe
que Serena está passando mal e a leva até
Rafael. Serena conta para Rafael que a ouviu

gritando quando viu Guto. Crispim vê Ivan com

Mima e parte para cima dere. Mima defende o

irmão'e enfrenta Ivan, colocando-o para C0rrer.

Elias fala para Rafael que Serena pocÍe ter

problemas no coração,pois morreu com um tiro
no peito em sua vida passada. Olívia mostra a

Vitória as receitas que querfazer no restaurante.
Cristina fica ",ssustada ao saber que Serena

passou mal ao ver Guto. Generosa apresenta
Eliete, sua sobrinha .costureira, a Divina.
Roberval garante a Dalila que eles vão ser felizes.
Guto fala para Xavier que vai descobrir o que
Serena sabe sobre ele. Eduardo fala para Rafael

I
q,ue Serena pode ter um problema de coração. ATÉ O ,FECHAMENTO DESTA EDIÇAo, OS

CAPITULOS DE QUINTA, SEXTA E SÁBADO DE
"A LUA ME DISSE" AINDA NAo HAVIAM SIDO
EDITADOS.

AMÉRICA

TERÇA· Dionísia diz que Latoya não é mais sua

filha. Elvira comenta com Leontina a venda da
casa. Geórgia conta para Memé o que Zelândia
descobriu sobre Ester.Adalgisa se assusta quando
Soraya diz que precisa trabalhar. Heloísa conta

para Gustavo a descoberta de Zelândia. Ele quer
ver o jornal e começa a suspeitar que Ester teve
envolvimento na morte do pai. Latoya avisa aos

irmãos que eles têm 15 dias para sair da casa.

Branca desafia a avó:avisa que não vai para a Suíça
e a acusa de roubo das jóias da mãe.Violeta conta

para Heloisa que Tadeu será seu vizinho. Leontina
diz que vai depor contra Heloísa e ameaça Madõ.
Roma, Zelândia e, Diva pensam em uma

mobilização para afastar Ta.deu da Baiúca. O
Tambá entrega uma intimação 'para Tadeu. Ester
lhe promete um advogado e o tranqüiliza que o

dinheiro não será rastreado. soraya procura
Pedro, mas' ele manda seu advogado, Leandro,
conversar com ela. Leandro pede que ela assine a

petição de anulação. Dionísia diz a Anselmo que
vai ter queentrar na justiça contra a própria filha.
Ester conta que o filho vai reabrir o inquérito e

pede que Tadeu desapareça com um mecânico
que pode incriminá-Ia.

dela, deixando-a arrasada. Osvaldo obriga
Ofélia-a se mudar para a salapara dar seu quarto
a Serena, deixando-a furiosa. Ollvia fala para "'>A LUA ME 'DISSE
Vitória 'que vai abrir um restaurante. Vitória se //
oferece para ser o cozínheíro.rnas Olívia diz que rnão pode contratá-lo porque ele foi muito SEGUNDA - sulanca diz qu� Adall e Adalgisa
atrevido com ela. Vitória diz que a considera, , podem trabalhar no Peru, uma no balcão e outra
velha demais para ele. Olívia fica arrasada e i na limpeza. Ester diz a Pedro que teme que soraya
compra roupas mais ousadas para parecer mais

'

seja um transtorno em suas vidas. Morcega dá
jovem. Generosa fala para Divina que tem uma notícias de sua investigação para Roma e garante
sobrinha que pode fazer o vestido de noiva de que são bombásticas. Zelândia mostra o recorte

Dalila. de jornal com a foto e Heloisa acha que é Ester.
Bisonho promove Adilson a diretor geral do Peru

QUINTA-Dalilacontapara'Raulquevaisecasar do Papo Gordo e diz que ele vai chefiar Adail e
com Roberval, mas que não vai desistir dele. ! Adalgisa. teontína ri ao ver Elvira preocupada'
Raul garante a Dalila que' vai se casar com ela. í .corn a demora de 'Armando. Geórgia vai com
Zulmira vê Cristina dando dinheiro a Ivan e fica ! Samovar ao ensaio do grupo. Elvira conta para
surpresa, Débora sugere a Cristina que mande I" Branca, em troca de brilhantes, que foi Leontina
Guto seduzir' Serena, para que Rafael se quem roubou as jóias de Regina, com a

decepcione com ela de uma vez por todas. I cumplicidade de Ester e Madô, Marisinha e

Mirella pede a Vitória que ajude Olivla a montar i Agenor avisa") Murilinho que ele terá que assumir
o restaurante. Felipe afirma para Rafael que se o filho for dele. Samovar abre a reunião do
Cristina ainda tem intençõesdesecasarcom ele. grupo e diz que ele e Roma irão dirigir o texto de
Rafael garante a Felipe que Cristina aceita seu Valdo. Roma dá exercícios para o grupo. Gustavo
amor por Serena. Mlrella fala para OIíVIa que querque Heloísa se mude,masela se recusaafugir
Vitória a ajudará na reforma e COZinhará no fi de Tadeu. Arthur não quer ficar na casa da avó e

restaurante OIíVIa e Vitória aceitam colaborar ela responde que ele fOImuitomimado pela mãe e

um com o outro, mas contmuam trocando'
,
vaI precisar estudar para se tornar o homem que

Insultos. Dalila chora por continuar Vivendo I.elasonhou. Latoyacontaparaamãequevendeua
humildemente. Roberval tenta consola-Ia. casa na Baiúca e que o lugar de Dionísia e sua

Vitória vê Olívia com suas roupas joviais e fica família toda agora éa mansão.
encantado. Mima joga charme para Ivan e o

convida para ir até sua casa comer pamonhas.
Zulmira pergunta a Ivan por que Cristina lhe deu
dinheiro e ele não dá resposta. Rafael leva
Serena para. o campo de rosas. Serena fala para
Rafael que quer trabalhar lá, mexendo com a

terra.
.

.

SEGUNDA - Ed garante a May que não esperava
se apaixonar por Sol. Simone insiste e Tião

concorda em sair com ela e Waldomiro para
passear em Miami. Ed conta para Sol que
terminou tudo com May, e Sol teme que ela

queira prejudicá-Ia. Feitosa acusa Islene de traí
lo com Jatobá e volta para a casa de Diva.lslene
fica furiosa com a ácusação de Feitosa. Diva
conta para Creusa que Feitosa descobriu o

romance entre Islene e Jatobá. Vera desconfia
que Lurdinha esteja interessada em Glauco.Tião
e Simone vão à boate onde Sol trabalha. Alex
pretende terminar o namoro com Mari para que
Raíssa não descubra a ligação entre eles.Glauco
diz a Laerte que está realmente interessado em

Lurdinha.lrene diz para Haydée tomar cuidado
se não quiser perder Glauco. Creusa cbnsola
Feitosa, para satisfação-de Diva.Stallone conta a

Radar sobre o boato de que Jatobá e Islene têm
um romance. Na boate, Simone dá um jeito de
ficar a sós com Sol e exige que ela deixe Tião em
paz. Sol se sente humilhada e vai para casa.

Júnior diz a Elli� vai conquistar Kerry. Ellis sente
as dores do parto.Mazé vê Geninho perto de sua

casa e sai à sua procura.Ed consola Sol.

TERÇA - Ed e Sol ficam juntos. Mazé pede que
Geninho entre para se abrigar da chuva, mas ele
não quer brigar com Zé Higino e vai embora. Sol
diz a Ed que teme magoá-lo porque ainda gosta
de Tião. Ed vai esperar que ela esqueça o peão.
Consuelo apresenta Bill a Helô, dizendo que ele
se chama Mr.Jones e sempre almoçana pensão.
Sol conta a Perkins que um dia ouviu Alex
mencionar uma mulher chamada Pimenta.
Radar fala com Jatobá sobre o boato que corre

na rua,mas Jatobá acha que é uma brincadeira e

não dá bola. Flor comenta com Islene que
Jatobá vai lhe dar dinheiro para comprar um

presente de dia dos pais para Feitosa. Diva diz a

Feitosa que Creusa jamais agiria como Islene.
Alex diz que precisa conversar com a Mari, ela
fica emocionada e comenta com Creusa sua

intuição de que ele vai pedi-la em casamento.
Creusa conta para Farinha que Mari vai se casar.
Glauco, escondido, observa Lurdinha na porta
do colégio. Lurdinha vê Glauco e acena, mas ele
arranca com o carro. Lurdinha acha graça.
Feitosa se emociona com o presente de Fiar.
Perkinsmostra a Sol alqurnas fotos de Pimenta,e
ela a reconhece.QUARTA - Tadeu pergunta se a Ester se ela já

acabou com alguém. Agenor diz a Adalgisa que,
caso o bebê seja de Murilinho, eles o assumirão.
Ad emil de conversa com' Naíde sobre a

necessidaQ_,e de ter um espião nas fileiras inimigas.
Heloisa acha que a única forma de vencer Ester é
mostrar aomundo a mulher que ela é.Whitneydiz
que a mãe deverá se mudar para mansão.Nocaute
Jack procura Ademilde na loja e a convida para
sair. Bisonho repreende Ademilde e é repreendido
pelo pugilista. Adonias vibra com a, nova

liberdade de Branca, mas a aconselha a conversar

com. Silvia. Ramon diz que estão, querendo
contratar Julieta por quatro anos na Europa e el�
vibra. Zelândia contapara Heloisa que Tadeujá foi
intimado para responder sobre o roubo no

Fra�o. Gustavo e Geórgia conversam sobre o

crime de Macistela e as suspeitas de que Ester
tenha participado da, morte do marido. Meia
Noite diz que Latoya apunhalou todos pelas
costas. Madô convida Lúcio para representá-Ia e

ele s� emociona. Violeta agradece a Madô,'que a

convida para:um drinque. Heloisa agradece pelo
amor de Gustavo. Leontina exige que Elvira prove
que ela roubou as jóias ou a processa por calúnia.
Adilson vêTadeu e Ester juntos.

QUARTA - Sol conta a Perkins que viu Pimenta
na fronteira do México com os EUA, quando
esperava paraatravessar.Perklns diza Sol que vai
pensar em como fará sua defesa e depois a

levará para se apresentar à polícia. Sol diz a Miss
Jane que quer esquecer Tião e ser feliz com Ed.
Alex diz a Mari que não pode lhe dar a atenção
que gostaria e acha melhor terminarem o

�amoro por um tempo. Haydée vê Raíssa com

Alex. Em seguida, telefona para Tony e diz que
precisa conversar. Tony diz a Haydée que vai
voltar para Miami e que não vai mais deixar que
ela brinque com ele., Glauco confessa para
Lurdinha que está apaixonado. Lurdinha diz que
também o ama. Radar conta a Vera sobre o boato
envolvendo Jatobá e Islene. G,minho diz a

Laerte que gastou todoo seu dinheiro no jogo e

agora quer um emprego em uma de suas

empresas, ou vai contar ao juiz que ele e Glauco
enganaram Mazé. Neuta se arruma toda para
receber Dinho, que voltou de Miami, deixando
Júnior desconfiado. Dinho leva presentes para
Neuta, e as sobrinhas ficam enciumadas. Zé
Higino conta a Tiãci que Geninho está de volta a

Boiadeiros,Tião diz que não sabe do que é capaz

"

�
quando vir Geninho de novo. Feitosa fica com
Dalva no forró.Sol e Ed encontram Mayna rua.

QUINTA - May dá as costas aos dois. Sol teme que
May consiga separá-Ia de Ed .. Gomes fica
enciumado ao ver Feitosa com Dalva, mas disfarça.
Islene fica sabendo que Feitosa está com Dalva no

forró e vai até lá.Vera acusa Jatobá de ter um caso

com Islene. Ele se defende, mas Vera continua
desconfiada.Kerry conta para Simone que Júnior a
beijou de novo.Simone aconselha Kerry a encostar
J.únior na parede e perquntar se está mesmo

interessado nela.Dinhq pula a janela do quarto de
Neuta, Zé Higino vê só as suas pernas e acha que
entrou um ladrão na casa da viúva.Glauco telefona
para Lurdinha, mas ela diz que só falará com ele
depois que se separar. Jatobá se dá conta de que
todos na rua acreditam que ele elslene têm um

romance.Creusa joga charme para Feitosa.Vera diz
a Nina que vai terminar tudo com Jatobá se

continuar desconfiando que ele a traiu. Raíssa
causa espanto ao chegar em casa com piercinç.
Glauco diz a Haydée que quer dar um tempo no

casamento. Haydée fica pertubada e deduz que
Glauco está envolvido com outra mulher. Ela conta
tudo para Niná.Mari vê Alex com Raíssa.Perkins diz
a Sol que chegou a hora de ela se apresentar à
polícia.

SEXTA - Perkins manda Sol preparar seus amigos,
porque ela pode ir para a prisão. May liga para Ed e
diz que ela precisa' buscar algumas coisas que
estão em sua casa. Ed diz a Sol que a ama-Sol
decide contar a verdade a Ed, mas perde a

coragem.Tião resolve ir numa sessão espírita para
ver se Acácio entra em contato com ele. Ellls diz a

Júnior quequer irmorar com um peão por quem é

apaixonada, e. parar de atrapalhar a vida delé.
Jatobá manda recados para se encontrar com •

Feitosa,mas ele se recusa a ir. Diva garante a Çreusa
que ainda vai conseguir fazer com que ela e Feitosa
se casem. Irene garante a Haydée que Nina é a

culpada por Glauco ter saído de casa. Raíssa leva
dois rapazes para grafitar seu quarto, deixando.
Haydée chocada. Glauco telefona para Lurdinha e

conta que se separou. Inesita diz a Consuelo que
parou de ir à escola para trabalhar. Helô .tiz a Neto
que vai embarcar no dia seguinte para o Brasll.May
aproveita que está sozinha na casa de Ed e mexe

nas coisa? de Sol, em busca de alguma pista.
Feitosa começa a namorarCreusa.Glauco confessa
para Haydée que está apaixonado por outra
mulher.

.

SÁBADO - Haydée fica desnorteada e quer saber
quem é a mulher,mas depois acha que Glauco está
apenas fugindo dos problemas da família. Glauco
confessa para Laerte que está apaixonado por
uma amiga de Raíssa. Lurdinha acusa Glauco de
ainda estar envolvido com Nina e diz que só o

aceitará quando eie estiver totalmente livre.lrene
conta para Pimenta que Alex se tornou sócio'de
Glauco e Laerte, e que está namorando Raíssa.
Glauco marca um jantar, com Nina, que se produz
toda para a ocasião. Creusa diz a F�itosa que
nunca namorou. Mazé tenta fazer com que Zé
Higino fale sobre a mulher por quem foi
apaixonado. Miss Jane conta para Tony que já
deixou um grande amor para trás. O médium da
sessão espírita dá aTião um recado de Acácío:o boi
Bandido 'vai fazer com que e,les se encóntrem de
novo, e que o peão ainda vai sofrer por causa de
uma mulher qye conhece de outras vidas. Ellis
foge da casa de Neuta no meio da noite, deixando
sinvalzinho para trás.Ed diz a Sol que,antes de sua

chegada, sua vida era sem graça.Solpergunta a Ed
se ele gostaria dela em qualquer circunstância.
Rique combina de se encontrar com Bill antes de
viajar. Ellis deixa um bilhete para Neuta onde diz
que foi emborá porque não agüentava mais ver

tantas mulheres atrás' de Júnior. Neuta fica
encantada.Mazé conta para ZéHigino que terá de
comparecer ao tribunal para ter uma acareàção
com Ge·ninho. Laerte dá dinheiro a Geninho para,
que ele desminta a história de Mazé. Glauco díz a
Nina q}Je a relação dos dois acabou.
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o glamour está no ar. Pelo
menos na coleção Verão 2006 da
One Up, essa é palavra-chave
obrigatória. E para mostrar um

pouco o clima da nova coleção, a'
marca reuniu profissionais de
primeira linha para fotografar o
catálogo da estação.
O cenário escolhido não poderia
ser outro: Paris, a Cidade Luz!
Tendo ao fundo locais como
Montmartre,lIe de Saint Louis,
Place dês Etas-Unis, Place de
léna, Palais de Tokyo - e outros

pontos charmosos da cidade a

modelo Daniela Lopes, que já
posou para' campanhas da Louis
Vultton, Dolce & Gabbana,
Donna Karan, Roberto Cavalli,
entre outros, foi clicada por
Jacques Dequeker.
Durante as sessões de fotos o

clima foi de total brasilidade e

descontração, chamando a

atenção dos parisienses que
circulavam perto da animada

equipe da grife.

França foi o país
escolhido como cenário das

fotografias. A capital Paris
e seus principais pontos

turísticos brilharam com a

da nova coleção da grife

A modelo Daniela Lopes,
já famosa no mundo da moda
foi a escolhida para brilhar

,
no catálogo da Coleção
Verão 2006 da One Up

Como rejuvenescer sem cirurgia plástica
Parte II

o tempo não pára. E para combater o chamado "efeito gravidade" vale
tudo. Ou quase isso. Existem aquelas que não pensam duas vezes na

hora de submeter-se a-uma cirurgia plástica, no entanto existem
alternativas que podem adiar esta decisão. É tudo uma questão de
escolha. Usado corretamente e sob orientação de especialistas, alguns
procedimentos promovem orejuvenescimento da pele sem grandes
riscos e a preços acessíveis.

Silicone Médico (resultado duradouro): Efeito permanente em'
sulcos, rugas profundas � cicatrizes. É um tipo de óleo �spesso injetadp
na camada mais profunda da derme, o que pode anestesia local. O
resultado aparece na hora. O risco que se corre é uma reação do

. próprio organismo, como a formação de bolsas endurecidas que
deformam o rosto ou a substância se deslocar para outras partes do
rosto. Daí a necessidade de um profissional bem gabaritado, pois se for
aplicado corretamente a paciente não corre nenhum risco,

Artecoll (só para rugas profundas): Uma opção mais durável, é
composta de bolinhas de resina derivadas de acrílico que @stimulam a

formação de coláqeno. É perfeito para corrigir rugas mais profundas.
Requer teste de sensibilidade para detectar possíveis alergias ..

Colágeno (para o rosto todo): Líquido, serve para rugas superficlais
ou profundas e estimula a formação de fibras de colágeno, tratando a

região. A aplicação é feita com anestesia local.Tem densidades
diferentes, por isso serve para qualquer região do rosto. É importante
fazer teste de sensibilidade antes de aplicá-lo.

Autoloqen (para quem é alérgica): Não oferece risco de alergia e é
ideal para quem não gosta de idéia de isar uma substância química no

organismo. Corrlqe rugas superficiais e profundas; sulcos, cicatrizes ou
depressões em todo o rosto. Produzido a partir da pele da própria
paciente, sua desvantagem é a demora: o médico precisa retirar um

pedacinho da pele (geralmente da região acima do púbis) e enviar o
material num kit para o laboratório nos Estados Unidos que
desenvolveu esta técnica.Depois de 30 dias recebe as seringas já
preparadas.Os resultados permanecem por até mais de �rri ano, no
entanto o preço é, em média, cinco vezesmaior daqueles de outras
técnicas.'

.

Bioplastic (para grandes correções): Por ser muito espesso só pode
ser usado em sulcos e rugas muito profundas além de cirurgias para
aumento dos lábios. É injetado na última camada da derme, perto do
osso, com a ajuda de uma pistola especial. Como não é absorvido pelo
.organismo, sua durabilidade é permanente. Os riscos são de infecção e

de o médico corrigir demais e ficar artificial.

Gore-Tex (ao redor da boca): Em' forma de fios ou de placas de
politetrafluoretileno, é indicado para preencher sulcos profundos da
região ao redor do nariz e boca. Se o resultado não for bom, dá para
tirar. Os fios são introduzidos com uma agulha para dar sustentação ao

rosto. O médico faz uma espécie de trama por debaixo da pele. Esse

procedimento faz com que o organismo forma em volta dos fios um
tecido cicatricial com colágeno. Os resultados dependem do tipo de pele
e do processo de envelhecimento de cada pessoa. Os risco são de

infecções.

Peeling Superficial (contra rugas finas): Os, ácidos glicólico ou retinóico
estimulam a formação de colágeno e promovem uma leve descamação
no rosto inteiro diminuindo a flacidez e ajudando a suavizar rugas finas.
Causa irritação e manchas, é preciso usar um filtro solar com proteção
acima de 15 pois a pele fica muito sensível.

'

Peeling Médio (contra rugas finas e médias): Suaviza rugas finas e

médias em todo o rosto, Mas é um poucomais forte e deixa a paciente de
molho por cinco dias, pois a pele fica cheia de crostas. Os riscos. são a

formação de quelóides e cicatrizes em geral. É preciso usar filtro solar.

Peelinq Profundo (fim dos pés-de-qallnhalrBorn para eliminar pés-de
galinha e as ruginhas ao redor da boca, também renova a pele e suaviza
as outras rugas. É feito com anestesia local e sedação. É um procedimento
mais agressivo, que exige um afastamento maior das atividades normais
cerca de quinze dias. A alternativa mais moderna para esse tipo de

peeling é o laser de Erbium. Os riscos são a formação de quelóldes e

cicatrizes. Fundamental o uso defiltro solar.

Injeções de Vitamina C (mais brilho): Aplicadas em vários pontos do
rosto, elas aumentam o brilho e a firmeza, suavizando rugas finas.O
tratamento é feito em, dez sessões, uma vez por semana. Por ser mais
preventivo, pode ser repetido uma vez por ano. O risco é somente de

infecção.

Cremes Antiidade (tratam a pele): Além de prevenir o envelhecimento
precoce, eles tratam á pele, deixando-a hidratada e com muito mais
brilho. Substâncias campeãs: vitaminas C e E que combatem os radicais
livres e estimulam a formação-de colágeno; ácido retinóico, que promove
uma renovação celular,amenizando as marcas do rosto; e ácidoglicólico
que, apesar de mais suave, é eficiente no combate e na prevenção de

rugas. Podem causar irritação na pele. Em concentrações malotes,
,

formuladas em farmácias de manipulação trazem resultados mais rápidos
mas precisam de acompanhamento médico.

Cremes com Hormônios (mais elasticidade): Se a mulher tem mais de
35 anos, apresenta algumadeficiência hormonal e, apesarde todo arsenal
de ácidos e cremes antiidade, a sua pele continua seca e sem brilho,
talvez a solução seja essa. Incorporadas aos cremes, pequenas doses de
hormônios femininos estradiol e estriol ajudam .a melhorar a elasticidade
da pele e amenizar rugas finas. Os resultados variam, mas podem ser

observados durante o tratamento que dura de três a seis meses. Só pode
ser aplicado a noite � precisa de acompanhamento médico.

.

Filtro Solar (mesmo sem 501): E para prevenir o envelhecimento e até o

câncer de pele, nada como um filtro solar, de preferência com FPS

superior a 15 e deve ser usado até mesmo nos dias nublados. As
constante exposição aos raios UVA e UVB provoca alterações nas fibras
elásticas da pele e podem provocar câncer, explicam os especialistas.

ARlES· Hoje, você-poderá ler uma idéia brilhante e.promissora de sucesso.Mas,somente a coloque
em prática quando tiver certeza de uma boa chance. Continue cauteloso com seus dinheiro, seu
trabalhoe com sua saúde.

TOURO· A influência deste período diz respeito a probabilidade muito grande de receber notícias,
visitas ou recados. Serão favorecidas as relações de amizades com artistas e cientistas e haverá
probabilidade de casamento.mesmo pela segunda vez.

G�MEOS - Você está vivendo um dia que muito o favorece. Faça tudo para evitar atritos,discussões e
cena de ciúme. Boas notícias a tarde e novos conhecimentos de bons resultados para o futuro.
Otimismo e persistência são fatores reais para o sucesso.

CANC·ER· Tudo dependerá de suas próprias ações neste dia.Há favorabilidades e desfavorabilidades
ao mesmo tempo.Evite atritos com pessoas desconhecidas ou nativos de LIBRA seja qual foromotivo.
Regularpara o romance.

.

LEAO • Algumas dificuldades, no pe;íodo da manhã. Não sé preocupe, pois terá uma tarde 'feliz e

pressaqladora de êxito nos negócios, no campo profissional e para tudo que esteja relacionado com a

sua ascensão material.

VIRGEM -Se sua função é pública, hoje você terá satisfações � receberá honras. Por outro lado,ofluxo
é bom aos negócios e para as novas empresas e especulaçõesque realizar.Sucesso no amor.

'

LIBRA· Muito bom dia para mudar de residência ou ocupação. As coisas novas que inventar serão
coroadas de êxito e suas ambições, sonhos e desejos serão bem sucedidos.Ótimo dia para as amizades e

para a vida romântica.

ESCORPIAo - Aproveitando suas oportunidádes para fazer novas amizades e arquitetar novos planos
para ganhar dinheiro, demonstrará praticidade. Tudo estará bem neste dia e até depois 'de amanhã.
Esteja atento para uma novidade ou uma visita.

SAGITARIO - Dia excepcional, benéfico. Nativos de Virgem deverão ajudá-lo ii ganhar dinheiro. Fará
novas e úteis amizades com pessoas ds bom nível social. Dia de muitas possibilidades. Caso contrário,
fique atento com pessoas invejosas.

.CAPRICÓRNIO - Feliz contato' com pessoas de posse financeira elevada e elevação de sua condição
rnaterlal.é o que denota o fluxo astral de hoje para você.Boa disposição para o trabalho e melhora total
de sua saúde.

AQuARIO .: Dia indicado para os negócios e· aos assuntos sociais. Resolva também as questões
extraconjugais.Tome cuidado para não se acidentar e fique tranqüilo.aproveite o bem estardo lar e sua

saúde,
.

PEIXES· Não é conveniente aventurar-se em novos negócios. Cuidado com o excesso de gastos.
Mantenha-se em suas atividades rotineiras emuitos benefícios receberá em breve.

,

I

Em ação: Projeto
Fibra da Bananeira

o leitor que costuma 'acompanhar '

coluna de moda, deve se lembrar esta

facilidade da última publicação na qUC,OIl1.

d
a se

co�e,n.tou a respeito a UniversidadeSolidária em que o corpo universit'.
t r a b a I h a e m s i n t o n i a c o m a

ano

id d N sua
com.unl a e. es�e momento desejocontinuar a desenvolver e a expor essa id"

,

I dela�ue m�e �arece ser � go e extrema
rmportancta e necessidade para nos
sociedade atual. sa

A situação a qual estamos habituados nã
nos estimula ainda. a-realizar este tipo de
trabalho, mas acredito que esse é um fato
que merece ma!o�.atenção, nã? apenas por
parte dos acadêmicos, mas pnncipalmente
por part.e do corpo docents e pelas
autoridades máximas que estão no
comando de suas respectivas'lnstituiçõesde
Ensino Superior.
De fato, a ação de voluntariado ainda não
alcançou patamar de destaque e desejo por r

parte da sociedade. Permanece de certa
maneira, ainda na segunda pOSição
atraindo pouca atenção e gerando cert
desconfiança por parte dos agente
voluntários e principalmente por parte
daqueles que são alvo dessa ação, e

função de uma falta de informação. O que
·

comento neste espaço é justamente �

contrário desta idéia, registrando o quanto
esta imagem de ação do voluntariado
precisa sermodificada.
Dentro disso; cito como exemploo trabalh
do curso de Moda da UNERJ em conjunto

·

com a Epagri,SDR,e Sebrae, para e realização
do Projeto Fibra da Bananeira que tenciona' ob

o desenvolvimento social e econômico da, oq

nossa forte região produtora de banana,
através do trabalho artesanal com a fibra

provinda da bananeira a qual é descartada
pelos agricultores. Essa ação trata-se de um

trabalho': coletivo entre as instituições_Jalcitadas. e a comunidade produtora que vive
· basicamente da produção dafruta.come]
havia registrado no último artigo.
A inserção .do estudante de moda nesse

projeto pode parecer inicialmente estranha,
mas representa uma importante ferramenta
na, construção da idéia,

...
em função. dOI

conhecimento que o acadêmico pOSSUI em.
relação ao design/ moda e ao seu saber
frente os mecanismos necessários para a

realização do projeto. Além disso, soma-se� I

aproximação .rnaior que o estudante tera

COITl sua realidade social e cultural, levando'
I

o a pesquisa da sua história e,
consequentemente ao registro e

conservação da nossa identidade. pode,nd,�
através dessa ação gerar e coletar pO�slvel
idéias e inspirações para coleçoes el

trabalhos futuros, dando ênfase a cu,�ra ,

local, assim como fazem os renoma aí

cost�reiros e criadores da Moda em seuí ,

campos
o

de atuação. Vide Ronaldo. Fraga,)
John Galliáno,Valentino,Walter Rodngues,!
outros. daI
Proponho no parágrafo acima ,um� 'co
muitas opções de trabalho que o acad�mlOI
poderá encontrar dentro dest� açao.

de
caminhos

-

são vários, e segUI-los pana
significar uma oportunidade a ma1s'ém
carreira e portifólio do es�udant� quet� da
de contribuir para o desenvol\f.lm�n ndo
sua região, estará se desenvo v�e e

socialmente, academicamen óei
profissionalmente através das su�s aÇe a

sociais, visando a const�u_ça� turO,
conservação da sua própria histona e u

Por:Daiana Riechel-VI fase.
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JRADIÇÁO I
'Por ltdemar Effting - ih:lemar@meupagosul.com,br· www.meupagosul.com.br

o��o '000 '.�o�,,��o,� o

-
_.__�o";-,���""""•• _�� .=��=

'fandango GOni. Wa1ter Morais 'na SQ€. Amizade
o,,, ."', ;'''v. �. ,_, .... �,:m� M. _, "j'f, '. ,"" .

Casa cheia,muita alegria e nada de batucada e MAXIXE,deu um brilho todo especial a02° Bailepromovido pelo Piquete
Querencia doTio lto.os organizadores do Fandango acertaram em cheio trazendoWalterMorais eGrupo Criado em Galpão,que

,

é um dos poucos grupos jovens que mantem viva a verdadeira musica gaúcha nos bailes.Outro ponto foi a organização que este
100%. A Patronagem e toda equipe do Piquete Querencia do Tio Ito e a Academia Alma Gaúcha, fica os nossos agradecimentos

o por confiaremmais uma vez em nosso trabalho.Vejam as demais fotos-do baile em nosso sitewww.meupagosul.com.br.

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO TRÊS RIOS DO SUL
JARAGUÁDOSUL-SC '

o
I '

:'�IIVO�OS Monarcas
II' Dia 13 de Agosto
ii \ -'

"

,li i j ii No eTG Do Trote ao Galope
�ij!lria.�comér�iodemadeiras II, ,

' Inf: (47) 9973-3013 / (47) 275-2779 - Cilo
'

:312-0280 li, 376-1713 - Amauri

Estªnçia Peã� Farrapo,.,,:�'j:': -.-.}};\:&'
.

';,/,,:, . »}} ,,»>,�,.,:,:,>,:,�

Local: CTG Peão Farrapo ,

"Entrada próximo ao Mercado Larissa."
Rua Prefeito José Bauer, Bairro Três Rios do Sul.
Data: 06 de Agosto de 2005
Horário: A partir das 17:00 h

Está ,servindo todas as terfas-feira
e senas-feira deli,io�o,Jantar
Nesta Terça-feira deliciosa Rabada

" e na Sexta-feira Muqueca 'de Peixe

PREMIAÇÃO
·1 ': LUGAR - 1 PORCO DE 120Kg
2° LUGAR - 1 PORCO DE 100Kg
3" LUGAR -1 PORCO DE 80Kg
4 D LUGAR - 1 PORCO DE 65,Kg
obs: caso não atinja o nO mínimo de 40 duplas, a
premiação será revista,

o

Valor da Inscrição: No dia R$ 30,00
Antecipada R$ 25,00

Local: Galpão do CIG Peão Farrapo' , Telefone de conteto: 273-6230 com Miruca

el�;�,�
'CMNES
•

Temos carnes
temperadas para

festas
Coxinho da Asa,

Bcncninhc, Contra Filé,
Filé. Duplo,etc. ....

DEMARCHI
CARNES

.. Atendemos
cozinhas
industriais

'e lcnchonetesFONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL - se
E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

De vaca motorizada e

provas funcionais

,PIQUETE
LAÇO DE OURO'
Jaragua do Sul- se"

Dias 12,13 e 14
de Agosto d� 2005

No local completo serviço de
bar e cozinha

A palronagem do
piquele lalo de ouro
fi,ará honrada ,om sua

-presenla.
t n fo r m � ç õ-e s p e I o fon e

376.1066 com patrão Chico ou

Nailson ou pelo fone 8816.�126

comjaquiel

A Patrona.gem do Piqueteé
Querência do Tio Ito vem por;
meio desta nota agradecer a �
todos que se colaboraram de:�
alguma forma ou se fizeram'

pre_sentes no 2? Baile do Piquete
Querência doTio Ito.-

A< colaboração e a

presença de todos foi
fundamental pra o sucesso

alcançado.

Patronagem Piquete'
Querencia do Tio Ito "

"Assanhada
,

.

como solteirona
em festa de�
casamento.

"

,Venha para o

eTC Laso
Jaraguaense
'ltlçtll. T.mtl' tlflle/tI
ce",ejtl'JJem ,e/tldtl

e ItI".,etl' IImtl tI/CtlII'tI
"em IlIclI/ellltt

Toda Quinta-feira
treino livre de laço.
Inf. (47) 371-45'47

Envie sua programação para:

agenda@meupagosul.com.br

,

Confira nossgs .

ofertas imperdlveis
Ponta de Filé R$ 3,99
Linguicinha Mista R$ 2,99
Paleta Suíno.: R$ 4,99
Picanha Bovina R$ 9,90
Filé Simples R$ 5,29
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CHARAo,NHAS
1 • Qual o calçado que está sempre com

defeito?

2 • Quantas aves são necessárias para
levantar um elefante?

3 • O que o tomate foi fazer no banco?

4 • Qual a diferença entre o cavalo e o palhaço?

5. O que é que anda com os pés na

cabeça?

6 • O que um dedo do pé falou para outro?

7 • O que a vaca foi fazer no espaço?

'onoç. o ,a. !Ol eoe. e - L :,e4ueoleo
wn ,od SOPln6as opuas sciuersa saui 'eJ06e a410 ogu - 9 :0410!d o - 9 :epe5e4led ap 05e41ed

o a eaas e41ud ap els06 0le.eo o - p :ole'lla ,e'!1 !Ol - E :sBled o'lenb - Z :oouewel o - � :'dsau

PINTE CADA LíNGUA DE UMA COR DIFERENTE
E DESCUBRA QUAL DOS SERES ESPACIAIS
MENOS SIMPATIZOU COM REGINALDO!

---------------------------�------------"----�------------------------------------------------------------------------------ ---

-------'_.,------�

7J diferen�as

XIII... JOGAR LIXO NA PRAIA
NÃO TÁ COM NADA!

VEJA SÓ A FAMíLIA DO SR. PORK ARIAS

QUE MAL EXEMPLO!ENTRE AS DUAS
CENAS ALIÁS. EXISTEM 7 DIFERENÇAS.
VOCÊ CONSEGUE ENCONTRÁ-LAS'!

.'

A princesa
da foto é
Júlia Helena
Mõeller que
faz 2 aninhos
hoje,
Parabéns
dos seus pais
Sílvio e

Andréa e dos

, RUysaJ1l,
O gatinho MatheuS últir110dia
completou 5 anos no

nas
03/08, Parabéns e mUI

'a seus
- , 'que dese)felicidades e o

US avós
pais Andrei e Carla

e se

Adernar e Claudete
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