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projeto reduz salários do prefeito e vice
!rttrOUoFltem na Câmara o projeto que, segundo o autor, Ronaldo Raulino, atende a um pedido do prefeito Bertoldi e reduz os salários do prefeito, vice e secretários. - PAGINA 3
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CORREIOTV

Malu Mader passa mal e está
internada em Florianópolis

- PAGINA6

mínima: 7° máxi�a:23°

ensolarado, sem.
previsão de chuva

mínima: 9°
• Sábado

Máxima:24°

sol e nebulosidae
HOJE: • Sexta lei ra de

DIREITO

Aprovilllo as cmcu saaorosas ccmblnaçõas dos Lanches Expressos Mime.

lar1chBsdellçiososac�panha:dosóameJhorlmbídaparaacabarcomsuaslJ{1B.
llmavllrdadeiracombinaçáDdesabores!

variável, sem
previsão de chuva
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FORMAS ANIMADAS

�!ll()rad9res de Jaraguá es-

tão send9 privilegiados com o

'ftlti�al de Fonnas Anima

� A' rqtina do Termillal

liIDano foi quebrada ontem
.

& manhã, CÓI)l uma bela

arresentação do grupo

MilaDlxXlium. Durante 20

nllnutos, crianças e adultos

MO tiraram os olhos dos bo

recos. Hoje,. a primeira atra-

po é o Grupo Pastelão, com
a comédia "O Pastelão e a

Torra". Eles se apresentam às

1hlO, na Scar. Às lOh tem' a

�resentação do grupo Cia..
ih funecos, com a peça "O'

l hlcrivel Ladrão de. Calco
I �".Às\ih20, o grupoXe�,

.,,; �Ji")�

lIIe Mate, apresenta "A Pen-
.'

; &iJ dos Amores", na praça
I

•

Angelo Piazera. - PAGINA 8

ENSINO SUPERIOR

�ameg completa quatro anos e
,

' ,

wmemora'primeira formatura

'ara .
.

.

M Comemorár o aniversario, a Faculdade
etrOpolitana de Guaramirim promove amanhã uma

irande. festa que irá reunir alunos; professores e

1;Il)�nldade em qeral, A instituição também está

��!eJ.ando a formatura das· primeiras 'turmas de gra
II' �ao e o reconhecimento dos cursos por parte d.onilnlst'.'

.

�eEducaçãoeCultura. � PÁGINA4

CONSCIENTIZAÇÃO
;�

< /

Escola AluíZIO Carvalho vence
.,

gincana de 'material reciclável
\

A turma de 8° série matutina da Escola, Municipal
AluízioCarvalho de Oliveira de Corupá foi a vencedora
da gincana promovida 'pela Secretaria de Educação e

empresa Lunelli dentro do projeto "Reciclar·é Preservar,
Como prêmio,_a. Lunelli vai pagar uma viagem aos

estudantes e a Escola vai receber; também da empresa,
RS 3,500,00 em prêmios. - PÁGINAS
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Tel. 47 370 7919 i 370 0816
E-mail cromoarte@terra.com.br
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·OAB homenageia 13 advogados
com mais de 25 anos de profissão-
o evento também serviu para comemorar o Dia do

Advogado e os 278 anos de criação dos dois primeiros
cursos de Ciências]urídicas e Sociais do país. - PAGINA S

TENDÊNCIA

Empregos formais em Jaraguá
do Sul estão em queda

_ PAGINA S

I

o
Coxinha ou Risoles

+
Suco Mime copo 300 mi

o
02 Pães de Queijo

+
Café 200 mi

o
Hambúrguer

Suco Mime1opo 300 mi

o
Big Dog
+

,
Coca-Colá copo 300 mi

o
Baguete

+
Coca-Cola copo 300 mi

A verdadeira combináção de sabores!

"

www.studiqfm.com.brBemarooDombuscl1, pAO I sara 01 i
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E preciso mais
I Apesar da corrupção, '

endêmica e dos graves pro-

blemas sociais, o Brasil con

tinua sendo unanimidade

internacional - virou moda
no mundo graças ao samba e

ao futebol -;- é dono dos
rh.elhores. E, se fosse uma

marca, seria a 15ª mais forte

40 planeta. É o que revelou'

� pesquisa National Brands
Index, realizada pela empresa
knholt-GMI. O resultado
confirma as chances do Brasil
se tornar potência mundial e

que o país ainda tem jeito.
Basta apenas que a popu
lação assim queira. O exer

cício diário da cidadania é a

.solução para reverter o

quadrá atual - deplorável �

é-(para fazer deste país Uma

grande e próspera nação.
h,. Segundo os organiza
dores do estudo que apontou
�� Brasil entre os 15 mais
l

,

'

c,onhecidos, a análise da

'�l�uação hipotética se torna

cada vez mais necessária,

FRASES

uma vez que o fenômeno da

globalização faz as pessoas
observarem os países como se

fossem produtos à venda, na
medida em que aproxima e

I

intensifica a competitividade
entre as Dações, que dia após
dia lutam de maneira mais

agressiva peta "atenção,
respeito e confiança" de
investidores internacionais,

país, relevância da cultura,
confiabilidade do governo, e

avaliação da população.
Assim, percebe-se clara
mente que a força da "marca
Brasil" é resultado da cons

tituição do país .: clima tro

pical, várias regiões turís

ticas, Carnaval - e da sua

, população, que t�ni como·
característica o bom humor

� A população precisa estabelecer critérios
mais seletivos de escolha dos políticos, caso
contrario, não há CPI que consiga dar jeito

turistas e consumidores. O
Brasil aparece atrás dojapão
(14º) e à frente do México

(l6º) e da Índia (l8º), Co
réia do Sul (20º), China
(21 º) e Rússia (24º).

O National Brands Index
foi calculado com base em

opiniões de dez mil consu
midores a respeito de seis

áreas específicas: turismo,
força das exportações, von
tade de investir ou morar no

e o carisma. Os outros fato
res oscilam de acordo com os

projetos e as decisões de go
verno, que têm peso relativo
no cômputo geral.

Todavia, a mesma ginga
e amabilidade que encan
tam o mundo é a principal
responsável pela apatia
política. O reflexo disso é a

eleição continuada de

políticos sem compromissos
com a população, interes-

, "

serres e corruptos, que gerou
a crise política atual. Aliás,
é mister ressaltar que a

bandalheira oficial existe
desde sempre, graças a dois
fa tores primordiais: à

indiferença da população,
. '.

"

que troca 9 voto por' pre-
sentinhos",' promessas de
benesses e empregos públicos
e à impunidade generalizada
- mãe de todos os males.

Para que o Brasil passe a

integrar o ranking dos países
desenvolvidos e compro
metidos com a probidade
administrativa, é preciso
uma grande mobilização
nacional contra a apatia
geral e a favor da mora
lidade, pública. A popula
ção precisa estabelecer
critérios mais seletivos de
escolha dos políticos e,

aprender a cobrar deles e

dos órgãos ,oficiais respeito
para com a coisa pública,
caso contrário, não há CPI

que consiga 'dar jeito.

Oro
� •

.o liA manobra do senador ACM, que elevou para RS 380 o salário-mínimode RS 300, não é
fI, um golpe no governo, mas no equilíbrio fiscal"
':I:'

'

,

, '

. • Da jornalista TerezaCrlvlnel, na sua coluna de ontem em"O Globo.comentando que será muito difícil agora manter o projeto original
, ':lr •
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.
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I Fatos & Pessoas
Fernando Bond

�(Vicente Donlnl assume
:'diretoria da Fiesc hoje,

F\loria�ópolis - o diretor presidente da
Marisol, Vicente Donini, assume esta

nnite o cargo de diretor primeiro
secretário da Fiesc (Federação das
Indústrias de Santa Çatarina). Faz parte
dà diretoria que será presidida pelo
empresário blumenauense Alcantaro
Corrêa, que recebe o cargo do atual

presidente. José Fernando Xavier
Fanico. Glauco José Côrte será o

primeiro vice-presidente e Celso
Murilo Barbi o diretor primeiro
tesoureiro. Corrêa é natural de
Pomerode, onde nasceu em 1943. É
engenheiro mecânico, formado pela
Universidade Federal de Santa Catarina
(l)FSC) e engenheiro de Segurança do

'

Trabalho pela .Fundacentro, Realizou
outros cursos e sernlnários no Brasil e.
Suécia.Atualmente é presidente da
Electra Aço Altona e diretor da Mine

ração Altona, da vyerner Agricultura e da
Bellevue Produtos em PVc. A posse se

dá um dia depois da notícia de que as

vendas reais (faturamento) da indústria
catarlnense registraram queda de 9,26%
no primeiro semestre comparativa-
.mente a igual período do ano passado,

<'

Mau sinal _

O resultado da queda nas vendas da indústria
de SC é um sinal de que elas estão formando

estoques, já que'os dados de produção física do
IBGE na mesma comparação apresentam
elevação de 6,5% em Santa Catarina. A

instituição avalia que a política econômica,
especialmente a apreciação da moeda

nacional, é a principal explicação para os
,

números, jà que o Estado tem forte perfil
exportador.

Madeira, roupa e papel
O indicador das vendas no primeiro semestre
foi influenciado principalmente pelo
desempenho do segmento de madeira
(afetado pela variação cambial, pela exportação
de produtos com menor valor agregado e pela'
queda do preço do produto no mercado
externo devido à concorrência), vestuário
(prejudicado pelo clima e pela concorrência
dos produtos estrangeiros) e papel (com
vendas menores devido à taxa de câmbio e

queda do preço do produto em dólar no
mercado'externo).

HistóriasdeJaraguá
,

,
'Um grupo composto de 31 profissionais da
Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul

participa hoje da 3a Maratona de Contos de

Horlanópolis.Entre os servidores
jaraguaenses, 12 auxiliares de biblioteca; seis
deles atuarão.corno contadores de histórias'
no evento realizado em três locais na capital
do Estado: Museu Cruz e Sousa,Teatro da
ulbro e Teatro do Sesc.

I
Luznotúnel
Uma boa notícia para as pessoas que sofrem das

doenças do aparelho locomotor: seis imóveis da
Grande Florianópolis estão sendo oferecidos à
Rede Sarah de Hospitais para a instalação da
unidade Santa Catarina. As áreas foram apresen
tadas ao governador Luiz Henrique. O termo

de çompromisso foi assinado pelo Governo do
Estado, Prefeitura de Florianópolis, Instituto Guga
Kuerten, os institutos Geof e Chamberlain de
Estudos Avançados e outras 155 entidades.

Mudandoorumo
A notícia sobre os terrenos para a unidade do
Sarah em SC foi dáda pelo governador ao
ministro da Saúde, José Felipe, no final da tarde
de ontem em Brasília. Aliás, a agenda de ontem
de LHS na Capital Federal representou uma

mudança de procedimento com relação aos

últimos meses, em que o governador havia
suspendido as viagens semanais a Brasília para
.tratar dos assuntos catarinenses no Palácio do
Planalto e na Esplanada dos Ministérios.

Agenda cheia
Alheio à crise que faz tremer o Congresso
Nacional, Luiz Henrique teve audiências à tarde
com o diretor-geral da Agência Nacional. de

Energia Elétrica, Jerson Kelman; com o

ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento;
e com ministro do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan,
com quem tratou da implantação dos
Telecentros. Com o ministro dos Transportes, um
assunto de interesse de nossa região: a
duplicação da BR-28D.

redacao@jornalcorreiodopov,O,com,br
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Em defesa do consumidor
N a calada da noite, o

governo do Estado editou
decreto criando mais uma

. despesa para o consumidor

cataiinense,obrigando � registro
em cartório dos contratos de

alienação fiduciária (finan
ciamento de veículos). O
decreto cria uma taxa adicional

,

de até R$ 700 na compra de um
veículo. Além das taxas normais, que já são
exorbitantes, o catarinense agora precisa pagar essa
'taxa' inédita, em benefício dos cartórios, um setor
que já goza de inúmeras facilidades, a falta de
concorrência, principalmente.

'

Durante audiência pública realizada esta
semana na Assembléia Legislativa, o secretário de
Segurança Pública e demais representantes do
governo do Estado não apresentaram explicações
convincentes para justificar a criação e a cobrança
de mais uma despesa para o consumidor. Chegaram
a dizer que amedida visa exclusivamente a proteger

,

o cidadão catarinense.

Chega de abusos contra o cons�midotj Chega
dessas práticas autoritárias, que atendem a lobbies
de determinados setores e apresentam a conta para
o consumidor. Já estamos redigindo Uni decreto
legislativo para sustar o decreto do governador. E
felizmente contamos com o apoio de diversos
parlamentares que consideram abusiva a prática do
'gove):'no do Estado .

O Decreto nº 3.194/05 foi publicado no dia 7
de junho de 2005 e firma um convênio entre os

cartórios e à Secretaria de Segurança Pública,
exigindo que todas as operações de compra e venda
de veículos financiados sejam registradas. Essa

cobrança, 'prejudica Santa Catarina e o

contribuinte, namedida em que nos demais estados
brasileiros não existe a cobrança deste tipo de

'tributo'. Isso sem contar que, Santa Catarina já
aplica a maior taxação de ICMS para veículos
usados entre os estados dó Sul, incluindo São Paulo,
e que o setor de veículos é um dos que sofrem as

maiores taxações de impostos em-todo o mundo.
O sindicato das con2essionárias de veículos

alerta que além de lesar o 'consumidor, a criação
dessa despesa pode estimular à compra de veículos

,

em estados vizinhos. A preocupação é procedente,
'porque as pessoas podem começar a comprar carros , �(no Paraná, no Rio Grande do Sul ou até mesmo \i
em São Paulo, para simplesmente emplacar em JSanta Catarina.

,
Legalmente, a obrigatoriedade do registro e�

cartório não existe, porque essa prática não e

exigida pelo Código Civil. Na prática, o

convênio entre a Secretaria de Segurança
PÓblica e o Sindicato dos Cartório nada. mais é

que �ma forma de arranjar recursos, às custas �ocontribuinte. O povo catarinense está sen o

extorquido mais uma vez.,
'

A tentativa dos cartórios de obrigar o registrO
,

das alienações fiduciárias de veículos ê histórica'lo.

1 ea
que torna o decreto governamental esdrúxu o,y. s
sua reincidência e insistência. Desde 97 os cartonO

estão tentando de todas as formas fazer essa
,

cobrança. Acreditamos que o Estado esteja
,

. ,. f ar unicometendo um cnme de lesa-pátria, ao lrm
f' iaacordo que prejudica o consumidor, em bene te

de determinada categoria.
\'

o deputado estadual Oionei Walterda Silva

escreve às sextas nesta coluna

___________--"'d,, � _,_{\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Fica comigo

"

o prefeito Moacir Bertoldi (PL) afirmou
que o ex-presidente do Samae, Jair
Alexandre, vai assumir um cargo no

.prirneiro escalão da administração
municipal a partir da implantação do
novo organograma. A proposta foi
enviada à Câmara de Vereadores na

tarde de ontem.

"Ele (Alexandre) só não participa do

governo se não quiser'; disse

Bertoldi, informando que a decisão
é consenso do Conselho Político da

aliança "Viva Jaraquá" composto por
PL, PTB, PPS e PDT.

� É candidato
o vereador Carione Pavanello (PFL)
deve ser mesmo candidato a deputado
estadual no ano que vem pela
microrregião. O outro pré-candidato, o
prefeito de Massaranduba, Dávio Leu,
desistiu da candidatura.

Segundo o presidente do PFL de

Massaranduba, Abilo Zanotti, o partido
ainda não definiu o candidato, mas a

tendência é indicar Pavanello. "Por
mim já batia o martelo'; revelou,

, lembrando que os cinco diretórios da

região têm compromisso de apoiar o
candidato daqui.

.. Novos ares
A musa do mensalão, Fernanda Karina

Somaggio, ex-funcionária da DNA I:)

Propaganda de Marcos Valério, -u

prétende investir em outras searas. A
'"

moça vai pedir demis�ão da Géosolo 1

para participar doe programas de J[ i

televisão e fazer palestras pelo país ,1

afora, cobrando cachê para isso, lÓgico. :_,
n

Depois da expectativa frustrada com '1

a P/ayboy, busca outras alternativas de 'I

'

assegurar a visibilidade necessária para)
,

ter chances de ser candidata a
"»)

deputado federal �o ano que vem.

II I
mosaico@jornalcorreiodopovo,com. r,

�

� Razões'
Sobre o secretário de Comunicação da

Prefeitura,Terrys da Silva, Bertoldi disse
,

que tem um acordo firmado para que
ele coordene o setor até dezembro.

"Gostaria que ele ficasse, mas se quiser
sair antes para assumir a vaga na

Câmara, nada poderei fazer" declarou.
Terrys tem demonstrado repeti
damente que não quer continuar

como secretário, atuação- que tem

qerado críticas, inclusive dedentro
do governo. Assim como Alexandre,
é evangélico, razão pela qual o

prefeito evita atrito.

rô fora� dor Pedro Garcia(PM DB) negou
Overea .

ricamente que estivesse

(ategado com o governo apoio deste
egoCla .

n
residir a Câmara de Jaragua do

nara P " d 2008 "N-
I
r artir de Janeiro e . ao

lul a p . .• n

h compromiSSOS com nmguem,
len o

l'IU informando que nem faz
garan '

do grupO que elegeu Ronaldo
narte id d C "A

..

Raulina (PU presi ente a asa. porei

loGesser e perdemos .por apenas
um

I tO" lembrou. ,

vo" .

'a disse ainda que se lançara
�� , -

'dente pelo grupo de oposiçao ao

'presl
Igoverno municipal.

I

PROJETO Duda Mendonça admite ter

recebido dinheiro de ValérioRedução dos salários vai gerar
economia de mais de R$12 mil

,b

recebíamos". ')2

Duda, porém, fez uma ressalvao
embora a dívida do PT eIl). 200�
tenha sido paga com dinheiro nãR-1
contabilizado, a campanha de Lula
em 2002 seguiu as normas daJustiça

.,. ,r)"
eleitoral. "E só cruzar as faturas que
eu emiti com a contabilidade de pt'
para ver se a campanha de 2002 fbi'
pagapordentrooupor fora", aflrmólt

'

Duda Mendonça ressaltou ainda'

que não se acha culpado, mas

admitiu que pode ter cometido

erro�e pretende pagar por eles. "Eu posso
tercometidoumequívoco, um lapso,
um erro fiscal. Mas não cometi um
erro de honestidade, um erro de I
caráter". '

' i
lilmar Silveira, 'a sócia deJ1Duda, aparece na relação de

sacadores das contas de Valério,
Ela recebeu R$ 15,1 milhões do.
empresário, que a acusa de ter feito
a distribuição do dinheiro.

Apenas Zilmar deporia na CPI
dosCorreios nesta quinta-feira. Mas
Duda, que chegou ao Congresso de
mãos dadas com a sócia, pediu p�ra
também prestar depoimento, cuja
data ainda não tinha sidomarcada.
Duda e Zilmar depuseram na

madrugada desta quinta-feira na

Polícia Federal, emSalvador. Ao sàff.
da PF, os dois não quiseram informâf
o que disseram à polícia.O delegado;
que ouviu os depoimentos contou
que o publicitário e a sócia falaram
mais 'do que ele esperava. "Eie�
responderam todas as perguntas, s�\�
omitir nada. Foram informaçõ.ej
muito valiosas".

BRASÍLIA - Em depoimento
ontem na CPI dos Correios, o

publicitário Duda Mendonça,
marquéteiro da campanha do

presidente Luiz Inácio Lula daSilva
em 2002, admitiu ter recebido
dinheiro das contas do empresário
Marcos Valério, apontado como

operador do sistema do mensalão.
E reconheceu que parte da dívida
do PT com ele foi paga pelo caixa
dois. Duda alegou que o partido
entrou em 2003 lhe devendo cerca
de R$ 11 milhões e que naquele
mesmo ano firmou novo contrato
de R$ 7 milhões. Segundo o

publicitário, se não aceitasse

receber assim, acabaria ficando
sem pagamento.
.' "A Zilmar (Fernandes da,
Silveira, sócia de Duda) pressionou
o Delúbio (Soares, então tesoureiro
da PT) e a gente recebeu o

dinheiro. Um dinheiro justo, fruto
do meu trabalho", disse. Duda
acrescentou: "Eu fiz uma

campanha completa, a gente tinha
que receber. Não quero ficar aqui
dando uma de santinho nem de

hipócrita oude cínico. Eu não

tinha mais poder de decisão. Ou
eu recebia assim ou tomava um

cano. Tinha fornecedores a pagar
e um nome a zelar", defendeu-se.'
O publicitário reconheceu que
sabia que o dinheiro para o

pagamento das dívidas do PT com
ele era proveniente de caixa dois.
"Sabíamos que o dinheiro era de
caixa dois, mas não tínhamos outra
opção. Ou pegávamos ou não

7,5 mil e o dos secretários passará
de R$ 8.229,37 para R$ 6.739,40.
Somadas as cifras, os novos

I salários vão gerar uma economia
mensal de R$ 12.190,79.

O autor, presidente da
Câmara Ronaldo Raulino (PL),
explicou que a intenção é

"enxugar a máquina pública,
como prometeu o prefeito" e que
"cada um está dando sua parcela
de, contribuição". "Paralelo à

reforma administrativa, que

chegou hoje, e atendendo a uma

'soficitação do prefeito, encami
nhamos este projeto para ser

apreciado", disse o vereador.

Segundo o presidente,
depois de aprovados os dois

projetos, o prefeito vai se reunir
com o conselho político da

administração para "fazer um

balanço dos oito meses de gover
no e, se tiver pastas deficitárias,
o conselho e o prefeito-:vão
definir o que precisa mudar". Ele
também disse que todos os

partidos da base serão atingidos.
"Se tiver que reduzir o número
de pessoas, cada um (partido)
vai dar sua cota de contribuição.
Se tiver que demitir, vai demitir,
mas claro que esta decisão cabe

só ao prefeito", completou.
Raulino citou que os

primeiros meses de adminis-

�OllNATOMASELLI

� O autor, vereador

�onaldo Raulino, disse
�ue o projeto atende

um pedido do prefeito

!ARAGUÁ DO SUL - Chegou
ontem à Câmara de Vereadores

Qprojeto do novo organograma
�a administração municipal,

\ �jJ LI � � 1.1 '.\ 1 � I': ! i ( ;; II ,.
1" t \

�ue preve, entre outras mu-

Janças; a 'redução de 30' fun
cionários em cargos de' con

fiança. Até aí nenhuma novi

�ade, já que o anúncio da
reforma administrativa vem

J�de os tempos de campanha
JoprefeitoMoacir Bertoldi (PL).
Asurpresa ficou por conta do
�rojeto de lei que propõe a

redução do salário do prefeito,
Javice-prefeita e dos secretários
municipais.
O projeto "que reduz

IUbsídios dos agentes políticos"
loi lido na sessão de ontem e

encaminhado para análise nas
'

(omissões permanentes da Casa.
�ela proposta, o salário do
prefeito passará de R$ 16.1 74,00
paraR$15 mil; o da vice-prefeita
(eduziráde R$ 8.087,00 pará R$

Ato oficialde entrega do projeto da reforma administrativa, ontem à tarde

aquela necessidade de redução,
mudou. Se antes precisava tirar
100, hoje 50 se faz necessário",
'declarou.

Na opinião do presidente,
muitas obras que estavam

"paradas" foram .retomadas, a

exemplo da construção de um

aterro próprio para destinação do
lixo. "O nosso edital já está

pronto", completou. Raulino
também elogiou toda a equipe,
de governo, "com vontade de

fazer'.'. "Querendo, ou não, a

gente andou. As ações estão

sendo feitas, com .agilidade,
mesmo que tenha as
dificuldades de orçamento",
completou.

tração foram um período de

adaptação e lembrou que no

começo da administração
"houve uma adequação de

cargos, de novos secretários, pes
soas com experiência técnica e

'outras não". Ele disse que o

proj e to da reforma foi se

"trabalhando dentro de uma

nova realidade", diferente

daquela dos tempos de

campanha e mais, tarde, quando
Bertoldi assumiu a admi

nistração. "Construímos quatro
novas creches, temos um Centro
Vida que vai estar comple
tamente pronto até o final do

ano, mais duas escolas, mais

_ postos de saúde. Quer dizer,

!armsen é contra projeto que autoriza cOmpra de imóvel ao Issem Governador assina MP para ��
H1

regulamentar reajuste salarial
�
t
....

ARQUIVO CORREIO

�
JARAGUÁ DO SUL -r-O�ereador
eler !anssen (PP) disse ontem

�uevai VOt '. d'
f

ar contra o-projeto o

�ecutivo que abre crédito, no

\olrdeR$ 800mil, no orçamento�ssem(I'
'

� nstltuto de Seguridade
,os Servidores Municipais)
�tinad '

'

os a compra de um imóvel
�ara c
" onstrução da sede do
lilstituto OI '.

. Ssem atende hoje emuma I
"

�
sa a alugada no Centro

mercial Vasel
O,

.

� c ,proJeto, encaminhado pelo
eleito no di 30 d

.

h .,

�
la e jun o, ja

SOU pelas c '- d
."

tOla'
omlssoes e eve Ir a

�aonas próximas sessões. Na

\inadodeJanssen, "é preferível ter
% espesa mensal com aluguel

qUe d b
Otla

esem olsar o valor do
illento d ., .

fIiIe' o mstituto, que
na s

%na" "
er elnpregado de outra

�� ill;l Talvez no futuro estes R$
�Oti passam fazer falta, pelo

Vo de terem imobilizado o

recurso através da compra de um

imóvel", disse.
'Segundo o vereador, bancos

como o Bradesco e a Caixa

Econômica Federal estão

vendendo seus imóveis para
investidores e pagando aluguel
"para que com os recursos oriundos

da venda possam investir no

mercado financeiro, o que, nomeu
, pensamento, deveria ser feito com

os recursos do Issem". "Em

qualquer aplicação financeira dá

para rentabilizar o recurso para que
tenhamos condições de arcar com
todos-os ônus que o instituto vai,

ter com a apósentadoria dos'
servidores", completou.

[anssen sugere, ainda, que ao
invés de construir uma sede

própria, o Issem seja instalado no

próprio prédio dá Prefeitura, "que
está com áreas .obsole tas".

Atualmente, 11 funcionários

FLORIANÓPOLIS - O governador
LuizHenrique assinahoje, às 11 horas,
no Centro Administrativo, uma
MedidaProvisória regulamentando
o reajuste salarial para os professores
da rede estadualde ensino, que inclui
outras vantagens e categorias, além
das já acordadas';;omOSindicatodos
Trabalhadores naEducaçãono início
de julho.AMedidaProvisória implica
um reajustemédio de 36,43% entre

dezembro de 2002 emaio de 2005, o
equivalente a praticamente o dobro
da inflação do período. Será

publicadonoDiárioOficial doEstado
imediatamente após aassinatura para
que o aumento possa vigorar a partir
da folha de agosto e o pagamento
efetuado até o dia 25. Ao mesmo

tempo será encaminhada à

Assembléia Legislativa em forma de
projeto de lei para ser apreciado em

30 dias em caráter retroativo.

Em coletiva à imprensa, ;0
governadorentrega umconjunto El�
tabelas e mapas comparativos
mostrando a evolução salarial dos

professores por nível de formação e

categoria. Durante a assinatura;
apresenta ao colegiado o Programa
de Valorização do Magistério, qu�
inclui outras medidas, como':a

- d Of
"O

reestruturaçao O estatuto. rerece

ainda, um balanço das contratações
de profissionais da educação através
dos novos concursos públicos e das
chamadas de remanescentes dos
concursos passados, além de
esclarecer o processo de enturmação,
queestá sendo promovido nas escolas
para ampliar o atendimento. O

governador também presta contas

sobre os investimentos ena red�
pública estadual de ensino.

. ,

Vereador acredita que aplicação financeira seria mais rentável,

trabalham no instituto, segundo
informou o presidente Walter
Falcone.

O texto do projeto justifica que
"a proposição contida no projeto
de lei em questão faz-se necessária

,para viabilizar a aquisição de um

imóvel que abrigará a sede do

Issern, objetivando promover
atendimento adequado aos

segurados do instituto e 'seus

dependentes" .

',)Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Indústria se
SantaCatarina apareceemquinto nos indicadores regionaisda produção
industrial do IBGEquemostraram expansãoem 13 dos 1410cais pesqoi-'
sados, no fechamento do primeiro semestre de2005, frente aomesmo
período do ano passado.Comaumento superior aos 5,0% registrado
no total do País, situaram-se as indústriasdoAmazonas (20,2%), Paraná
(8,0%), Minas Gerais (7,7%), Goiás (6,9%), Santa Catarina (6,5%), São
Paulo (6,3%),Cea rá (6,1 %) e Pará (5,2%) ondedestacaram-se,sobretudo,
os itens telefones celulares; automóveis;"pellets" de soja; carrocerias
para caminhões;medicamentos;calça comprida para uso feminino; e

• minérios de ferro, respectivamente.Também com aumento no nível
de produção, porém abaixo damédia nacional,encontraram-se: região
Nordeste (4,6%), EspíritoSanto (3,2%),Bahia (2,3%),Pernambuco (1 ,9%)
e Riode Janeiro (1,3%). A forte presença de atividades produtoras de
bens de consumo duráveis e o maior dinamismo das exportações
explicam o bom desempenho destas indústrias.

J
'

i
I

Indústria se II Lucro recorde
O faturamento (vendas reais) O presidente da Companhia

,I da indústria catarinense caiu Vale do Rio Doce, Roger
I 9,26% no primeiro semestre Agnelli, anunciou ontem que o

I de 2005 em relação ao lucro da mineradora no

II mesmo período do ano segundo trimestre, de R$ 3,4
passado.O resultado é um bilhões, é considerado omaior
sinal de que as indústrias resultado de uma empresa do
estão formando estoques, já setor no mercado mundial: -

que, segundo o IBGE, a Ainda falta a BHP Billiton

produção da indústria no divulgar seus resultados do
Estado cresceu 6,5% no trimestre, mas acredito que
mesmo período. hoje o lucro da Vale é o maior

de uma empresa de mineração
Indústria se III no mercado mundial.

Os dados também

confirmam
-

constatação da Inclusão digital
'última sondagem industrial Cerca de dois meses depois de
da Fiesc, quando as grandes publicada a medida provisória
indústrias responderam que que deixou 9,25% mais baratos
no terceiro trimestre os computadores; o varejo
aumentaram seus comemora o aumento de até

estoques.A Fiesc avalia que a 100% nas vendas. A isenção de

política econômica, PIS/Pasep e Cofins para micros

especialmente a valorização com preço abaixo de R$ 2.500,
c

em vigor desde 15 de junho, édo real, é a principal
'explicação para os números, parte do programa de inclusão

_já que o Estado tem forte digital "Computador Para
;perfil exportador. Todos':
, redacao@jornalcorreiodopovo,com,br,

• Cotação U$$

: Turismo
,

�, • Cotação Euro
�,-
�.
r
;, ·CUB
f,'
f · lndlces

1 Bovespa,
�: Dow Jones
�'

: Dasdaq
c • Poupança (%)

Compra
2,914

2,400'

-Venda

2,916

RS: 859,54 (agosto)
Pontos

0,789/0

0,8364

�alestra Gratuita que o Senac ofereceu no dia 9/8. O evento

�conteceu na carreta escola do Senac, que está localizada no pátio
do Senac. Participaram 18 pessoas; o palestrante foi o Chef Vânde
da Estância Ribeirão Grande.que apresentou e preparou Tilápia ao

Molho de Maracujá. Acompanhando a receita, preparou

�emonstrando Sashimi de Tilápia, Tilápia a La Muniere e um

aperitivo com tilápia crua.
, -
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COMEMORAÇÃO

Fameg completa quatro anosl
, ,

e forma as primeiras turmas
..... Reconhecimento
dó Mec e a implantação
de novos cu rsos são

, comemorados

GUARAMIRIM - A Fameg
(Faculdade Metropolitana de

Guaramirim) completou no dia
6 deste mês, quatro anos de
atividades. Para comemorar o

aniversário, a Faculdade

promove amanhã, no Pavilhão
Perfeito Manoel de Aguiar, uma
grande festa que irá reunir

alunos; professores e

comunidade em geral. O

superintendente da instituição,
professor Balduíno Raulino,
destaca que afesta rem um

significado especial. "Além do

aniversário, também estaremos

comemorando a formatura das

primeiras turmas de graduação
� o reconhecimento de nossos

cursos por parte doMinistério de

Educação e Cultura".
,As primeiras turmas dos

cursos, de Administração com

ênfase em Recursos Humanos,
ênfase em Marketing, ênfase em
Sistema de, Informação
Gerencial e do curso de
Ciências Contábeis, num total
de cerca de 190 alunos, colam
grau no próximo dia 27: Todos
os cursos são reconhecidos pelo
Mec. Raulino explica que esse

<'

reconhecimento é feito pelo
Ministério depois do andamento
de 50% do curso. O Mec
também analisa a estrutura

física da instituição - que inclui
laboratórios e biblioteca -, a

qualificação dos professores e o

projeto pedagógico.
A Fameg tem hoje cerca de

2.200 alunos. Deste total, cerca
de 65% são de Jaraguá do Sul.
A outra parte é formada por
alunos de Guaramirim e de
cidades da região, incluindo
[oinville � São Bento do Sul. A
faculdadé oferece 11 cursos de

Eus BINI

.'

Fameg completa quatro anos, comemora o reconhecimento do Mec e investe em pesquisa internacional liA Me'

graduação e dois cursos técnicos

superiores - Tecnologia em

Sistemas de Informação ('TSI) e

Tecnologia em 'Redes de

Computadores (T�C) =ambos
com duração de dois anos e

·mei�·. Segundo Raulino, em

outubro próximo d�v� ser

implantado um terceiro curso

técnico voltado para a área
comercial. As provas do
vestibular devem ser realizadas
no mês seguinte à implantação
do novo curso, EXPANSÃO -

Um novo bloco, com área de três

milmetros quadrados, já está em •

fase de construção na Fameg,
que terá também um teatro.

"Pensamos no futuro e temos

intenção de implantar outros
cursos de graduação, sempre
com a preocupação-de oferecer
um ambiente bom e as melhores

condições de trabalho possíveis
tanto para os acadêmicos quanto
'para os professores", 'ressalta o

professor. Atualmente,' a

Faculdade tem 125 sal as

equipadas com ar-condicionado
e "kit pedagógico", composto por
aparelho de TV e DVD e

retroprojetor, além de cincol
laboratórios :b'OuUos efois'estàa,q ffi(

em fase de implantação - e unilJ Gim
auditório com 2501ugares, abert&D Cdi

à comunidade.

}

Em apenas quatro anos de atuação, a Faculdade

Metropolitana de Guaramirim é a 8a Faculdade do mundo
a desenvolver um trabalho de pesquisa internacional. Os

alunos Anderson Almir Gesser e Bruno Rafael Cardoso, do

6° período do curso de Sistemas de Informação Gerencial,
estão no Chile onde, juntamente com alunos do curso de

Engenharia da Computação da Universidad Austral de Chile,
i rã o' dese nvo Lve r o Fam e I ix em I ín g u-a. espanhola, O

professor Raulino explica que o Famelix é um programa •

de software livre desenvolvido pelos alunos da Fameg,que
se dedicaram a esse trabalho por um período de um ano e

meio. "Adotamos o software livre e incenti,vamos outras

empresas a usá-Ia" pois não tem o custo de outros

programas similares" diz Raulino.
Mais informações sobre o Famelix podem ser obtidas no

site: 'http://famelix.codigolivre.org.br/principaLhtm

,

"
.

.

Queda do preço do 'arroz já preocupa produtores da região
,

CESARJUN
MASSARAN'oUBA -:- o arroz

produzido na região está sendo
vendido a R$ 2ó,00 o fardo de 30

quilos, um preço consideradomuito
baixopelo presidente daCooperativa
[uriti,AntenorBorgonha. De acordo
com ele, o preço do produto babcou
bastante do ano passado para cá. Em
2004, a Cóoperativa pagava para o

agricultor R$ 32,00 � vendia por

aproximadamente R$ 40,00 o fardo.
Na safra deste ano, que é de 28 de
fevereiro a l" de rnarço;aCooperativa

\

não conseguiu pagarmais do que R$
22,00 o fardo e se tivesse arroz para

compraragora,opreçoseriaR$18,50.
O excesso de oferta, segundo

Borgonha, é a principal causa da
baixa dospreços.ACooperativaJuruti
compra o arroz sem casca produzido
em 26municípiosde SantaCatarina
e vende o produto beneficiado para o
Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

Na safradeste ano foramcolhidas 498
mil sacasde 50 quilos, produzidas por,
775 rizicultores. De um total de 1,2
milhão de fardos, 700 mil já foram
comercializados pelaCooperativa.O ,

que ainda resta está nos silos da Juriti, _

que fica às margens da rodovia, na
entradaprincipal da cidade.

'

Ainda de acordo comBorgonha,
amaioriadosprodutores de arroz da
região é pequeno agricultor, sem

.

muitas condições de investir e,m
ma_quinário e, tecnologias. Outro

.

problema apontado pelo presidente ,

daCooperativa é a dificuldade em se

conseguir linhas de créditoe dá como
o 'exemplo o Pronaf, que não tem

beneficiado os agricultores porque "os
bancos estão semdinheiro" . Borgonha
salienta ainda que a [uruti não "

participa dos leilões de compra do

governo federal.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Empregos formais em queda=-,
. I

I

RECONHECIMENTO

,loAB homenageia advogados
com 2S anos de profissão

}ARAGUÁ DO SUL- Os empregos
formais no mercado de trabalho de

Jaraguá dá Sul( carteira assinada)
seguem tendênciamundial eestãoem
queda. A análise é do secretário

municipal de Produção, Leônidas
Nora, combasena tabelade flutuação
de empregos por níveis setoriais elo
período 2001/2005 até junho, como
reflexo direto das altas tecnologias,
informática e telecomunicações
aliadas às novas técnicas gerenciais
cadavezmaisutilizadaspelas empresas
diante da crescente concorrência
mundial, como formade aumentar a
produtividade. Isso, observa, trazComo
conseqüência a redução das
necessidades demão-de-obra.Mesmo

que as indústrias sejam as maiores

responsáveispelovolume de empregos
formais existenteshoj�,Noraopinaque
a formação acadêmica pura e simples
jánão émaisumindicadorseguropara

, quempretende ingressarnomercado
trabalhooumesmopara semanternele,

Segundo o secretário, a tendência
não apenasnoBrasilmas tambémem

todos os países desenvolvidos é o

empreendedorismo nos setores de

prestação de serviços. "Mesmo que
toda a população esteja qualificada
proflssionahnente e comaescolaridade
exigida, não haverá empregos para
todos", alerta o secretário,
acrescentando que "esta é a lógica do
próprio capitalismo".A consequência
maior, prossegue o secretário, é a

exclusão social,o desemprego e a

expansão daeconomia informal. "Os
excluídos tentam ganhar.a vida em

pequenos negócios ou com trabalhos

porcontaprópria, com remuneração
menorem relação ao setor.formal".

Em 2004, segundo pesquisa feita:
"pelaDivisão de Indústria,Comércio e';

Serviços da Secretaria de Produção,e
Jaraguá doSul possuía umestoque de i
42.463 postos de trabalho. Em 2005p
até junho, estima-se um total de)
46.988, uma evolução aquém do:

desejado com parando-se, com Ql

crescimentodoparque industrial,POli
exemplo, que deveria, por,

conseqüência, provocar ageração de)
empregos em outros setores. Al

população atual economicamente")

ativa, levando-se em contà a faixai
etária de 20 a 64 anos é de,61% dro

população. Destes, 21%, que
totalizam 2.107 pessoas estão no

�ercado informal de trabalho. Entre:
outras considerações comparativas,

. a pesquisa sugere
\ alguns:

procedimentos para se tentar
minimizar o quadro existente hoje., .

Entre elas,' necessidade de se,
elevar o nível de escolaridade, '!
qualificação da mão-de- obra, não
só para'o mercado formal, mas
também para outros setores da

economia, aumentar os inves-'

timentos 'em educação, saúde e

desenvolvimento e ações para conter
o êxodo rural evitando sobrecarregai
as cidades com excesso de pessoas
sem a qualificação necessária, o que
demanda a mais problemas com

assistencialismo ede infra-estrutura:
Como curiosidade sobre a geração
de empregos que não exige mão de
obra qualificada, os números da
secretariamostram que entre 200 1 ê
2005 o setor de extração mineral

(areia, saibro, seixo rolado) abril! do�
.

novos empregos formais, um dele� I
exrintoem 2003.

'

I
J

A advogada Célia Cassuli e o

marido Gilberto se conheceram na

época da faculdade, em Blumenau.
Ela.é natural de Jaraguá do Sul e
Gilberto de Joaçaba, mas trabalham
na cidade desde 1980, quando
abriram o escritório que atualmente
tem uma equipe d� 13 profissionais.
Célia foia primeira advogadamulher
nascida em Jaraguá do Sul. Segundo

,

ela, osprimeiros anosdeprofissão foram
- dificeis porque, na época, haviamuito
preconceito. "Foi um desafio.
Felizmente, hoje em dia, asmulheres
devem representar a.metade do
número de advogados que se formam
a cada ano", comenta Célia, que
também é professora de Direito
TributárionaUnerj e integra aequipe
do Instituto Cassuli de Pesquisas e

Estudos Avançados de Negócios
Empresariais, fundado anopassadopor
aproximadamente 20profissionais das
mais diversas áreas.

O orador da noite de ontem foi
HumbertoPradi, tambémnatural de

Jaraguá do Sul. Com 29 anos de

profissão, Pradi ficouna lista tríplice
da OAB para o cargo de

desembargadordoTribunal deJustiça
de Santa Catarina. Apesarde não ter'
sido escolhido pelo governador, Pradi

-

se consideravitorioso. "Recebi apoio
das AssociaçõesComerciais de todo
oNorte de SantaCatarina", lembra.

Treze profissionais
�e trabalham em

6 I�raguá receberam a

) omenagem da OAB

JARAGUÁ DO SUL - A OAB

OI,()demdCllAdvogadosdoBrasil) d�
f �eprestouhomenagem

ontem a

I� 'a13advogadoscommaisde25,
l !(!!finsCriçãonaOrdem.Oevento,

'-JonaAssociaçãoRecreativada'1�

,I Malwee também 'serviu para

1(, Q1I1emoraroDiadoAdvogado e os

ii !ii30C6decriaçãodosdcíisprimeirós
lIi (IJOCIdeCiências Jurídicas e Sociais,
I anlldeagostode 1827, umdelesem
� !lroaeooutroeÍnSão Paulo.

De acordo com o presidente da
)11 �o daOrdem em Jaraguádo

, �OOarGraCiola, eSlf é aprimeira
.

\ \� que se presta homenagem aos

T,� Jivogados mais antigos da cidade.
..1 _homenageados HélioAlves,

.

, '

i� WdEdgar Baumer, Vitória Altair
� M,OsvalinaVargas Rodrigues,
liA I�cides Cardoso, Dimas Tarcísio
�I \\nin,GilbertoCassuli, JoséAlberto
dfff �,Alidor Lueders, Humberto
01� di; Altevir Antônio Fogaça,
lil0 Gualberto Liano Ravache e Célia
&D CdinaGascho Casssuli.

Os advogados Célia e Gilberto Cassuli se conheceram na faculdade

Pradi não foi escolhido como desembargador, mas saiu vitorioso

Lunelli entrega prêmio para escola vencedora
,

• I � Descentralização leva
telemedicina para-a Reuional
de São Lourenço d'Oeste.

o �Projeto da Lunelli "Reciclar é Preservar" consegui diminuir em 40% o lixo que vai para o aterro

CoRUPÁ - A turma de 8ª série O projeto Reciclar é Preservar houve uma diminuição de 40% do
,I iJatUti dl �

na a Escola Municipal foi lançado em abril com a lixo que diariamente. vai para o

;, ;�Carvalho de Oliveira foi a participação de 331 alunos de sete aterro controlado. "No início do

'�Sloradagincanapromovida turmas,de 8° série de quatro escolas ano o volume di�ri� de lixo
'; �Cretari� de Educação e da cidade:Teresa Ramos, São José, recolhido na cidad€ era de 5

I '�, lunelh dentro do projeto Aluízio Carvalho de Oliveira e toneladas e agora baixou para três'

.. �laré Preservar. Eles conse- Francisco Mees. Todos os toneladas", informa a assistente
,

!� arrecadar entre a comuni- estudantes foram desafiados a pedagógica Darci Rutsatz.

l���:da menos que 15.948 recolherem omáximo possível de Aindade acordo com Silésia,
�ou R$

material reciclado, que material reciclável. O resultado foi a partir de agosto o trabalho será

'l�elli;·598mil.Cornoprêmio, positivo. Foram arrecadados, no ,direcionado aos catadores
li "lua

ai pagar uma viagem aos total, entre todas as turmas, 26.290 autônomos do 'municipio, que
antesEl . ,

h d 'I d.: �
e a sco a vai receber, mil quilos gerando um valor em serão c . ama os para pa estras e

i� �da empr,esa, R$ 3,500,00 dinheiro de R$ 5,930,00. conscientização e incentivo ao
Prem'

� lOS,. A professora De acordo com a trabalho. Atualmente cerca de 10
. tadoradl�ol a turma e diretora da coordenadora de Educação
�

ai Margaret Frankowiak Ambiental da Prefeitura, Silésia
ettecebeu R$ 500,00, Maria Morais, com esse trabalho

Os investimentos do Governo continuam levando melhorias para a área de saúde
no Estado. Na Regional de São Lourenço d'Oeste, o. Hospital São Bernardo, de
Quilombo, já conta com o serviço de telemedicina. A tecnologia permite que
exames sejam avaliadospor especialistaspela Internet. Entre as vantagens estão a
economia de tempo e dinheiro, além de mais qualidade no atendimento do paciente
do interior, que .não precisa mais cruzar o Estado em ambulâncias atrás de laudos

médic�s., É mais uma ação do Governo de Santa Catarina. Mais um resultado da

Descentralização.

Secretaria de
Estado daSaídepessoas fazem esse trabalho. A

Prefeitura não tem o serviço de
coleta seletiva de lixo.

'1'.
I
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Cicinho pode trocar o Brasil
,

pelo futebol da Inglaterra
semana". A multa rescisória do

jogadorcomo clube japonês é deUS$
imilhão e oSãoPaulo nãoquerpagã
la. A intenção é envolver algum
atacante da equipe como forma de

pagamento. O nomepreferido dos

japoneses é Diego Tardelli, mas os

tricolores querementregarVélber, por.
entender que podem fazer mais
dinheiro com. o primeiro.

Além d,e'Christian, Juvêncio
prometeu para semana que vem a

apresentação de Leandro Bonfim,
atacante que saiu do Vitória, jogou
no PSV e atualmente jogava pelo
Porto (Portugal).OSãoPaulo chegou
a recorrer a Luis Fabiano, ex-Porto e

atualmente no Sevilla, para' obter
informáções sobre o possível reforço.

DA REDAÇÃO - A iminente

transferência do lateral-direito
Cicinho do São Paulo para o

Manchester United deve se

concretizar nos próximos dias. A
diretoria do clube paulista diz liberar
o jogador se o clube inglês pagarUS$
7,2milhões (cercadeR$16milhões).

.

Por outro lado, o vice-presidente de

futeboljuvenaljuvêncio garante que
os atacantes Christian e Leonardo
Bonfimestãobemperto.

"Se, o Manchester fizer um
acordo com o jogador, basta que ele
pague o valordos 60%, que éUS$ 7,2
milhões.Mas,mesmo se não estivesse

suspenso, ele não jogaria, porque
queremos jogadores concentrados",
disse Juvenal [uvêncio no :

desembarque daequipe no aeroporto
deCongonhas.

No domingo,Cicinhoviajou para
'

a Itália para tirar seu passaporte da
comunidade européia, para facilitar
a sua transferência para o futebol da
Europa.OMilan foio primeiro clube
que, manifestou interesse na

contratação do jogador, mas na

quarta-feira, oManchester jáestava
adiantado nas negociações com o

jogador.
J á sobre Christián, que teve

passagens peloGrêmio, Internacional
e Palmeiras antes de se transferirpara
o Omiya Ardija (lapão), o cartola
disse: "OChtistianestá praticamente
contratado e chega no final de

FATOS
• O São Paulo chegou a

recorrer a Luis Fabiano, ex
Porto e atualmente ,no

Sevilla, para obter

informações sobre o

possível reforço.

• No domingo; Cicinho
viajou para a Itália para
tirar seu passaporte da
comunidade. européia,
para facilitar a sua

transferência para o

futebol da Europa.

Falecimentos
Faleceu às 22:00h do dia 10/08, o senhor Faustino Murara, com
idade de 77 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

CP JURíDICO
Resolução doTribunal Superior Eleitoral
proíbe emissoras de rádio e televisão de
tomar posição sobre o referendo das armas
I'

,

A Resolução na 22.033, editada pelo Tribunal Superior Eleitora
,.. TSE, em 04 de agosto, estabelece que a propaganda,
qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará
�empre a denominação da frente parlamentar do referendo,
e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo

empregar meios p.ublicitários destinados a criar,
artifi ci alrne n te, na opinião pública, estados mentais,
emocionais ou' passionais favoráveis ou desfavoráveis ao

desarmamento.
Portanto, as emissoras de rádio e televisão e a imprensa na

Internet não poderão privileqiara posição de qualquer frente
parlamentar no referendo que vai decidir sobre a proibição,
ou não, do comércio de armas e munição no país.
A nova regra proíbe também a veiculação ou divulgação de

filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com

alusão ou crítica às frentes parlamentares, mesmo que
dissimuladamente. As exceções ficam a cargo dos programas
jornalísticos ou debates sobre o referendo.
Mas, de acordo com a instrução normativa do TSE, é vedado

transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística,
imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo
.de consulta popular em que seja possível identificar o

.entrevistado ou em que haja manipulação de dados.
.A resolução também proíbe a trucagem, que é definida nos

meios de comunicação como todo e qualquer ,efeito realizado
.ern áudio ou vídeo que possa degradar ou ridicularizar pessoa
,ou frente parlamentar ou que desvirtue a realidade e

.beneflcie ou prejudique qualquer frente parlamentar.
'As disposições do TSE também seapllcam as páginas mantidas
,pelas empresas de comunicação social na Internet e demais
redes destinadas à prestação de serviços de

'telecomunicações de valor adicionado, inclusive provedores
'da internet.
A Justiça Eleitoral, por representação de frente parlamentar
ou de Representante do Ministério Público, poderá fazer
cessar, de imediato, as propagandas que violem a legislação.

Por Ricardo Ivan Bàrichello - Cassuli Advogados Associados.

RITMO FORTE

Júlio Patrício comanda o time juvenil feminino rumo à decisão do Campeonato Estadual

Basquete jaraguaense disputa
o Estadual a partir de hoje

,

JULlMAR PIVATTO

... Duas categorias,
no feminino e uma

no masculino jogam
fora de casa

}ARAGUÃ DO SUL - O
basquete .jaraguaense tem três
difíceis desafios neste fim de

semana. O infantilmasculino joga
em Florianópolis o 4° I

quadrangular do Campeonato
Estadual, precisando vencer as

três partidas para chegar à

liderança. O infantil feminino
também joga na Capital
catarinense para tentar manter o

primeiro lugar, já que chega com
três vitórias em três jogos. E o

juvenil feminino vai à [oinville
buscar a vaga para a decisão da
competição, já que atualmente
está na liderança da chave.

Os meninos daAjab/Unimed/
FME estréiam hoje, às 18h no

ginásio da Udesc, contra o'
Figueirense. Amanhã eles jogam
duas vezes: às 9h30 contra o

FloripaJr. e às 18h com o Ipiranga/
Blumenau. O líder desta chave é

o BonjaiJoinville que, pelo sistema
de rodízio, folga nesta rodada.
Como está na segunda colocação
com cinco vitórias em seis jogos, o
time jaraguaense pode chegar à

liderança se vencer os três jogos.
Já o infantil feminino, que

venceu os três jogos do primeiro
quadrangular, joga no ginásio da

•

AABB em Florianópolis. A

primeira partida é hoje, às 17h,
contra o Bandeirante/Brusque.
Amanhã, mais duas partidas: às

llh contra o Geração/
Florianópolis e às 16h30 com o

Salesiano/ltajaí.
O. time juvenil feminino' da

. Faculdade Jangada/FME busca a

vaga para a final em Joinville. O
primeiro jogo será hoje, às 18h,
contra Unisul/Tubarão, amanhã
elas' enfrentam o Geração/
Florianópolis às 14h e, no

domingo, o clássico' com o time

da casa às 11 h dá manhã. As:'
jaraguaenses lideram a chave com
uma vitória a mais que as

joinvilenses, mas as duas equipes
tem saldo zero de pontos:

CORREIO TV

Portanto, o time que vencer levaã� ,m

decisão para dentro de casa, Palal ;!

isso, O técnicoJulio Patrícionãoteffil 00

nenhum desfalque e conta com (fi

uma equipe com um bom ritmo dI
jogo. "As perspectivas são boas, O' 00\1

jogo será deci�i�� n��,��rt���;s}: ,u!não tem favorito ,disse o treinao&,' eut

comentando sobre o confronto Ú

contrajoinville. As finaisdojuveC D'
estão marcadas para os dias 24, � rU
e, se precisar, 27 de agosto,

,

I 1
.redaCao@jornalcorreiodopovo,com,br,,'

Guerra Argentina
Sem querer, Xuxa virou protagonista d-a guerra pela audiência na

TV argentina. Esta semana foi divulgado. que a apresentadora seria
a principal entrevistada de um novo programa de entrevistas de

Diego Maradona no éanal 13 argentino.Mas à gravadora Sony BMG
da Argentina (que está lançando novo CD de Xuxa) mudou de
idéia em cima da hora. Para não deixar Xuxa ir à emissora
concorrente na estréia de Maradona, o canal 9 ofereceu a ela nada

men,?s que quatro horas no programa "Show Match:; apresentado
por Marcelo Tinelli. Xuxa ganhou, na verdade, um programa
homenagem que vai ao ar na próxima segunda-f�ira.

Em breve
Longe do vídeo desde sua atuação em "Senhora do Destino';
onde viveu a passista Nalva, Tânia Kalil não tem ficado esse

tempo todo parada. Mesmo estando de férias, devido ao

encerramentó da peça "Os Sete Gatinhos'Tãnia está estudando
'

com seu grupo de teatro a montagem de urnã'nova peça, Mas,a
'"

gránde novidade é que em breve ela pode estar de volta ao
.

vídeo. Apesar de ter sido investigada pela Record, logo que
"Senhora do Destino" terminou, a atriz afirma que sua próxima
trama será na emissora carioca, pois assinou contrato de três

anos com a Globo. A atriz já está conversandopara definir seu

próximo trabalho na TV.'

SeleçãoBBB
No filial de setembro, começam as inscrições para quem quiser
participar do "Big Brother Brasil 6'; da Rede Globo. As inscrições
ficarão abertas até outubro, quando começará o processo de

seleção. Em janeiro, estréia a sexta versão do reality.

Reconciliação?
Alguma coisa está errada. Todo mundo anunciou (inclusive esta

coluna) que a atriz Luana Piovani e o jogador de- pólo Ricardo
Mansur se separaram e que estão tristes cada qual para seu lado.
Mas eles estavam juntinhos, de mãos dadas na entrada do
Cinemark Market Place, São Paulo, na sessão das 22h da última

segunda-feira. ,

Não decolou
Depois de três semanas passando até 10 horas por dia na Rede TV,
montando e suqerindo quadros e entrevistas para o programa que
estrearia no próximo dia 22, Monique Evans foi informada na

quarta-feira que não será mais a apresentadora da atração que
ajudou a criar. Monique, que tem contrato de dois anos com a

emissora, volta portanto a ser "repórter" de qravações externas da
casa.

.

Ibope
"América" bateu recorde de audiência terça-feira com média de 58

pontos no Ibope e picos de 62. O capítulo em que o clima esquenta
entre Sol e Ed e o nascimento do filho de Ellis foi responsável pelos
bons números. O maior índice registrado pela novela das oito da
Globo até agora havia sido de 56 pontos na estréia.

Malu internada ,

Na manhã de quarta-feira, Malu Mader (foto) teve de ser I�vada ,�
às pressas ao Hospital de Caridade, em Florianópolis. A atriz r

estava acompanhando seu marido, Tony Belloto, na cidade, onde" '

ele iria gravar Q programa de televisão ao lado do Titãs, para, 'mm,

divulgar o novo CD e DVD do grupo. De acordo com assesSOria "I IOtr

O 9h" 'mde imprensa do hospital, Malu chegou ao local entre 8h3 e

'� R

da manhã, após ter se sentido mal no hotel em que estava an

hospedada. Assim que chegou, a atriz foi encaminhada à �TI e feo�
estava lá até o fechamento desta coluna. Segundo o boletim r ilÍlnl

médico,..Malu passa bem, seu estado clínico é estável e ela j le�1
. continua em observação. ' l�a

rlac
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PRATA DA CASA

Júnior visita Jaraguá do Sul
l
antes de ir para a Argélia

Jogador dis�ut�
Mundial deVo lei
lanto-juvenil com
�eleção Brasileira

'JARAGUA J)() SUL - omeio de

J Júnior esteve ontem em
I�e do os amiádoSu1 reven o os amigos
.�' ,

time que o revelou para o

�LO jogador está desde abril
aSeleção Brasileira Infanto-

, eM, em Saquarema (RJ),. se

'arando para o Mundial que

:ntecede 24 de agosto a 10 de

, <lembro, na Argélia. Apesar de
�ternascido em Jaraguá do.Sul,

I l®iorestána terçeira temporada
a:blotimedaADV;1v1arisol!FME.
'Com 2,09 metros, o jogador

Itntcou com a sua altura (quando
(�egou estava tom 2,03m), '.

'Allusta um pouco, mas estoume

,;, !llStumando", disse ele, que.tem
I"� !f!oas 17 anos. Mas ele também
,,' "mostrou um atleta esforçado e

vaa' ,

'alãi �eocupado com a evolução dele

tem ooesporte, "A Seleção toda está

oili Improcesso de evolução. Vamos
ld1 manter a responsabilidade, pois
;, (Y �mos os' atuais hexacampeões
�s'l' uodia�", comentou Júnior, que
j&1 ititularabsoluto do time.

nt� O Brasil est'á na chave de

Argentina, Bulgária eMéxico. Este
último ficou com a vaga dos
Estados Unidos, que desistiram de
disputar o Mundial porque a

Argélia é um país muçulmano.
Sorridente em todas as respostas,
Júnior disse que a felicidade é
resultado do bom momento que
está vivendo, "É bom voltar e rever
os amigos, os companheiros de /

time", disse ele, prometendo não

esquecer a cidade que o descobriu
para o esporte.

O técnico jaraguaense,
Benhur Sperotto, elogiou o jogador,
dizendo que ele tem um grande
potencial. "Ele tem. grandes
chances de jogar na seleção

,

principal. Daqui há alguns anos,
vamos ver ele com o Brasil na TV
e dizer: 'ele começou aqui"', disse.
Depois do Mundial, Júnior volta
para disputar os Joguinhos Abertos
e a fase regional do Jasco

Para o ano que vem, o futur�
do jogador ainda é incerto. Vários
clubes do Brasil já -fizeram
propostas e ele decidirá junto com
,o treinador de [araguá do Sul. "Não
tem mais como segurar ele aqui,
Vamos ficar torcendo de longe",
disse Sperotto. "Pode deixar que

. . .. ';... "
eu viret vtsitar voces , prometeu
Júnior. "Eu espero que 'sim",
retrucou o. treinador, Nós também
esperamos.

�i� fim de semana com rodada da
i ia e 2a 'divisão jaraguaense
,br

JARAGuA DÓ SUL - o 460
f; �am.peonato de Futebol
ii ,\madorda la Divisão da Liga
!!.Í ilaguaense come ço u 'no
ri lltimo fim de semana. Agora,
)I 'ii times se preparam para a

l� !I!unda rodada. O mesmo
I), !tootece com a 'Za divisão, que
í lepois de 'seis anos de

malisação, volta a ter

iampeonato. As maiores
I) novidad d -

,

es este ano sao que o

lorcolocado da la divisão cai
;, Isobeu d d
' m a segun ona e que

,

lFME está custeando as

Irbitragens para todas as

I�uipes,
A rodada da' la divisão

�meça neste sábado com jogosii Intre t' I'
' '

ltu ares e aspirantesli :rnpreco!U início às 13h30. N�
3 u�ribald'

'

,

j'
1, o Flamengo que, flnceu C '

'

.'

o axias por 2xO na
r ,lUneira d d

'

I'S
ro a a, recebe o Tupy,t ehr doe er, que perdeu em

b i1Japara y' , ,

"I
o itoría pelo mesmo

,acar J'micio'
a o BotafogQ, que

II�tlU ganhando do Cruz de

to J �or IxO, recebe o Caxias.

t�
oao Pessoa, que bateu o

ramur '

Ixl'
u em Pomerode por

I. ;�oga em casa contra o CruzJ' <t lVlaltI ,I., a, Para encerrar no
�mlng "

�lIó' o, o Caramuru recebe o
na, \

Jána s .

"

lios ",egundona, três jogos
�oceqUencia à competição. O

erro
reta f

,que venceu a Ponte

I'ceb
ora de casa por 2x 1,

l��ate o Garibaldi, que

ijoln
Ou em casa com o Rio
aem Ix1. No Rio Molha,

o' time da casa, receb� o,

Guarani, que empatou em casa

com o Atlético por 1x1. E a

Ponte Preta joga fora de casa,

no Bairro Estrada Nova, com o

Atlético.

1 a D,ivisão - Res"lltados
Aspirantes
Caxias 2xl Flamengo
Tupy lx2 Vitória

Botafoqo OxO Cruz de Malta
Caramuru Ox3 João Pessoa

Titulares
Caxias Ox2 Flamengo
Tupy Ox2 Vitória

Botafogo lxO Cruz de Malta
taramuru lx2 João Pessoa

Próximos jogos
Sábado

'

13h30 - Flamengo x Tupy
13h30 - Botafoqo x Caxias

13h30 - J. Pessoa x C. de Malta

Domingo
13h30 - Caramuru x-Vitória

2a Divisão - Resultados
'

Aspirantes
Ponte Preta 1 xO Rio Cerro

Garibaldi OxO Rio Molha
Guarani TxO Atlético
Titulares
Ponte Preta 1 x2 Rio Cerro
Garibaldi lxl Rio Molha
Guarani 1 xl -Atlétko

Próximos jogos
, Domingo
13h30 - Rio Cerrox Garibaldi
13h30 ,,- Rio Molha x Guarani

CESAR'JUNKES

Júnior viaja na terça-feira para uma série de amistosos em Paris
\

Circuito Unimed começa com

a decisão da chave principal
}ARAGUÁ DO SPL

Começaram ontem as disputas da
2ª Etapa do Circuito Brasileiro
Unimed de Tênis Pr�fissio�al.
N�sta tarde foram disputados nas
quadras de saibro do Clube
Atlético Baependi, os confrontos
válidos pela chave do qualifying
masculino. O público que

compareceu, na sua maioria

crianças "impressionadas" e

contentes por poder ver de perto
um evento deste porte,
acompanhou excelentes jogos, com
bom nível técnico.

'

No confrontomais "curioso" da
tarde, o jovem tenista de 20 anos

Yuri Radomsky, de Porto Alegre,
impondo um forte' ritmo de jogo e

demonstrando bastante

regularidade e potência nos golpes,
não teve dificuldade para

despachar o veterano tenista local
Marcílio Ferreira da Silva, de 54
anos. Yuri venceu por fáceis 2 sets
a O, comum duplo 6/0 eagora pega
Stefano Flores.

No duelo entre.,o paulista
Bruno Schick e gaúcho Lucas
Tissot de Oliveira, quem levou a

melhor foi o tenista de Valinhos
.

(SP). Schick superou o adversário
também por 2 sets a 0, sendo as

parciais de 6/1 e 6/1. "Entrei bem
focado no jogo e determinado para
conquistar esse resultado", disse
Bruno Schick, que está bem
confiante para chegar longe na

,chave principal do torneio. "Quero
ser campeão. Sei que tenho que

pensar jogo a jogo, mas .vim aqui
pra isso", completou Bruno, que

encara o cabeça de chave 8, Roger
Dos Santos, do Rio Grande do Sul,
em sua estréia na chave principaL

Vida fácil teve ü paranaense
Lucas Loersch Simm, de apenas 14
anos. Simm não precisou, nem
entrar em quadra para conquistar
uma vaga na chave principal. O
tenísra Raphael Ribeiro Trindade
hão compareceu e perdeu por
w.O para Simm. O paranaense
enfrenta agora na primeira rodada,
Lucas Eduardo Moraes, de Santa
Catarina.

Por último, na partida mais
disputada da tarde, o catarinense
-Glênio Paulo Zann Zanella
derrotou o também tenista de
Santa Catarina, Marcelo

Henrique Mazoroski, por 2 sets 0,
sendo as parciais de 6/4 e 6/3.
Glênio enfrenta Geraldo Knorr,na
estréia da chave principal.

• O Circuito Brasileiro

Unimed de Tênis

Profissional é'- uma
realização da Federação
Catarinense de Tênis, com
patrocínio da Unimed e

supervisão da CBT.

• O paranaense Lucas

Loersch Sirnm, de apenas
14 anos não precisou nem

entrar em quadra para
conquistar uma vaga,
Raphael Ribeiro Trindade
não compareceu e perdeu
porW.O.

"
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,
'.JULIMAR PIVATTO

,

Convocação'
Dois atletas da ADHJ/FME foram convocados para as seletivas da

, Seleção Brasileira Cadete (até 16 anos) de Handebol. Jefferson
_ Fernando Maestri (16 anos) e Jeison Peterson Kreis (15) estão em

Caxias do, Sul (RS) para tentar passar para a última fase de
treinamentos; que será em São Paulo, a partir da próxima terça
feira. O Brasil se prepara para' disputar o Pan-Americano que
acontece de 5 a 11 de setembro em Blumenau. Além deles; os
outros catarinenses que estão ria seletiva são Ângelo Manarin

Júnior, João da Silva, Matheus Silva, Rodolfo Marcos (ADRC Escola

Técnica), Gean Dutra, José Kizner Júnior, Vitor Provessi Júnior

'(SCHT/ltajaí) e Fernando Maboni (Adiee).
•

Falcão naStudio
o craque Falcão é o convidado
deste sábado do programa
Studio Atualidades Entrevistas;
que valao ar das 7h30 às 8h.

, Além de responder perguntas
dos apresentadores, o melhor

jogador do.mundo de futsal
também vai atender os

pedidos dos torcedores que '

foram ouvidos nas ruas da
cidade. Além da Malwee,
FalCão vai falar também de

Seleção Brasileira, de São Paulo
e das desavenças que teve

com Manoel Tobias,

Imperdível.

Agoraélei
Foi aprovada a lei que torna

obrigatório, em toda Santa

Catarina,0 uso de desfibrilador
em estádios, ginásios,
academias e em casas de

espetáculos. O prazo para a

instalação é de 90 dias e quem
descumprir a lei pode receber
uma multa de RS 5 mil, ou até
de RS 10 mil após 30 dias da

primeira multa, correndo o

risco de interdição se não for

cumprido.

Jasc2006
A Fesporte sereuniu, na
quarta-feira, com autoridades e

lideranças do esporte para
definir a sede dos Jogos
Abertos de Santa Catarina

2006., Depois da t;;íplice aliança
no ano passado (Timbó,
Pomeróde e lndaial), agora'
quatro municípios se reuniram

parq receber a.principal
competição esportiva do
Estado. Caçador, Videira,
Fraiburqo e Rio das Antas

prometem organizar uma
competição "acima da média':

,
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Felicidade só
o meio de rede Júnior,
revelado na equipe de vôlei
de Jaraguá do Sul, é só
sorrisos. Ontem, quarído
recebeu a imprensa para falar
sobre o Mundial que vai

disputar na Argélia,
demonstrou uma grande
simpatia. Com seu empenho
e força de vontade, ele tem

grandes chances de defender
a equipe principal da Seleção
BrasiJeira de vôlei. Boa sorte.

.C! ..

j u lima r@te'rra,com,br

--------------------------------------��----------. '

Jadel Gregório fica apenas
com o sexto 'lugar no Mundial

DA REDAÇÃO - O brasileiro

JadelGregório, considerado um dos

favoritos ao ouro, ficou em sexto

lugar e semmedalha na prova do
salto triplo do Mundial de
Atletismo de Helsinque
(Finlândia). Na final, disputada
ontem, Jadel fez seu melhor salto
na marca de 17,20m, a mesma

obtida na única tentativa que

precisou para avançar durante a

fase de classificação.
O, norre-amertcanó Walter

Davids (17,57m) ficou com o ouro,

enquanto o cubano Yoandri
Betanzos (17,42m) e o romeno

Marian Oprea (17,40m) levaram,
prata e bronze, respectivamente.O ,

triplista era a maior esperança de
medalhas do Brasil, que jamais
conquistou um ouro na história dos
Mundiais de Atletismo. Jadel
fracassou também no,Mundial de
Paris-2003 e nos Jogos Olímpicos
de,Atenas-2004, ficando com o

quinto lugar em ambos.
, Já o brasileiroMateus Inocêncio

se classificou para a final dos 110m
com barreiras do Mundial de
Helsinque' ao registrar o quinto
melhor tempo na semifi�al.
Inocêncio terminou em terceiro

em sua bateria com o 'tempo de
13s39, e garantiu a vaga na decisão,
com a mesma marca do norte

americano Domíníque Arnold.
O mais rápido na prova foi o

norte-americano Allen [ohnson,
com 13s23, seguido do jàmaicano
Maurice Wignall, com 13s2'4.
Outros dois brasileiros disputaram
a prova, mas não conseguiram se

'U

. :
I

- ,
, '

,

-,

• Na final, disputada
ontem, Jadel fez seu

, melhor salto na marca de

17,20m, a mesma obtida na

única tentativa ci ue
precisou para avançar
durante a fase de

classificação.

,

• O norte-americano

Walter Davlds nl,57m)
ficou com o ouro,

enquanto o cubano
Yoandri Betantos
(17,42m) e o romeno

Marian Oprea (17,40m)
levaram prata e bronze.

classificar entre os oito primeiros.
Anselmo Silva'fez o tempo de 13s63
e terminou em ,13º, e Redelen dos ,

Santos fez 13s88, ficando em 19º.
PARAOLÍMPICO A :

velocista Adria Santos chega em

Helsinque pata disputar omundial
paraolímpico de atletismo com:

status de favorita. A brasileira irá:
correr os 200m rasos e busca chegar :

ao lugar mais alto do pódio pela
terceira vez. Adria, que é recordista
mundial nas categorias T12

'

(percepção de vulto) , com amarca
de 25s22, e Tll (cego) com.o

tempo de 24s99, embarcou ontem
para a capital da Finlândia. Na

disputa estarão duas de suas

principais adversárias na prova dos
200m, a espanhola Santamarta
Purificacion e a grega; Kantza
Paraskevi.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



i"v"""G' ERA''l"".:,' .,,-,.. ,"

ARTE

::

SEXTA-FEIRA, 12 de aqosto de 2005

.'
..,

I

Teatro de bonecos ao ar livre atrai público
ELls BINI

.... Centenas de

pessoas assistiram a

espetáculos na praça,
,

e no terminal urbano

JARAGUÁ po SUL - A rotina

do terminal urbano foi quebrada
ontem de manhã, com uma bela

apresentação do grupo húngaro
Míkropódíum. Durante 20

minutos, crianças e adultos não
tiraram os olhos dos pequenos
bonecos, entre eles uma bailarina

que, manipulada pelo
bonequeiro, dançou ao som de
suaves melodias clássicas, na
palma da mão de várias pessoas
que assistiam ao espetáculo. Ao
meio-dia, foi a vez do grupo

paulistaMão na Luva apresentar
a divertida comédia "Amor entre
Penas", na Praça Ângelo Píazera.

, Esta é a primeira vei que o

Mikrcpódium participa do
Festival de Formas Animadas de

Jaraguá do Sul, mas já se

apresentou várias vezes no Brasil
- em Curitiba, Belo Horizonte,
Recife, Brasília e em Canela, no
Rio Grande do SuL Em festivais
internacionais forammais de 100

participações. A dona-de-casa'
Lucírnara Nico lle tt i, .que

esperava pelo ônibus para ir 'ii
Schroeder, não viu o tempo
passar, encantada com a

apresentação. "Estou adorando,
é uma coisa que eu nunca tinha
visto". Matheus Luís Engelmann,
estudante da 4a série da Escola
Albano Kanzler, disse que gostou '

muito do espetáculo ç pretende
assistir a outras apresentações do
festivaL As irmãs Stela e Ana
Flávia Marcacini, de 7 e 3 anos,
estavam atentas' a todos os

.movimentos 'dos bonecos e

'

tiveram o privilégio de ter a

pequena bailarina dançando em
suas mãos. Hoje, o grupo se

apresenta novamente no

o grupo Mão na Luva divertiu a pláteia com a comédia "Amor entre Penas"

terminal, às 17h, e no Piano Bar
da Scar, às 21h30.

O espetáculo apresentado na
praça Ângelo Piazera, peloGrupo
Mão na Luva provocou muitas

gargalhadas no público, com

uma engraçada 'his tória

adaptada de outras duas

comédias - O Califa da Rua do
Sabão, de Artur Azev�do (séc.
XIX) e O Avarento, de Moliere
(séc. XVII). O mesmo espetáculo
será apresentado amanhã, às 14h,
no Pequeno Teatro da Scar,

Hoje, a primeira atração d�'
dia é o Grupo Pastelão, de São
Paulo (SR), com a comédia "O
Pastelão e a Torta". Eles se

apresentam às 8h30, na sala 201
da Scar, Às lOh, no Pequeno
Teatro, tem .a apresentação do

grupo Cia. dos Bonecos, de Rio
do Sul, com a peça "O Incrível

Ladrão de Calcinhas" -,Às 12h20,
o grupo paulista Xeque Mate,
apresenta !'A Pensão dos
Amores", na praça Ângelo
Piazera. Às 20h, [ordi Bertrand,
da Espanha, apresentá o

espetáculo "Antologia", no

Grande Teatro da, Se ar. Às
21h30, Nazareno Bonecos, de Rio
do Sul, apresenta sua

performance com bonecos
gigantes no Piano Bar. Logo em

seguida, acontece a última
apresentação deste terceiro dia
de festival, por conta do grupo

,

Mikropódium.
O preço dos ingressos é de R$

10,00 para o público em geral e
R$ 5,00 para es'túd�ntes
credenciados, menores de 18
anos e idosos. Grupos de escola
têm preço reduzido de R$ 2,50 e

R$3,50.
.

Mãe e filha que esperavam o ônibus ficaram encantadas com a boneca que dança até músi€a clássica
,

,

Meteorologia prevê' final de semana de sol e calor na região
CESAR JUNKES

JARAGUÁ DO SUL - O final de
semana prossegue com tempo bom

'

e temperaturas em elevação. Hoje
a temperaturamínima em [araguá
do Sul e regiãoserá de 10º C e a

'máxima de 25ºC Amanhã o calor
aumenta,' commáxima de 28º C
No domingo o calor continua e a

temperatura chega perto dos 30º
C Durante a noite as temperaturas
baixam e provocam a formação de
geada na serra catarinense.

A grande massa de ar seco faz
o sol brilhar forte em todo o Sul do

país. O tempo permanecerá firme
e com pouca nebulosidade.O frio
continua somente na madrugada
e ao amanhecer. Na manhã de

domingo o sol aparece entre

nuvens e o tempo fecha comchu�a
somente na fronteira do Uruguai
e Rio Grande do SuL A massa de
ar seco impede a aproximação da
frente fria emSanta Catarina e no

Paraná. Nos dois 'estados não há

previsão de queda de temperatura
nOS próximos dias e o sol continua

predominando, com temperaturas
em tomo dos 30º C à tarde. Depois de, quatro dias de chuva e tempo nublado, o sol voltou a aparecer ontem em Jaraguá do Sul

�f .

Fora do Sério apresenta a peça
, , _,,'"

'

, "

'Auto da Barca do Inferno
JARAGUÁ 00 SÚL - o Festival

, de Formas Animadas acaba neste
sábado,' mas .a cidade continua

corno palco de atrações culturais

gratuita.No domingo, às 19h30, o
Sesc traz a peça "O Auto da barca
do Iúferno','" u�a sátira escrita por
Gil Vicente que pode ser -consi
derado llm dos grandes nomes da
literatura ocidental. A peça vai ser

encenada pelo grupo "Fora do
Sério", da cidade de Ribeirão Preto '

(SP). Esta é mais uma etapa do
,

projeto "PalcoGiratório". Auto da
Barca, de Inferno €, uma dessas
sátiras onde a 'caracterização
cômica.dos personagens permeia o
burlesco, tratando, de f�rma
contundente a miséria humana, as
prevaricações, o suborno, a

corrupção, as glórias prometidas por
Deus na vida eterna.

A apresentação tem apoio da

Fundação Cultural e da Prefeitura
de Jaraguá do Sul. Uma grande
estrutura .cênica ser§. montada na

praça Ângelo Piazera, para o

,

d 'francaeoespetáculo. A entra a e

espetáculo é recomendado paI!
maiores de 12 anos.O EspetácuW
'Auto daBarca do Inferno" jáfoi�
por mais de 37 mil pessoas nas

cidades por qual passou,De ag<ll�la,

5 1 "correralsetembro de 200 e e per ,;

'cidades no Estado de SantaCà�
dentro do projeto Palco Gira iI1

'promóvidopeloSescNacional, ,
,

Uma das ca:racterístic�s �,

, 1 éoJlSOcantes do espetacu o
. "aldlli

máscaras confeccionadas urna dai
. d caráterde acordo com ca a

'"

f: queoa,.personagens, isto az co� rrant'
, adquira uma ferramenta unpü, O

- d' ânllca,
para uma aruaçac tn

s'no!F do e
trabalho do grupO ora

�
fortificado principalmente pelo,,",

efiIO
daCommedíaDell'Arte, moVJll1 o

, oluClon()llteatral popular que rev
�

modode interpretardo ato� u

úsi1-
máscaras acrobacias, dança,

IJl
n1 o,

- co',,
malabarismo, interaçao

, �h
, oduZ1Ui""espectador, ,e qu� �tr do tea(!(l3

primeira vez na histona

.mulher em çena.
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SERViÇO
CD Dirt on my Shoes, da Fly-X
Quanto: RS 10

Produção: Alexei Leão, do estúdio AML
(Florianópolis), Fly-X e Pierre Rasini
Como comprar: nas lojas especializadas ou com

a banda
.

Contatos da banda:
www.fotolog.net/flyx ou

flyx1997@yahoo.com.br i

9121-2954 - Kélson/9141-7437 - João Luís/
8409-1208 -Váqner

S
'
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PROGRAMAÇA DA REG
De 12 a 18 de agosto

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

FILME/HORÁRIO FILME/HORÁRIO
A Sogra
14:00 - 16:00 - 18:00 - 19:45 - 21 :30

A Ilha
13:40'-16:20 -19:00 - 21:40

A Cruzada
15:00: 17:45 '20:45 Até Que a Sogra Nos Separe

14:0Ó -' 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00
Quarteto Fantástico
14:30 - 16:45'

As Aventuras de Sharkboy
14:30

Em Boa Companhia
16:30 -18:45 - 21:30

Concerto Campestre
19:30 - 21 :45

Joinville - Rua Visconde de Taunay
FILME/HORÁRIO Madagascar

13:30 - 15:30 - 17:30

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

Amaldiçoados
15:00 - 17:00 - 19:15 - 21 :15

A Sogra
14:00 - 16:00 - 18:00 � 20:00, - 22:00

Herbie
13:30 - 15:20

A Fantastica Fabrica de Chocolates
14:30 - 17:00 - 19:15

Sin City - A Cidade do Pecado
17:10- 19:30 - 22:00

Sin City - A Cidade do Pecado
21:30 Programações sujeitas a alteração

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ C-Comédial_P - Policial/ S-Suspense/ De - Documentário/ R-Romance/I-Infantil/F-Ficção

I G
Contato:275 2477 - 370'6488

-AGOST

Missas Informativo Paroquial
13/14 de agosto

NOSSA MENSAGEM'
SÁBADO 1

15h30-Matriz I
19hOO-São Luiz

I
�

17h30-São Benedito
17h30-Rainha da Paz '

19hOO-Matriz
19hOO-Perpétuo Socorro I

I
�
1

I

"Queremos ver Jesus: Caminho,Verdade e Vida!!"
20° Domingo do Tempo Comum

Ele veio para salvar a todos
Dia dos Pais

lnldo.da Semana Nacional da Família

DOMINGO A justiça verdadeira vem de Deus e se fundamenta na misericórdia.
Conhecendo a miséria humana. Deus, em seu amor, sempre abre para o ser

humano a possibilidade de reconciliação. Ele é o Pai amoroso cujo amor se
derrama em mlsericórdia para toda a humanidade. Celebrando esse Pai

bondoso, façamos também memória de todos os pais, para que, usando de
bondade e misericórdia com seus filhos, sejam sacramento de Deus-

misericórdia.
'

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

08h30-São Cristóvão

Vida Louca - Sexual Life
Lorna é urna garota de programa que acorda

jurando que é seu último dia de programas.
Seu último encontro é com Todd, que se

apaixona por ela, ainda mais que o

relacionamento entre ele e�a namorada
Sarah não é lá muito "caliente". Sarah
também dá um jeito de compensar isso,
mantendo um caso com o patrão casado
Josh. A esposa de Josh, Gwen, desconfia de
tudo e resolve dar o troco. Muita azaração e

sensualidade numa roda viva em que todos
só querem.mesmo é satisfazer seus desejos.
Elenco jovem no excelente roteiro do
premiado Ken Kwapis. -

Comédia - Ano: 2004 - Duração: ,100
minutos � Cor 16 anos Lançamento em
Vídeo e DVD

Não se Mova
Num dia chuvoso, um carro não pára no

sinal vermelho. Uma jovem de quinze anos

tenta frear, derrapa.e acaba sendo lançada
de sua motoneta. A ambulância seque em

alta velocidade rumo ao hospital. Para o'
mesmo hospital onde o pai da jovem
acidentada trabalha como clrurqião.Na
tentativa de preencher aquele silêncio do
Coma com palavras, a morte com a vida, ele
mantém uma conversa imaginária com a

filha, o que acaba-por revelar um doloroso
segredo. Uma história sobre um caso de '

amor visceral e poderoso,mantido fora de
seu casamento. O que começa a emergir é
um ardente verão, há muitos anos passados,
num subúrbio sujo,onde surge uma mulher
oprimida e pobre.que possui um nome forte
e ecoante: Itália.

'

Drama -,Ano: 2004 - Duração: 117 minutos
- Cor 16 anos Lançamento em Vídeo e

DVD
,

'

Código46 ,

Num futuro não muito distante, as cidades
são rigidamente controladas e o acesso só é

possível por meio de pontos de checagem.
-As pessoas não são autorizadas a viajar a
não ser que possuam o "papelle" um salvo
conduto especial de viagem. Fora dessas
cidades, o deserto é total, e os cidadãos sem

"papelles" são segregados embairros
pobres.William é.um homem casado que é
mandado a Xangai para investigar um caso

de falsificação depapelles.Capaz de ler o'
pensamento dos suspeitos, ele loqo
encontra a culpada: a jovem Maria Gonzalez.

Porérn.em vez de entregá-Ia às autoridades,
ele oculta sua descoberta por ter se

apaixonado pela garota. Juntos irão violar o
Códig046.
Drama - Ano: 2004 - Duração: 93 minutos .:
Cor 16 anos Lançamento em Vídeo e

D\(D

As Bicicletas de Belleville
Este é um dos desenhos animados mais
bonitos, mais elogiados e mais tocantes dos
últimos tempos.Conta a história de Madame
Souza e de seu neto Champion. O garoto é
orfáo e foi criado pela avó. Ele vive triste até'
o dia em que vê uma bicicleta. Para alegrar o
neto, ela lhe compra uma,€ o garoto passa e

se dedicar para se tornar uro ciclista capaz
de participar do Tour dePrance, a prova máis
famosa da categoria em todo o mundo.

Champion consegue realizar seu sonho, mas
desaparece misteriosamente no meio da
prova. A avó Souza começa a investigar e
descobre que seu neto foi seqüestrado pela
Máfia e levado para uma cidade gigantesca,
na qual todos os habitantes são gordos,
numa clara alusão aos EUA. É então que, para
resgatar o neto, a velhinha atravessa' o

'

oceano, de pedalinho, acompanhada de seu

fiel cachorro. Chegando à metrópole, ela
conhece três velhas cantoras de Belléville e,

juntas se embrenham no-submundo para
salvar o jovem. ,

Desenho Animado - Ano': 2003 - Duração:
80 minutos - Cor 10 anos Lançamento em
Vídeo e DVD

-
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�alada com Molho. de Iogurte
Ingredientes: 8 folhas de alface americana; 8 folhas de alface crespa; 8 folhas de rúcula; 2 bulbos
�eerva·doce fatiados: 10 tomates cereja; 1 copo de iogurte desnatado natural; 3 colheres (sopa)
�eazeite de oliva; 1 dente de alho amassado; 1 colher (chá) de mostarda; 1 colher (sopa) de
i\úcar;3 colheres (sopa) de hortelã picada; 1 colher (sopa) de nozes picadas: pimenta-do-reino a

.1·
'reparo: Arrume numa travessa as alfaces, a rúcula, a erva-doce e os tomates. Reserve o centro dá
travessa para o molho. Numa tigela, coloque o iogurte, o azeite de oliva, o alho, a mostarda, o
i\ÚCare a pimenta. M'istflre muito bem, até o creme ficar homogêneo. Adicione a hortelã e as

nozes.Despeje o molho num pote e coloque no centro da travessa.

I
Suflê de Peixe
'Ingredientes: 2 batatas grandes, cozidas e'espremidas; 1 xícara (chá) de leite; 3 ovos; 1 colher
(chá) de sal; 3 tomates picados; meia cebola; 2 colheres (sopa) de azeite 'de oliva; 3 filés de

.

pescada cortados em cubos; 1 colher (sopa) de salsinha picada. '

Preparo: Misture as batatas, o leite, as gemas e o sal e cozinhe até formar um creme. Reserve.

Bata, no liqüidificador, os tomates e a cebola. Coloque-os numa panela com os demais
.

ingredientes e' cozinhe por 15 minutos. Bata as claras em neve, misture delicadamente ao

refogado e ao creme reservado e despeje a mistura num refratário, untado próprio para suflê.
Leve para assar em forno médio por 30 minutos.

l

.:i'

Desenvolvendo Soluções
- 473717676

www.tecnaflex.com.br

f s
sistemas

,

473716864
www.infosoftsistemas.com.br

CENTR M
INFORMÁTICA
Sistemas de Gestão

47371 7764
'

www.centrium.com.br

II

eiCrOinjOnnática.
472751968

www.icroinformatica.com
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Nívea Stelm.ann volta à cena

Com o nascimento de Miguel, Nívea
Stelmann ficou mai� de um ano fora da
telinha, mas a partir da próxima semana

voltará �0I)1 tudo em "Alma Gêmea", outra
novela deWalcyr Carrasco.'
Nos próximos capítulos do folhetim global
das seis, o segredo do Dr. Eduardo (Ângelo
Antônio) será revelado. O médico tem um

passado sofrido ó qual nunca contou a

na novela "Alma Gêm.ea"
Por Erica Guarda/GB Edições

ninguém, 'mas agora desabafará com Vera (Bia Seidl)
toda a sua histÓria. Quando ele estava no Rio de

Janeiro, fazendo seu curso de especialização, conheceu
Alexandra (Nívea Stelmann) e a paixão entre os dois,
foi imediata, tanto que pouco 'tempo depois estavam

casados.
Tudo corria muito bem entre os dois, até que Eduardo
começou a perceber que havia algo errado com sua

mulher e não, demorou a constatar que eram os

primeiros sinais de uma grave doença chamada

esquizofrenia. ,

Muito assustado, procurou ajuda médica e a mulher foi
internada, sendo constatada a gravidade da doença e

também a total impossibilidade de cura. Sem
I

alternativa, o médico deixou Alexandra internada, sob
intensos cuidados, e retomou sua vida pacata em

Roseiral, sendo informado regularmente por cartas
qual era o estado de suamulher.
Acontece que o hospital no Rio de Janeiro decidiu dar
alta à Alexandra, apesar da doença, e a mulher chega
em Roseiral, acompanhada de Nair (Rosane
Gofmann), uma enfermeira que se dedica à paciente

.

de corpo e alma.
A própria atriz conta que fazer esta persemage� está
sendo um verdadeiro desafio, porque é totalmente
diferente de tudo o que já fez em sua carreira. Para
entender' melhor a doença, Nívea leu vários livros e

também assistiu alguns fÜmes. Sem contar que
aparecerá ejll cena com-pletamente sem maquiagem e

tampouco usará figurinos
sofisticados.

vilã que era apaix���da
.

por" gU,il.!t�pn.e,;', v: _' .Mais yroaye.i: urna obra
(Rodrigo Faro), o grande amor-de sua irmã l,j "de fitçãà prestará um

','

Celina (Samara Felippo). Depois de muitas grande serviço ao público ..
maldades, Graçamorre no final da trama. Através de Alexandra

.

Se na ficção Nívea Stelmann e Samara Walcyr Carrasco pretende
Felippo foram inimigas, na vida real elas se mostrar a realidade das
consideram irmãs. Tanto que Samara é lima pessoas que sofrem desta
das madrinhas de Miguel, filho da atriz com grave doença, bem como os

Mário Frias. .' cuidados necessários e

Depois de ter interpretado personagens cheias de vida, algumas'
com figurinos e maquiagem impecáveis, 'a atriz dá vida à uma
mulher esquizofrênica na novela deWalcyr Carrasco

Quem se lembra da Garota do Bumbum Dourado? Trata-se de uma personagem
da novela "Suave Veneno", exibida pela Globo em 1999 e que praticamente

.

revelou a atriz Nívea Stelmann, a qual iniciou sua carreira em "Malhação",
interpretando a chatérrimaMônica.
Em "Suave Veneno", a atriz deu vida à espevitada Eliete, uma empregada muito
sensual que queria ser famosa e conseguiu quando venceu o concurso de beleza
"Garota do Bumbum Dourado". O sucesso da personagem foi tão grande que a

"Playboy" convidou Nívea para enfeitar suas páginas.
Depois veio a novela "O Clone", com a personagem Ranya, uma moça
muçulmana muito terna e doce, apaixonadíssima por Said (Dalton Vigh) que,

por sua vez, só tinha olhos para Jade (Giovanna Antonelli). Nesta época, Nívea
Stelmann ficou entre as campeãs de cartas da Globo. Os fãs da atriz torciam para

que se entendesse com Said.

Enquanto isso, na vida real, Nívea e Mário Frios engataram um romance que
acabou em casamento. E� 2003, ela foi escalada para atuar em "Chocolate Com
Pimenta" e, juntamente com a nova personagem veio a surpresa: Nívea ficou

grávida.
Na novela de Wa-lcyr Carrasco, exibidano horário das seis, ela viveu Graça, uma

<J Ranya, de "O Clone", mobilizou
o público-fã das noyelas. A atriz
N Ivea Stelmann sentiu o gostinho
de estar entre' as campeãs de cartas
da G lobo. Todos torciam para que
Ranya ficasse com Said ·(Dalton
Vigh) no final da trama

como o amor, neste caso.
também, ainda é o melhor
remédio.

Rosane Goffman (Nair), [>
N ívea Stelmann (Alexandra)
e Ângelo Antônio (Dr.
Eduardo) numa cena da
novela "Alma Gêmea"

6 Em "Chocolate Com Pimenta", Nívea
Stelmann interpretou G raça, umamoça

. aparentemente doce e tímida, mas que na

verdade era fria e calcul ista

JOAOMIGUU

Do Mais Longe do Esquecimento
Ele a conheceu na praça Saint-Michel, em Paris,
numa noite de inverno dos anos 60, e não a

esqueceu jamais.O livro conta a história de
,

amor do narrador por Jacqueline.Como em

todos os romances de Patrick Modiano, as
grandes cidades têm lugar de destaque na

trama e os personagens são sombrios e
J

enigmáticos. Na reconstituição da memória do'
narrador, Paris e Londres emergem como

personaqens principais e luqares ideais para
romances, pois os personagens não gostam de
deixar rastro.Assim como Jacqueline. São 120

páginas. Já nas livrarias.

Senhores de Luz
Logo ao nascer, o bebê Michaellembrava de
suas vidas passadas, Sempre fora um guerreiro
e, nas Cruzadas, alegrava-se cortando cabeças
de árabes, entre eles mulheres e crianças.Ao
crescer, esqueceu tudo, tornou-se ateu e foi
trabalhar como médico, por idealismo, no
Oriente Médio, durante uma guerra entre
árabes e judeus. Seu ateísmo passa, então, por
uma dura prova, quando encontra um homem
que cura doenças.Os escritores Deepak Chopra
e Martin Greenberg desenvolveram uma bonita
história neste romance. As armas que Michael
usa contra o poderoso milagreiro são as da
cabala, que segundo a explicação do rabino'
Solomon Kellner, um dos personagens
principais do livro, é o uso espiritual dos
números.

ó�:
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Promessas Que os Amantes fazem
Quando Já é Tarde Demais
A maneira como um relacionamento termina pode estar
refletida na forma como começou. Aquilo que os amantes

prometem no início pode dizer o que acontecerá quando já
for tarde demais. Na contramão de várias teorias propostas"
por livros de auto-ajuda, Darian Leader defende serem dois
os momentos privilegiados de uma promessa de amor: o
início do relacionamento e o final dele. Baseado nessa

'

premissa, o autor desenvolve um ensaio sobre as relações
amorosas. Lembra que o amor é considerado real ou ilusório,
dependendo da duração.Valea pena conferir. Já nas livrarias.

Se a Vida é um Jogo, Estas são as Regras
Saiba aproveitar o que a vida tem de melhor.Você está
prestes a conhecer as dez regras do jogo da vida. Pois, se a ,

vida é um jogo, é preciso aprender a jogar. É o que assegura a

autora Chérie Cárter-Scott que as escreveu há 25 anos, para
criar um método simples de compreensão da vida. Cada
regra apresenta seu próprio desafio que oferece lições a

serem aprendidas. Segundo a autora, para encarar os erros
como' oportunidade para q aprendizado é preciso dominar
as lições básicas da compaixão, perdão, ética e humor.Vale a

pena ler. Já nas livrarias.

Jantar Mensal, �
�

26/08/05 �
.

d ��,'Informamos que no próximo dia 26 e

agosto, o Círculo Italiano realiza se�

tradicional jantar típico em sua sede �
social.' .

'ra
Os ingressos já estão a venda.AdqUl

antecipadamente o seu.

.Cidadania Italiana
As pessoas descendentes da Região da pr�víncia�:
Trento, norte da Itália, P?derão e�caml�harr:na,
documentação para adquirir o direito a CI?adanl.a It�� de
junto aos Círculos Italianos, até o próximo dia

setembro de 2005. .

o de
Ocorre em dezembro de 2005, em Curitib� o pro,ces�ania,
assinatura do requerimento para a obtençao da CI�a 2005,
prazo este que inspira no dia 14 de dezembro e

conforme determina a Lei 379/2000.
. iri'r a

Demais Províncias da Itália, que deseJam' ad��ênciaCidadania, deverão entrar em contato com a
prola

Consular na cidade de Joinville no endereço Rua
e (47)

Senhorinha Soares,62, Bairro Anita Garibaldi, telefon
45S.400S,no horário das.08h30 às 12h30.

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



c , A Vingança,de
Marinete
No episódio "Eu, Tu, Ela'; que
a série "A Diarista" exibe na

próxima terça-feira, dia 16
de agosto, Marinete (Claudia
Rodrigues) está apaixonada,
mas descobre que o

'

namorado também anda às
voltas com a amiga e vizinha

Ipanema (Helena
Fernandes). As duas
mulheres enganadas
decidem se vingar do rapaz,
e contam com a ajuda de
Figueirinha (Serjão Loroza) e
Solineusa (Dira Paes) na
armadilha que preparam
para o namorado em

comum.

u
Só namoro

/

Apesar de ter sido visto acompanhado de uma bela
loira, Antonio Fagundes descarta a possibilidade de um

terceiro casamento. O ator prefere só namorar.

Carnavalesco
Lucas Babin, o ator americano que interpreta o Nick em
"América",já avisou.vai desfilar. nó Carnaval carioca de
2006. E ponto final. .

I
,

Flagrada
Gisele Bündchen foi flagrada por um paparazzi no
Central Park, em Nova Iorque. A top-model estava
empurrando o carrinho de bebê de uma amiga.

Coisas do Coração
A fase apaixonada de.
Marinete acaba por
atrapalhar seu trabalho. Ao
preparar um bolo, nem
percebe que bota sabão em

pó no lugar da farinha e,

quando quebra um ovo,joga
a casca na massa e a gema,
na mesa.Quem não gosta
nada da confusão em sua cozinha é a patroa Marta (Beth Lamas). O culpado desta
distração é Vavá (Edmilson Barros), o novo namorado da diarista, que vem roubando
sua atenção". '

Tudo acabado
Que pena. Marcos Palmeira e Regiane Alves decidiram
colocar um ponto final no romance que já durava quase
oito meses. O ex-casal não quer falar sopre o assunto.

Comprando e brincando
Outro dia Luciana Gimenez foi às compras em
uma loja de brinquedos em Sáo Paulo. A

apresentadora do "SuperPop", da RedeTV!, passou
atarde comprando bichinhos de pelúcia e saiu da

loja com um ar de criança que acabou de ganhar
presentes. Não é a primeira vez que ela brinca de

gente'pequena. Sempre que pode, se diverte com

as novidades do mundo infantil e aproveita para
levar uns presentinhos para seu filho, Lucas.

Reconciliados
O amor falou mais alto. Os atores Juliana Didone e

Alexandre Slaviero estão juntos de novo. E está dito.

Oficial
Dado Dolabella e Karen Junqueira estão mesmo
namorando. Apaixonados e muito felizes.

"

U ,IRESUMO
IMAbHAÇÃO

NOVELAS I -

�GUNDA - Bernardo exige que Kelly conte a

�roade para Betina. Ela mente novamente,
.aando-il furioso. Bel fala para Aline que
tlr.mkladvirou um gerente mandão e que vai
!Iv uma lição nele, Bernardo desconfia de
liubu e avisa que vai tirar a história a limpo,
liao'� para Jaque que vai fazer com que Rita
.!lioCésarse reconciliem. Bel combina com os

�funcionários do Giga de fazer o serviço
I\ntamente, Luis André oferece dinheiro para
!lo demitir Vivi da oficina, Ela ouve e sai
!dIocada.Natasha se apresenta para o produtor
�ludo Teen e diz que está feliz por abrir o
�.Eleexplica que só há tempo no programa
��umaapresentaçãq. Natasha e João se dão
{oo�deque Urubu mentiu para eles, Rico fala
��luisAndré que não vai aceitar o dinheiro
leIe,massofrefortes ameaças,

I!RÇA·.Bernardo garante a Urubu que vai 'se
mqal, Ele se faz de sonso. João fala para Júlio
lisal que se ele não conversar com Rita vai
l6rlê-Ia.Amanda, animadíssima, conta pa;a as

IIlgasque�ai fazer o shaw do-ludo Teen. Kitty
,rsen� Paulão para Marcão, que não gosta:.Ie.BeI faz corpo mole no trabalho e Vilma
>:usa Download de tê-Ia transformado numa

'�nána incompetente, João fala para Rita
� ulloCésar quer conversar com ela, Rita fica

�12da, achando. que terá uma separação
çavel. Pasqualete vê Bernardo agressivo
: Urubu e fica espantado. Vivi chora de

��o por�ausa de Rico, Kitty confessa para
II uequee�ta�nteressada ernPaulão.A amiga
,q Paulao e {gual a Marcão, mas ela não vê

:Ihança, Rico fica arrasado quando Vivi

<tIi<jma o namoro, Urubu chama o pessoal do
.., �. para assistir ao shaw que ele está
,willlndo.

�AI!TA.j· fi' .

�
oao ICa furioso e quer se vmgar.

� Iconta para Jaque que Bernardo brigou
����r causa de Betina. Ela afirma que vai

.
Slstrr da jovem de uma vez por todas.
ntra Bernardo carregando um galão
.Amanda diz para Léo que Urubu a
que vai se vingar. Bernardo conta
quederrubou a gasolina do gàlão e

tiQ JOi
urr mais no gerador do show, em

Mo dO, Natasha e Amanda se encontram

'lflod
o gerador. Logo depois a máquina, eedá inicio a um incêndio.Todos saem

,apavorados. Urubu encontra Betina
machucada e a carrega no colo.

ta que talvez o gerador tenha sido

IIJIHTA .

'%<lido' Urubu, acusa Bernardo de ter

'Ilica
o gerador, deixando-oJurioso.Paulão
0,"- Marcão e Kitty com Kátia.
:Ixa claro para Bernardo que' ele

. Jaque garante a Amanda
o quem sabotou o gerador

Outras pessoas tinham motivos
ar Urubu. Download fala para
ele não pode continuar brigando
.val parecer suspeito. Pasqualete
10 para conversar com um

Bragança conta para Afrânio que

l'��beq e morreu. João fàla para Urubu

:� pe��ele pe_gou a agenda de Natasha.O
"l!oincênd' perdao e diz que está chateado,
��Iha flc

(O do gerador foi criminoso.João e
am gnlados ao ouvir isso e
e o desculpam. Urubu conta para
nardo é o principal suspeito...

decide pagar, o lanche de todos no �iga para
comemorar. Vilma se interessa ao saber que o

professor herdou uma fortuna e começa a

paparicá-lo. João pede quê Jaque marque um

encontro entre Rita e Júlio César. Paulão e Kátia

ganhâm de Kitty e Marcão no buraco. Rico

garante a Letícia que não aceitou o dinheiro do
pai deVivi eafirma que teve que demiti-Ia por um
motivo que não pode explicar. Afrãnio compra
um letreiro chamativo para o Múltipla Escolha.

Pasqualete não gosta, a princípio, mas se anima

quando Afrânio diz que quer se tornar sócio do
'colégio e torná-lo uma referência na área de

biologia. Bernardo fala que Urubu está fazendo
tudo para incriminá-lo. Download decide ser

ainda mais rigoroso como g�rente doGiga.

SÁBADO - NÃO HÁ EXIBiÇÃO

ALMA GÊMEA
SEGUNDA - Eduardo fala para Rafael que Serena

-sernpre sente dores no peito e que é necessário
ficar atento porque ela pode ter algumproblema
no coração. Rafael acha que as dores que Serena
sente podem ser uma seqüela do tiro que matou
Luna. Osvaldo acha que Roberval está tentando
se aproveitar de Dalila e lhe dá uma lição. Felipe
fala para Mirella que um dia vai se casar com ela.
Eliete tira as medidas de' Dalila para fazer seu
vestido de casamento. Rafael pergunta se

Serena é mesmo Luna e torce para receber um
sinal que lhe dê certeza. alivia ensina Serena a

cuidar de seus cabelos. Rafael chama Marcelino,
um professor de .piano, para dar aulas a Serena.
Débora insiste com Cristina que Guto tem que
conquistar Serena e paraRafael se decepcionar.
Dalila descobre que Abílio viajou e procura em

seu escritório pelos livros de contabilidade da

empresa de rosas. Cristina pede a Guto para
conquistar Serena. Serena começa a ter aulas de
piano. Eduardo fala para Madalena que precisa
conversar- com ela. alivia vê Vitória e fica
perturbada. Serena vê o refiexo de Luna no

espelho.
I

TERÇA - Rafael não entende quando Serena diz

que viu uma moça no espelho. Rafael mostra a

Serena á música preferida de luna e ela conta

que sempre ouve essa música em sua cabeça.
alivia e Vitória trocam insultos, sem querer
admitir que estão interessados um no outro.

Kátia despreza Gumercindo e diz que não está
interessada num "franguinho" inexperiente
como ele. Madalena acha que Eduardo está
tentando se declarar. Rafael pede Serena em

casamento.Serena fica radiante e diza Rafael que
agora sabe que ele é,mesmo seu destino. Rafael
anuncia para Felipe e Cristina que ele e Serena
vão. se casar. Felipe fica radiante e diz a Serena

que quer chamá-Ia de mãe. Roberval diz a Dalila

que concorda em não se aproximar dela depois
que se casarem, mas pede que ela não volte a

procurar Raul. Serena pede que Divina e Osvaldo

sejam seus padrinhos de casamento. Débora
aconselha Cristina a se fingir de amiga de Serena.
Madalena pergunta a Vera se Eduardo tem

algum segredo. Hélio perqunta-a Serena se ela
tem certeza de que Rafael é o homem certo para
ela. Rafael pergunta a Cristina o que ela achou de
sua decisão.

I

QUARTA - Rafael fala para Cristina que sabe o

que ela sente por ele e pergunta se ela escondeu
sua tristeza ao saber que iria se casar com Serena.
Cristina afirma para Rafael que apenas quervê-Io
feliz, não importa com quem. Hélio fala para
Serena que Rafael quer mudar a personalidade
dela, o que ,é errado. Serena acha que Hélio está

zangado por que ela preferiu outro e fica

magoada com ele. Adelaide pede que Elias lhe

empreste alguns livros sobre reencarnação, i Eduardo, e Nair, sua enfermeira, chegam na I

pois quer estudar sobre o assunto.Olivia pede a i cidade e Eduardo. as levâ até a casa de yera.
Raul que a leve a São Paulo para comprar coisas i Alexandra fala para Vera que não gosta cela,
para o seu restaurante,mas ele se recusa. Dalila l deixando Eduardo constrangido. Vera garante a

finge que vai arrumar o escritório de Abílio e Eduardo que Alexandra não a incomodará.

pega os livros de contabilidade.Guto leva fiores Cristina manda Raul enviar uma carta anônima

para Serena e diz que quer agradecer por tê-lo ' para Rafael acusando Abílio de roubar a empresa
ajudado. Dalila dá os livros de contabilidade a

�'
de rosas. Rafael convida Serena para dançar uma

Raul. Eduardo conta para Rafael que se casou valsa,masvai embora decepcionado ao perceber
com uma mulher que, atualmente, tem que ela não sabe como fazer. Dalila estende um

problemas mentais. Gumercindo ouve Rita varal na metade da cama de casal e avisa

chamando Kátia de mãe. Agnes fica furiosa ao Roberval que cada um vai ficar de um lado. Rafael
saber que Rafael vai se casar com Serena. vê Serena dançando com Guto.

Cristina aconselha Serena a não contar a Rafael
que ganhou flores; pois ele pode ficar com /) A LUA ME DISSE
ciúmes. Mirella leva Felipe até o escritório de
Raul pára que ele peça sua mão. Cristina i SEGUNDA - Silvia conta a Gustavo que viu o

comenta com Rafael que Serena recebeu rosas, : inquérito sobre a morte de seu pai e que,
, .

i aparentemente, foi mesmo um acidente. .

QUINTA - Rafael fica com ciúmes, e decide : Morcega mostra para Roma o mapa que fez com
descobrir quem mandou flores para Serena. i os deslocamentos de sulanca pelo Nordeste.

Felipe fala para Raul que quer assumir um : Diva resolve comemorar o aniversário de

compromisso com Mirella. Raul nem assim : Joaquim e Alberto. Memé avisa que Pedro está

permite que Felipe namore Mirella,deixando-o i, delirando por causa da febre altá. Geórgia se

arrasado. Serena pede que Kátia não brigue : desespera e acusa Soraya de ter feito mal ao seu

com Dalila e lhe dá um abraço. Kátia' fica i filho. Heloisa sugere a Violeta que abram juntas
emocionada 'com a atitude de Serena. Kátia i um negócio.Jorginho avisa Latoya que Dionísia já
explica para Gumercindo que nâo conta a i entrou com o processo para anular a procuração
ninguém que Rita é sua filha porque ainda tem i falsa e a venda da casa. Ester mostra fotos do

esperanças de se casar. Divina convida Olívia i colégio para Arthur, masele diz que o melhor

para sermadrinha de casamento de Dalila e diz ; lugar é a casa da mãe.Sílvia consegue informação
que ela fará par com Vitório. Alaor e Terezinha , sobre um possível receptador.Tadeu não dá bola
se oferecem para serem padrinhos de Roberval. : para Latoya e diz que está se mudando para a

Rafael pergunta a Serena se ela ganhou flores e
.

casa. Pedro chama, em seu delirio, por Soraya.
ela segue o conselho de Cristina dizendo que Adoniasestréia como diretor de estúdio.Tadeuse
não.Mirna e Crispim descobrem o incêndio em muda para a casa nova. Branca tenta entrar num
redor do Santo Ahtônio. alivia agradece a acordo com Leontina, mas ela continua
Vitória por tê-Ia ajudado. Eduardo revela para proibindo a neta de tudo. Ivan pede desculpas a

Madalena que é casado. Serena vê o refiexo de Zelândia e estranha ao ver Soraya trabalhando no
Luna no espelho e'pergunta quem é ela. Luna Bardelas. Branca se veste comoWhitney e sai de

responde a Serena. casa de moto.Heloisa pede dinheiro emprestado
a Gustavo. Lúcio fica contente com a notícia da

SEXTA - Luna manda que Serena tenha ! gravidez de Violeta. Leontina descobre que
cuidado. Serena sente dor no peito e na cabeça. : Branca saiu. Beatriz chega à festa.
Rafael pergunta a Serena o que ela tem. Serena '

confessa para Rafael que mandaram que ela
i TERÇA - Heloísa impede a entrada de Beatriz e

mentisse para ele e conta que recebeu flores de , diz que precisam conversar. Leontina vai à

Guto ..Rafael fica emocionado com a atitude de': pensão de Roma procurar por Branca. Leontina

Serena. Vitório diz a alivia que a acha bonita. : bate na casa de Ademilde atrás da neta, Adonias
Madalena fica indignada com Eduardo.. nega que esteja lá, teontínaarneaça revistar a

Eduardo tenta explicar a Madalena os : casa e Gôndola manda expulsá-Ia a vassouradas.

problemas de sua esposa, mas ela não lhe dá ; Ester diz a Beatriz que ela está em .um caminho
ouvidos. Serena conta para Rafael que tem dor : sem volta desde que se aliou a ela. Gustavo
de cabeça sempre quando vê o rosto de uma , sugere que se casem togo, já que Heloisa não
"mulher, Vera fica pasma ao saber que Eduardo , quer se mudar, e assim podem afastar Tadeu.
é casado. Crispim salva a pata Doralice do i Anselmo acalma Geórgia e lembra que o filho de
incêndio, deixando Mirna emocionada.' Soraya pode ser de Pedro. Ramon garante a

BernardoaconselhaCrispimaesquecerosanto : Leontina que Branca está em lugar seguro.
Antônio e rezar para santo- Expedito. Dalila : Dionfsia comemora cpmVioleta a gravidez. Ester
devolve os livros de contabilidade ao escritório ' aconselha que Leontina dê mais liberdade' a
de Abílio.Vera pergunta a Equardo por que ele i Branca para não perder a tutela.Whitney consola
mentiu para ela. Eduardo confessa a Vera que , Madô. Julieta descobre o hospital onde Pedro

sempre a amou. Vitório mostra a alivia que' a
., está internado. Murilinho pede para voltar a

reforma do restaurante ficou pronta. Ofélia namorar soraya,mas ela diz que não está aberta a

acorda com dor nas costas e não consegue se novos relacionamentos. Memé não deixa que
levantar do sofá. Vitório, Hélio, Alaor e Abílio Soraya veja Pedro.Ademilde apresenta Jbsimar à
carregam Ofélia até a igreja.Osvaldo leva Dalila l farnília. Soraya entra no quarto de Pedro, que
até o altar. Raul entra na igreja nesse momento. : pergunta o que ela está fazendo lá. Lucio avisa,
Dalila e Robervalo encaram.

.

Gustavo que o perito acha que é a mesma pessoa
, nas duas fotos. Gustavo diz que é filho de um

SÁBADO - Dalila espera .que Raul vá falar algo I monstro.
para impedir o casamento. alivia percebe Dalila,
olhando para Raul e estranha. Dalila e Roberval , AT� O FECHAMENTO DESTA EDIÇAo, OS
se casámo Cristina manda Guto ir à festa do , CAPITULOS DE QUARTA, QUINTA, SEXTA
casamento para deixar Rafael fique com ciúmes. i FEIRA E SÁBADO AINDA NAo HAVIAM SIDO
Guto pergunta a Serena se·ela está gostando da

.

EDITADOS.
festa. Rafael pergunta a Serena se ela conhece l.. i'
Guto.serena explica para Rafael que não gosta ./> AMERICA
de Guto.Vera fala para Madalena que vai receber '

a esposa de Eduardo em sua casa e que vai ! SEGUNDA - Glauco diz a Nina que acabou,mas
ajudar a cuidar dela. Alexandra, a mulher de : ela acha que ele se refere ao seu casamento com

ela fica sem jeito. May descobre que Sol foi presa
por tráfico de drogas.

Campanha
Maria Paula é a estrela da "Campanha
Licença Maternidade. 6 Meses é Melhor" que
a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e a

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
lançaram no final do mês passado. A idéia é

que a mãe trabalhadora fique mais tempo
com o recém nascido.

QUINTA - Mayfica radiante com otrunfo que tem
nas mãos. Ed percebe que Sol está preocupada,
mas ela não tem coragem de contar a verdade e

diz apenas que teme que o namoro deles acabe
de uma hora para outra. A polícia prende Bill.
Consuelo vê Bill na deleqacía e quer bater nele
com o sapato. Dinho dedica sua montaria a

Neuta, que adora. Júnior fica enciumado. Kerry
quer ficar com Júnior no rodeio,mas ele se afasta.
Vera descobre que Lurdinha não dormiu em casa.

Jatobá tenta conversar com Feitosa sobre Islene,
mas ele não lhe dá ouvidos. Islene tenta
convencer Hon que não gosta de Feitosa,mas ela
percebe que a mãe 'está triste. Glauco manda
Lurdinha arrumar sua mala e encontrá-lo no

aeroporto. Lurdinha diz a Radar que vai viajar
com seu namorado. O delegado conta para
Mazé e Zé Higino que tem ordens para prender
um homem com o mesmo nome do marido de
Neuta, Roberto Sinval. Vera se 'apavora ao saber
que Lurdinha foi viajar. Nina vai ao escritório de
Glauco interrogar Celeste e reencontra Haydée,
que a manda se afastar de seu marido. May diz à
polícia que sabe onde Sol está.

SEXTA - Sol comenta com Cidinha que não
acreditá nos bons sentimentos de May e acha
que ela está aprontando alguma. Waldomiro
paquera urnamoça em Miami e quase vai preso.
Nina e Haydée descobrem 'que Glauco' fechou
sua conta no hotel. Vera vê que o passaporte de
Lurdinha sumiu. Dalva avisa, Gomes que está
terminando o prazo para ele contar a Graça que é
pai de Farinha. Raíssa diz à Haydée que está feliz
por Glauco ter acordado e começado a viver.

Haydée descobre que Glauco foi para Miami e
decide iratrás.Geríinho se oferece para dizer que
'é sócio de Glauco e Laerte gosta da idéia.
turdtnha liga para Vera, mas se recusa a dizer
onde está, deixando a mãe furiosa. Miss Jane
conta para May que Ed vai dar uma festa de
aniversário para Sol.Detinha paquera Laerte,que
a convida para encontrá-lo em sua casa. Tião
vence o rodeio. Feitosa conta para Flor que ficou
noivo, mas garante que isso não vai mudar a

relação deles. Ele à convida para ser dama de'
honra de seu casamento. Haydée bate à porta do
quarto de Glauco no hotel de Miami. Ele abre a

porta e leva um susto ao vê-Ia.

SÁBADO - Glauco fecha a porta para Haydée, ela
esmurra a porta, faz um escândalo e é expulsa
por seguranças do hotel. Glauco fica nervoso e

Lurdinha diz que está apaixonada por ele. Helô
yê Haydée na. pensão e comenta que sua prima
Nina é advogada de Glauco. Gomes pede
conselhos a Odaléia e'Mariano, inventando que
um parente de Graça teve um filho fora' do
casamento e não sabe como dizer à mulher.
Odaléia diza Gomes que,sefossea mulher. traída,
gostaria de-saber a verdade pelo marido.lslene
manda Feitosa se afastar de Flor. Diva gosta cada
vez mais de Creusa.Tião observa Bandido e acha.
que está chegando a hora de enfrentá-lo. Irene
fiagra Laerte com Detinha em sua casa e faz um
escândalo. Para acalmá-Ia, Laerte libera o cartão
de crédite dela.lrene vai atrás de Detinha e diz
para ficar longe de Laerte. Tony vê Haydée 'em
Miami e fica confuso.Zé Higino conta para Neuta
que o delegado está atrás do finado Sinval. O
delegado mostra aNeuta a ordem de prisão que
recebeu. Neuta confere os dados, vê que são
mesmode Sinval.e fica pasma. Jatobá descobre
que Lurdinha sumiu e vai dar apoio a Vera.Vera e

Jatobá se abraçam. Haydée espera Glauco na

porta do hotel em Miami e o vê chegar com
Lurdinha. Sirenes da polícia são ouvidas na festa
de aniversário de Sol.

Haydée,e fica radiante. Lurdinha não pretende
deixarqueGlaucoa engane. Glauco dizaNjna
que .quer terminar. tudo com ela, mas ela
desconversa.diz que ele está perturbado pelos
últimos acontecimentos e que precisa
descansar.Jatobá e Vera saem na mesma hora
para ir um à casa do outro, e se désencontrarn.
Feitosa fica encantado com o recato de Creusa.
Haydée quer saber se Glauco tem uma

namorada; Laerte garante .que não existe
outra mulher na vida-do amigo e que ele está
apenas passando por uma fase ruim.
Carreirinha conta que viu ElJis fugir com um

peão, mas Neuta diz que ela apenas pegou
uma carona com o rapaz e que a nora fugiu
porque não agüentava mais ter ciúmes de
Júnior:' Simone conta que Ellis foi embora e

Kerry acha, que tem urna chance com Júnior.
Glauco gara,nte a turdlnha que não está mais

. envolvido com ninquérn e ela marca um

encontro. Sol não tem coragem de contar a Ed
que tem problemas com a policia dos EUA.
Helô faz as malas, mas Neto ainda não sabe se

volta ou não para o Brasil. Dinho conta para
Tião que Geninhà éstá trabalhando para
Laerte. Helinho comenta com Nina que Glauco
pode ter uma nova. namorada.Ju vê Rique sair
escondido da escola e entrar no carro de Bill.

TERÇA - Helô e Neto vão' buscar Rique no

colégio e descobrem que ele não está lá.lnesita
conta a Sôl que Rosário ouviu o nome Djanira
na fronteira.Miss�ane garante aSol que aquela
informação é muito importante, pois prova
que Alex é liqado a Djanira Pimenta. Ju
comenta com Consuelo que viu Rique entrar
no carro de um homem. Helô e Neto chamam a

polfcia.Ju descreve Bill para os policiais.lrene e

Haydée espionam Glauco. Nina faz a mesma

coisa. Feitosa e Creusa anunciam que vão se

casar. Flor conta para Islene que Feitosa vai se
casar com Creusa. Helô comenta com um

policial que Rique ficava muito tempo no

computador. O policial encontra fotós
suspeitas no computador de Riquee diz a Helô
que alguém as enviou para ele. A policia emite
o alerta {.mber, dizendo que Rique foi
seqüestrado por um, pedófilo. Antes que Bill
consiga fazer fotos de Rique, o menino vê seu

rosto na televisão. Haydée e Nina, cada uma

dentro de um carro diferente, vêem Glauco
chegar com fiares em seu hotel. Os policiais
invadem a casa de Bill,mas ele não está mais lá.
Tião eGeninho se encontram num rodeio.Nina
e Haydée vêem uma mulher sofisticada entrar
no hotel. Em seguida, ele fecha as cortinas, e
elas deduzem que ela é a namorada de Glauco.
Lurdinha, sem ser vista, sobe ao .apartamento .

de Glauco.

QUARTA - Um motorista de táxi conta à polícia
que já deixou Bill ·e Rique na pensão de
'Consuelo. Neto e Helô ficam transtornados.
Lurdinha diz a Glauco que ele é muito careta e

que vai mudá-lo. Haydée e Nina ligam para o

quarto de Glauco, mas ele tira o telefone do
gancho. Haydée e Nina saem de 'seus carros ao

mesmo tempo, furiosas, e dão de cara uma com

a outra, Nina confessa para Haydée que
namorava Glauco há oito anos. Haydée e Nina
invadem o quarto de Glauco, mas Irene evita

que elas façam um escândalo 'no hotel.
Lurdinha aceita ir a Miami com Glauco. Nina e

Haydée conversam e descobrem as mentiras
que Glauco contava para ambas. Flor garante a

lslene que não vai deixar Feitosa se casar com

Creusa. Haydée e Nina mandam bilhetes para
Glauco dizendo que já sabem tia traição.
Rosário conta para Inesita que Pimenta é chefe
de Alex e está no Brasil. Ed diz a Sol que pediu a

um amigo advogado que cuide de seu caso, e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



De olho na moda

Tudo é iluminado[>
no verão do

estilista Eduardo

.Suppes, Das cores

douradas, beges e

ma r roris, intricados
com bronzes e

pratas, até os

cintilantes cristais
Swarovski

Eduardo 'Suppes criou urna coleção
sem título. A moda' não precisa de '

rótulos, é movida pelàidentificaçâo,
desejo e impulso. Quem consome

moda sabe o que busca, veste, peças'
que transmitem sua personalidade.
Tudo é iluminado no verão do estilista.
Das cores. douradas, beges e marrons,

.intricados com bronzes-e pratas, até os

cintilantes cristais Swarovski. '

Porque não há verão glamouroso sem

brilho e não há nada mais sem graça '

do que um verão apagado. Suppes traz

em suas peças dois tamanhos de
cristais nas cores jet e black diamond,
além do inusitado Metal Trimming � o

galão de cristais - na cor golden
shadow, Ele brinca com os cristais, sem
medo de ousar. Suas opções são

infinitas e caem bem em qualquer
, peça. Assim como os diamantes, os
cristais são eternos. Estão aí para durar
vários verões.

Batom, sempre um bom companheiro
Não importa qual seja a estação do ano, o batom é,
fundamental. Além de embelezar e deixar a boca sensual,
as formulações à base de óleos e ceras vegetais hidratam
os lábios, protegendo contra as agressões externas, como
sol e o frio. Alguns contém filtro solar e outros

ingredientes que protegem contra os radicais livres.

, Batom em forma
Nos diasmuito quentes, écomum o batom ficar mais
cremoso do que o habitual, principalmente quando estão

naquela bolsa esquecida no carro que ficou estacionado
sob um sol de verão. Um bom. truque, nestes casos e

colocá-lo alguns minutosna geladeira. Ficarão ernforrna
novamente.

Livre-se das olheiras
Corte um pepino bem gelado em fatias finas e coloque-as

sobre as olheiras.
Deite
confortavelmente
e deixe agir .

durante uns

quinze minutos.

Para a pele ficar
macia
Você vai precisar
de um abacate e 2

colheres (sopa) de,
mel. Amasse a

'

"
polpa da fruta e

junte o mel.

Aplique no rosto,

'nos.joelhos e nos cotovelos. Deixe agir por 10 minutos � leve
com agua fria.

'

Fazendo dos alimentos um 'aliado de sua beleza
Costuma-se dizer que o cabelo é a moldura do rosto e isso,
esteticamente, é verdade. Afinal, ele ressalta belos formatos e

disfarça traços indesejáveis: mas o cabelo também é o reflexo
do nosso corpo, do nosso estado de saúde e pode evidenciar,
possíveis problemas no organismo,
Um dos caminhos para manter um cabelo saudável é o

cuidado com a alimentação. Uma dieta com pouca ingestão
d� proteínas, além de outros hutrientes, pode enfraquecer o

,
'

fio, pois o cabelo é composto basicamente de proteína. Este
componente é normalmente encontrado em carnes; ovos;
leite e seus derivados, soja, grãos e cast�nhas. Além disso,
aquelas pessoas que ingerem grande quantidade de gordura e

, poucas vitaminas correm o risco de ficar com O cabelo frágil. -

Especialistas no assunto afirmamque o cabelo também sofre com
uma alimentação inadequada e com exageros que fazemos com o

nosso organismo. Um exemplo muito comum é a queda
'

acentuada dos fios após regimes radicais, com uma grande perda

de calorias, apessoa não tem,uma alimentação balanceada e perde
muitas proteínas, vitaminas e sais minerais e, com isso, também os
seus cabelos.

'

Uma dieta adequada é também uma forma indispensável de
tratamento de beleza. E o ideal para aqueles que desejam perder
alguns quilinhos seria procurar orientação médica, para evitar

,

futuros problemas.
Os cabelos fazem parte do organismo, têm vida e precisam desses
nutrientes que são levados até eles 'através da corrente sanguínea,
alimentando assim o bulbo capilar. Os problemas hormonais

, podem influenciar no aspecto do cabelo, provocando queda e

perda de brilho. Alterações emocionais e O esgotamento físico e

mental, o famoso estresse também podem afetar a saúde dos fios.

Resumindo, tudo tem que estar em harmonia e o resultado de
um corpo saudável se observa também em unhas e cabelos fortes
e brilhantes. Afinal as unhas e a pele, assim tomo os cabelos,
também refletem nosso estado de saúde.

ÁRIES • Conte consigo mesmo em todas as empresas, por mais árduas' que possam parecer. Os
outros irão notar sua tenacidade e persistência podendo lhe tributar o dobro de crédito a partir
deste dia,

TOURO - Evite aborrecer-se por pequenas coisas.Seja otírnista.Não faça concessão ao pessimismo
ou idéias negativas, O momento favorece ao progresso artístico, na popularidade, na melhoria
financeira e cultural. -

'

'G�MEOS - Procure a felicidade no terreno espiritual etudo será maisfáciLVocê estará'planejando
seu Futuro e organizando seus planos especialmente com relação ao seu futuro profissional. Os
obstácutos tendem a desaparecer diante do período propício que se inicia no período, '

CÃNCER -Influêncla favorável-para as finanças, Contudo, se as coisas não correrem bem -pela
manhã,esteja certo de quea tarde ou pelomenos a noite.serãomais favorecidos,

LÉÃO - Os planos para os próximos dias já começam a se definir 'na sua cabeça, nesta fase de

aspecto positivo, em que estará buscando nas pessoas mais velhas a experiêncla necessária para
organizardemaneira clara seus objetivos,

'

VIRGEM - A sua promoção e elevação social; p�derá ser efetivada por alguém de Escorpião, Esse 11signo representa benefícios para você, Não abuse de velocidade ao dirigir. Procure tranqüilizar-se
em alguns setores, _

"
'

LIBRA - Você estará ainda mais audacioso em relação ao seu relacionamento amoroso,principalmente
no que se refere ao sexo, Neste período, seu desejo de realizar seus fetiches e fantasias sexuais estarão
mais aflorados,

ESCORPIÃO - Nem sempre há urna influência astral tão benéfica como'. de hoje para você.Terá paz no
setor amoroso, a ajuda dos amigos, parentes e religiosos para elevar seu estado de espírito e de

inteilqêncla.Õtirno aos negócios,sorteios e loterias, '

,

'

SAGITARIO - Você terá vantajosas e reais oportunidades,já que Sagitário é um signo pleno de chances
e oportunidades, Favorável a compras e vendas lucrativas, O período da noite poderá ser aproveitado
em recreação.Excelente fluxo para o amor.Dinheiro ganho inesperadamente,

CAPRICÓRNIO - Alguma coisa, por mais insignificante' que possa parecer, não irá corresponder a sua

expectativa, Mas você corresponderá ao seu dever com naturalidade e positivismo; firmeza e

perseverança.Desta forma,fará deste dia,um dia muito feliz,

AQUÁRIO - Propício para contato com nativos de ÁRIES, Seu poder de concentração e discernimento
estará ainda muito favorecido, Mas, provavelmente, problemas ligados a sua saúde poderão interferir,
atrapalhando a realização de um ousado projeto pessoal

PEIXES - O momento éexcepcional.Benéfico para amizades e amor.Poderá ainda,ser-premiado através
do esporte, jogos, sorteios, loterias, Boas chances para competições, recebimento de presentes ou

qualquer coisa que lhe traga aleqria.Obterá favor de pessoas religiosas ou de autoridades,

Circuito de
Identidades Latinasl
Retornando aos palcos, o Circuit� d

'j

Identidades Latinas estará no próximo ,e
retornando as suas atividades de 200stnes. ,.

d
. . no

terrttorro ,o nosso VIZinho Urug .

Ual .

Apresentando-se como um aContecime t 'i
de desd?bramento, o Circuito volta c��
força m�lo� e se estabelece como um projeto
e s t r a t e g I C o que b u sc a a p o i a r a
manifestações de identidade no desenho

s

co�tribuir ao reconheci��nto e �alorizaçã�da Imagem de uma Amenca Latina criativa
inovadora e empreendedora com caráte;
regional e internacional
A experiência das pessoas que criam
produzem, investigam, ensinam e aprende�
sobre desenho em América Latina está
expressamente 'vinculada às manifestações
de culturas e economias de contextos e
dimensões diferentes. Ao'rnesmo tempo,se
produz um processo de encapsulamento e
afastamento em referência às expressões
culturais dos povos os quais comparte um

contlnente.línqua e história.
, ,

Nas últimas décadas do século XX o
fenômeno da globalização gerou a
necessidade de respostas e estratégias para
resultados competitivos em um mercado
massivo e uniformizado. O conceito de
posicionamento, diferenciação, marca, país e

identidade local' entraram na mesa da
discussão e analisados em caráter
empresarial.qovemarnentale universitário.
Consideramos a riqueza e diversidade'
cultural da região,/somada ao avanço do
desenho construído desde o século passado
graças ao trabalho de profissionais,
empresas, universidades e ihstituições,
aproveitamos também a homogeneidade
lingüísticq-cultural de nossos países, o que
facilita o intercâmbio de, pensamentos,
idéias,valores e experiências.
A partirda situação mencionada seformulou
a construção de um espaço para discutir e

indagar sobre questões ligadas à identidade
como fator' diferencial no desenvolvimento
de produtos. Existe o desenho latino
americano? A identidade local colabora com I

o proqresso econômico e social dos nossos

povos? Cremos que são perguntas cuj�s
raízes se associam com p-erspectivas mais r w
amplas que incluem aspectos de caráter

.soclal, e,conômico,_político e cultural. O olhar I =

e o pensar de uma pessoa para com outro �er,
o diálogo entre os discursos locais e g!ob�lse I
a, responsabilidade de pensar em termlnos

",

sustentáveis são temas que coincidem e �

permitem aproximações' diversas e

complexas,
América Latina: A Pátria Grande é o livro de

Darcy Ribeiro com que iniciamoS a

.

exploração e com o qual convidamos a I
participar desenhistas Como Martín Churba!
(Argentina); Ronaldo Fraga (Brasil), Juana

I

Díaz e Claudia-Escobar (Chile) cujos trabalh�S
de pesquisa criativa e seu amor por expan

Ir
i

idéias permitiram-nos dar forma a um
I

projeto coletivo.' -,
as

A união de esforços e voluntários entre

Instituições participantes fez co� que �
Circuito Identidades Lé;ltlnas O�4
transformasse em realidade no ano de �

gonas cidades de Buenos Aires, Santla d�.

Jaraguá do Sul, e Bogotá. E nesse ano
aa

2005 estaremos novamente a postoS par
, '

'taU e

segunda edição do evento que agi
ra é

mostrou o quanto nossa ��ltU faZ
interessante e o quanto evidenCia-Ia se

importante.

Curso de Moda, Daiana Riechel.

r
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210 Rodeio Crioulo do eIG Laço doBom Vaqueiro

Por IIdemar Effting - ildemar@meupagosul.com.br· www.meupaçosul.com.br

A Nova Geração de Ginetes
Fotos do Jantar Dançante

realizado no CTG Peão Farrapo na
noite do dia 5 de .agosto, onde foi
s.ervido uma dei iciosa Vaca
Atolada.

Vem chegando uma

nova geração de ginetes, que
pelo que tudo indica vem pra
mostrar serviço desde pia. E
um bom exemplo vem de .

nossa cidade, o garótinho
Paplo Nunes, f i l h o

j
d o

narador "Teco'; conquistou o

20 Lugar na- montaria em

paneis, nO,21 o rodeio crioulo
de Brusque, isto com apenas
6 anos.

E pra quem pensa.
que a gurizada montou em

. ponei manso se engana, pois
tiveram muito trabalho e o

trançado de crinas deve que
ser no capricho.

Fica o convite do CTG Peão

Farrapo para o .proxirno jantar
dançante que será realizado no dia
09 de setembro.

De vaca motorizada e

provas funcionais

P'QUETE
LA(O DE OURO
Jaragua do Sul - se

Dias 12,13 e 14 '

de Agosto de 2005
No local completo serviço de bar e

.

cozinha
.

A patronagem do piquete
laJo de ouro ficará honrada

o CTG Laço do Bom Vaqueiro realizou de 3 a 7 de ágosto o seu 210 rodeio Foi realizada nos dias 5 e 6 de agosto a 20 Laçada da Canção Nativa, na cidade ;;crioulo nacional, que reuniu tradicionalistas de diversos estados do Brasil, atraido de Brusque, e nesta edição mostrou que Santa Catarina vem a cada ano ganhando
'

principalmente pela premiação,2 carros Okm. mais força no contesto da musica nativista.

rmulou Iscutir e

ntidade

Imenta
latino
ira com

nossos

5 cujas
IS mais liliI

caráter' il/l�� .

�r�::;, �. ----IGO�OS Monarcasobalse ,I I
.

�:o: '�� IsIA, •. er�! i
No CTG;:

1

;r:�g;�OG�/ope
lvro de �mriaecoméreiOdemadeiras!
mos a I

;�:�, U2-0280 I
Juana
balhos
(pandir
a um

I

ito de
o mês
005 no.
uguai,i
imento I
a com
projeto
a r, as
enho e

rização
riativa,

caráter

, paíse
sa da
a ráterl
itário.
sidade
ço do
assado

, o que
nentos,I

tiago,
mo de

lpara a

fitoU e

ura é

se faZ

Inf: (47) 9973-3013/ (47) 275-2779 - Cilo
376-1713 - Amauri

Estància Peão' Farrapo

. .

com sua presenla. I
Informações pelo fone 376.1066 I
com patrão Chico ou Nailson ou :

pelo fone 8816.5126 com jaq u iel
................................................................................................................................................................................. ·······································t········

DEMARCHI
CARN ES.

Temos carnes
temperadas para

·festas
Coxinho da Asa,

Bananinho, Contra Filé, '

Filé Duplo, etc. ... .'
FONE: (47) 371·4547 FAX: (47) 275·0524 JARAGUÁ DO SUL· se·
E·mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Atendemos
cozinhas

. industriais
e 1.0nchorietes

I � Frases Gauderias

"Assanhada
como solteirona.
em festa de
casamento.

li

Venha para o

eTC'Laço ,

Jaraguaense
ltl,tll'. 10mlll tlfue/tI
Cfwej'tlllem ,e/tldtl

e ItllJoretl' umtl tI/Ctltl't/
lIem lucu/enltl

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

Envie sua programação para:
agenda@meupagosul.com.br

I

I
i
l: .

Confira nossgs
ofertas imperdlveis .

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

,
.
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o belo
Gustavo
Decker
Kroisch
completa3
aninhas dia 14.

•

Parabéns\!! Dan.ele Beatriz Schumann
com�rnorand? 2 aninhas qfq' 13 deagosto. Os paIs Sérg/'o e 'J'

\ ..

'

\' i

tã .' oseane'es ao mUIto felizes

No próximo dia 14/08,a fofinha "

, Isadora C.Mannes completa 3 an?s.
Felicidades é o que desejaseu� pais

Maro e Jô e seu maninho Hennque

A gatinha
laura
'Chiodini
Schm'õekel
completou 7
anos no último
dia 05/08.
FeliCidades!!

\ " ...t \\H'

'.,

'-A fofin.hq Camilly Olivei,��.,�anda um,,,
super beijo para homenage.ar �eu
papai Eleom�r. Feliz Dia dos Pais!! No dia 14/08 Mariana Gribeller de Andradecoml?'etar� seu 3° aninho. Sua dinda Nelsi e

.

seu tIO Carlinhos desejam muitas felicidades,com,mUlto amor'e carinho

Cgmemoramos
a chegada de
Isabela aqui
no colo da

.

mana S�brina.
Os Pais Cláudio
e Regina estão
muito

prgulhosos. e
felizes

Os irmãos Gui
Kekae Kaka:

Zequinha
mandam

muitos beijos
para o papai
Márcio por
este. dia tã,o

" eSpecial.
Papai nos te

amamos
(lluitol"

Pai Edmundo
você é nosso.

herói ...Te 'I
amamos mUitO.,

I· O'la dos Pais
FelZ
de seuS filh�s

eDavid e fehp .

I' \

. No último dia 101 '.

����etou 9 anos�g��:���:dMe'o Silvaarcelo e Rosanâ e seus

.
.

d
-

o consigo falar o"Papai Juarez am a na "

_

que penso e sinto, mas a.. �amae m: te
'possibilitou estaoportu'r,?ad� par .

homenagear é desejar Feliz DI� dos

Pais!!!" Aline Eduarda Novaskl

Feliz dia dos pais é o

que deseja os filhos
Rei)ldina e Romário
junto com a esposa
Ana para o papai

Arnaldo

c

Ir

ijo
de
d
le
d

e81

íill
I
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