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Malwee, do técnico Ferretti,
vence o Carlos Barbosa
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arifa de ônibus cai de RS 2,90 para RS 2,50
,\rressão dos vereadores em Schroeder teve sucesso, a partir de segunda-feira, os moradores da, cidade vão pagar menos para usar o transporte coletivo.
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.

_'-'-,---'-períodos de melhoria
,

e chuva a qualquer
hora

HOJE: • Sexta feira

nublada, com alguns
períodos de melhoria
e chuva a qualquer

. hora
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ATÉ AGORA NADA

� Centro Vida deveria

'lar funcionando desde o
I '

;no passado. A obra já
I�e,beu cerca de R$ 1

milhão de investimento.

�a)' 10 especialidades
anunciadas, apenas a

�ntologia está prestando
alencrimento.O secretário

municipal de Saúde,
Nhedo Guenther, disse

�ue preferia não dar

mtrevista sobre o assunto e

Wmou que a Prefeitúrçf:�.,
incra não recebeu a obra'

ia �rque ainda existem
o i!umas pendênciás. o

�ntroVida foi construído

,ela O e F a r i a , d e

�rianópolis, com recurse's""'"''
-

00 governo federal, esta'

�u� e contrapartida da

MUNICIPAL

Mucação Inclusiva atende alunos
oom necessidades especiais

�Centro d� Ate�dimento foi implantado há cerca de um
� ,)

.

seJa tem lista de espera de aproximadamente 20

�nças que apresentam algum tipo de necessidade
�')ecial. Luiz Chicatto é um dos beneficiados' com o

�ojetQ. Ele teve paralisia cerebral, detectada aos oito
�!es e depois de freqüentar a Apae, fOI para o ensino

�ar,onde'cursaopré. _ PAGINAS

.

HABITAÇÃO

Apartamentos e casas populares
. são entregues ainda este mês

No próximo dia 26, a Prefeitura fará a entrega de 144
apartamentos no Bairro Jaraguá Esquerdo e ainda neste

mês, serão entregues 30 casas no Bairro Amizade. Os

projetos.foram iniciados na administração passada. Os
beneficiados terão prazo de 15 anos para quitarem os

imóveis. Os recursos são do governo federal, da Caixa e

da Prefeitura. _ PÀGINA 4
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DIREITOS RECONHECIDOS .

Crianças eadolescentes elegem
prioridades durante Conferência

.

A 5" Conferência Regional dos Direitos da -Criança e do
Adolescente que aconteceu em Joinville teve o objetivo de

levantarpropostas para melhorar o atendimento a criança e

ao adolescente na regiãoNorte do Estado. - PAGINAS

NO CHILE

Luiz Henrique busca alternativas
para corredor Bioceânico

- PAGINA 3
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o
Coxinha ou Risoles

+
Suco Mime copo 300 mi

o
02 Pães de Queijo

+ ,

Café 200 mi

o
Hambúrguer

.
+

SucoMime copo 300 mi

o
Big Dog
+ .

eeea-Cola copo 300 mi

o
Baguele

+
Coca·Cola copo 300 mi

A verdadeira combinação de sabores!

AprD\'e�e as cinro sebcmsas combinações dos Lanches EKpressos Mime.

lanchosdeliciosos aCllmpanhadosdamelhorbobidapn acabarcllm sua sedo.

Umaverdadeiracombinaçâod!sabllrasl A tente faz OI rulb,u I_adiu ,ra Vldl

Você escolhe, nós transportamos .

. " .. �." ,,� ..... , .... ,·., .. ,·"· .. · .. ,· .. ,.·,.·,'0'""·"·" .."',· ..._,·, ..".,,'"'''' "''''''''''!''''''''�i'''''''!I��'.'''!I<I.,',,!�

LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Bernardo Dornbusch, 540 1 Sala 01 1
Baependi I T81.:.(47) 371.0383

www.studiofm.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OPINIÃO

OPINIÃO

De olho na China
,

'I' Até o ano passado o

govert;lO chinês conta

bilizou US$ 461 milhões em
I

�xportaç,ões de produtos

�êxteis para o. Brasil,
érribor a a Secretaria de

(Çomércio Exterior' do
Br asi l tenha registrado
*penas US$ 251 milhões.
Motivo para ironias do
presidente da Coterninas,
fuaior grupo têxtil do país,
que já faz o caminho
inverso exportando 5% de
sua produção para a Ásia,
josué Gorne s da Silva.
"Talvez alguns navios
tenham afundado" disse o

empresário, um dos porta
vozes da indústria brasileira
na defesa de 'salvaguardas
Fontra as exportações
chinesas que chegam ao

país. No caso dos têxteis, as

Nendas chinesas para o

Brasil entre 2002 e 2004
cresceram 229% em todos
os setores.
,í Mas as vendas brasi-

FRASES

leiras para a China,' pelas
projeções, deverão ficar ao

redor de US$ 800 milhões
, em 2005 contra US$ 2,38
bilhões alcançados em

2003. ,Dentro do país não
. tem como competir com. os
produtos chineses sem as

salvaguardas que o governo
brasileiro estuda regula
mentar, ou seja, criando

rre nhuma proteção de
benefícios, embora eles
existam.

Como remuneração,
salário médio mensal em
torno de US$ 100, com um

mínimo de US$ 70. Tra
balho barato, sem amparo
de leis trabalhistas. Nas
indústrias de, calçados os

'\

empregados são obrigados a

�, Mão-de-obra barata e desrespeito às
leis fazem da China uma ameaça a

cornpetitlvidade das indústrias braslleiras
barreiras para mercadorias
vindas da China se concluir

que a indústria nacional
está sendo' prejudica
'da.Ora, as evidências são

palpáveis, reais. A esma-
•

gadora maioria dos traba-
lhadores chineses empre

gados na indústria de bens
de consumo obrigam-se a

Uma jornada diária de 14
horas em semana de sete

dias praticamente sem

pagar depósito pelos
equipamentos de costura e

reembolsar as empresas por
quaisquer danos de
acessórios quebrados. Em

.

resumo, a China tem 1,3
bilhão de habitantes,o 'que
dá uma' média de 135

pessoas por quilômetro
quadrado, dos 'quais 420
milhões vivem no campo. O ,

restante da população está
concentrada em centros
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urbanos, empregada ou

não. Explica-se, assim e

também, as razões que
levaram e levam indústrias
nacionais e européias de

grande porte a 'instalar
unidades fabris naquele
país. É a maneira encon

trada de combater o

inimigo em sua própria
trincheira.

E com as mesmas regras
vigentes: se abre uma vaga,
paga-se meio salário para se

ter mais gente trabalhando.
No Brasil, que já detém a

maior carga tributária do

planeta e onde a jornada de
trabalho tem horas, de
finidas' assim como os

salários e benefícios ofe
recidos em legislação
vigente, não há como

competir com' os chineses
nestas condições. Como
exemplo, apenas os encargos
sociais representam em

média mais um salário por
conta do' empregador.

8 "0 PT deve pedir perdão ao Brasil, senhor deputado. Peça perdão ao Brasil. Olha o

batom na cueca do PT'�

B
• .De um parlamentar não identificado, no meio da confusão que se criou entre deputados e senadores no depoimento do ex-tesoureiro

B: do PT,Delúbio Soares,ontem na CPI dos Correios.
...)l2 !.:

I Fatos & Pessoas I
Fer.nando Bond

�Um corredor bioceânico
. para chegar até a Ásia'
r .

I O CORREIODOPOVO
Diretor

Francisco Alves
Editor-Chefe
Fernando Bond

SANTIAGO/CENTRAL DE NOTICIAS SC
.

Cooperativas
Um dos mais importantes eventos do universo

cooperativista barriga-verde - ,o Fórum dos
Presidentes de Cooperativas de SC termina

hoje em Florianópolis, reunindo as principais
lideranças nacionais do setor.O Fórum é promo
vido pela Organização.das Cooperativas do
Estado de SC com patrocínio do Serviço Nacio
nal de Aprendizagem do Cooperativismo. Em
Santa Catarina funcionam cerca de 300 coope
rativas que empregam 20 mil pessoas, reúnem
608 mil cooperados e movimentam R$ 6,3 bi

por ano. Elas estão organizadas em 12 ramos:

agropecuário, consumo, crédito, educacional,
especial, habitacional, infra-estrutura, mineral,
produção, saúde, trabalho e transporte.

Diplomacia
Luiz Henrique ocupou-se durante toda viagem
entre Florianópolis e Santiago. Leu textos em
português sobre o Chile e treinou espanhol.
Quer estar preparado para as conversas que
terá até a próxima quarta-feira, inclusive com o

presidente Ricardo Lagos. Luiz Henrique
informou que, para o corredor bioceânico, vai
buscar o apoio do presidente, na reunião que
ocorre às 12h30 de terça-feira, no palácio de La

Moneda."Vamo.s descongestionar nossos
portos, aumentar a velocidade de transporte
para países do pacífico e baratear os.fretes.
Precisamos apenas do apoio do Chile e de

reparos na BR-282, em 113 km que cortam
Santa Catarina, além de outros 45 km na

Arqentina"disse o governador.

Estratégiadosistema
o presidente da Ocesc/Sescoop, Neivor
Canton, recebeu no encontro o presidente da

Organização das Cooperativas Brasileiras,
Mareio de Freitas e o presidente da Frente'
Parlamentar do Cooperativismo, deputado
federal Odaeir Zonta. O consultor Stephen
Kanitz fez palestra com o tema "As tendências
que afetamo os seus neqódos'Canton destaca

que a reunião de todos os presidentes.de
cooperativas de SC permite tratar de diversos
assuntos pertinentes ao sistema cooperativista,
rever as metas definidas no planejamento
estratégico, cujos compromissos estão
orientados para a promoção da

profissionalização da gestão, com ênfase na

responsabilidade social, formação de redes de

intercooperação e certificação de autogestão
do cooperativismo catarinense.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

·Turismo.
"Nossa intenção também é mostrar aos'
chilenos que Santa Catarina existe e possul
belíssimas atrações turísticas. Hoje, eles vêem
ao Brasil para fazer turismo no eixo Rio-São
Paulo.

.

f
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florianópoli$/Santiago (Chile) - Criar
uma rodovia mais direta, sem obstáculos
� que seja atrativa ao transporte in

dustrlal, entre Florianópolis e Valparaíso,
cidade portuária do Chile, é 'uma das
bandeiras do governador Luiz Henrique.
(Ele chegou ao país latino-americano

'

jfoto) que não faz fronteira com o Brasil

� lidera uma comitiva que inclui mem

bros do governo estadual, prefeitos e

.ernpresários. O secretário da Articu

Ilação Internaciorial, Roberto (olin,
organizou a viagem e, durante o vôo
entre São Paulo e Santiago, explicou
�Igumas das razões que levaram o

Igovernador a. dar importância nas

relações entre Santa Catarina e o Chile.
liA principal delas, eu diria, é o corredor
bioceânico, porque servirá para tornar

o escoamento da nossa produção mais

.Irápido e barato, pois os empresários

lexportadores. que vendem para a .

Argentina, Chile, Ásia e países banhados
, [pelo Oceano Pacífico pagarão menos

,,=no frete': O embaixador do Brasil no

IChile, Gelson Fonseca Junior, fez uma

i recepção aos catarinenses, no próprio'
I hotel de Santiago.

I - .'

Movimento pela vida
e pela paz

N o último domingo, no

quadro da Regina Casê, no
Fantástico, a atriz perguntou às

crianças do que elas têm medo.
N em medo do escuro, nem

medo. do bicho papão ou de

qualquer outra figura folclórica
que normalmente assombra a

primeira infância: medo de
gente armada, respondéu uma criança. Uma
resposta sintomática que reflete na infância a
maior preocupação das grandes cidades.

O cotidiano do brasileiro está repleto de '

notícias de violência e morte, e de experiências I

de violência e morte. O porte e o uso I

indiscriminado de armas de fogo são responsáveis
por 80% dos homicídios cometidos no país e só �
no ano passado foram mais de 38 mil mortes por 1

armas de fogo. Muitas dessas tragédias resultam
de conflitos (banais e poderiam ser evitadas se

não houvesse uma arma de fogo ao alcance da'
mão.

As armas têm enorme poder de destruição e o'
acesso a elas torna o combate à violência um

desafio de dificílima solução. Sabemos que o

desarmamento não é a única solução para o'

problema da violência. A desigualdade social, a

qualidade de vida, a eficiência dos sistemas de'
justiça e segurança pública 'são responsáveis por
grande parte das tragédias humanas, mas,
precisamos tratar cada um desses fatores em suas

instâncias específicas. E precisamos educar para
apaz., ,

)L

A realização do Referendo do Desarmamento,"
no dia 23 de outubro, oferece ao povo brasileiro:
un{a oportunidade histórica de se manifestar pel
proibição do comercio de armas de fogo e

munição em todo o território nacional, sej�:
contra ou a favor. É importante frisar que �'
Estatuto do Desarmamento não 'saiu da cabeça' I
do atual governo, trata-se de uma iniciativa de.

parlamentares dos mais diferentes partidos. J

.
Muitas vozes (e textos) se levantam çontra a�

realização do referendo, alegando desperdício de� :uni

recursos públicos; Não serão ecos de vozes)j iali
autoritárias que temem pela expressão da: :\usi

vontade popular? �s �ue se manifestam contrai ���
o referendo po srcto nam- se contra �mal \ �
oportunidade de exercitar a democraCla�) tan
certamente gostariam que tudo continuass�). {!Vil
como está.

. lil

Na Assembléia Legislativa estamos iniciando
o debate sobre o Referendo do Desarmamento"
no dia 1 Q de se ternbro , com uma grande
audiência pública. Somos defensores do "SIM"

rub as
no referendo do dia 23 de o u tu ro, m

,

queremos propiciar o livte debate. Dessa forma;:
a Assembléia Legislativa de Santa Catarina clara,
sua contribuição ao esclarecimento do tema. ,{I

Na região de [araguá do Sul vamos apoiar aSj �
"S' ac "'<li

atividades do Comitê Regional irn
� �

des armamento do Brasil", divulgando a, �1�
b'!Il I

importância de votar "SIM". Se você tam ed �
tem 'medo 'de gente armada', tàmbém po ej �,',

\ .

1" d pela paz,) "Ir;

participar deste movimento, pe a VI. a e
, �

�
I

�I
.

W It rda Silva i!i",O deputado estadual Dionei a e ; ."1

escreve às sextas nesta coluna iJ<�
)ixo

t"� ,
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�j�OSAICO
Reforma

'�
'rada reforma administrativa em

l�aeSle�nto na prefeitura de Jaraguá do
, IndaiT1

roposta de redução dos salários
2 lul/:�ngir, também, servidores de

vai
do e terceiro escalões, Por conta

I�un
paira no ar um sentimento de

dlsso, d f
liça para com os que e ato

Inl�Slham com produtividade em

!'lla �oa não poucos apadrinhados que�W .

I
arn cargos de confiança por conta

�UPlade indicações que coube a cada
.ro ,

/ dos partidos da base de apoio ao
um
ernomunicipal. Historicamente, isso
Vre em todas as esferas públicas.,OI ,
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POLíTICA

�------------------------------�----------------------------------------�----__-----------------------------------7-----------------"
"

� Visual
Um dos motes da campanha eleitoral
do prefeito Moacir Bertoldi (PL) foi o
embelezamento do centro urbano,

Acredita-se, isso inclui a conservação
de calçadas, uma responsabilidade
dos proprietários de imóveis,
Entretanto, se no primeiro caso alguma
coisa já fOI feira, a área urbana segue
com quilômetros de calçadas em

péssimo estado. A prefeitura pode e

deve exigir que sejam reparadas e, até

mesmo, fazê-lo incluindo a conta no

IPTU. Flores e pisos destruídos
definitivamente não combinam.

� É isso
Está explicado o porquê de o presi
dente Lula da Silva, em seis discursos,
limitar-se a dizer que está com a

consciência tranqüila em relação aos

escândalos que se abateram sobre o

PT e aliados. "Tenho um coração de

mãe.dtsse. Ou seja, alguém já viu mãe

denunciando filho, por mais bandido

que seja? Os filhos, no caso da "mãe

Lula'; petistas que se adonararn do

poder, mandando mais que o pre
sidente e a turma periférica que apro
veitou a onda Lula nas eleições pre
sidenciais de 2002 para qarantir a teta.

� Péatrás
Leitor pergunta: se postos de combustíveis

podem vender bebidas, por que donos
de botecos não podem vender gasolina?
Na década de 70, bem sucedido dono de
restaurante em Joinville levava isso ao pé
da letra. Na parede do estabelecimento
mandou afixar aviso:"Bancos não vendem

uísque e nós não trocamos cheques': Há
que se ter respeito mútuo entre a

concorrência, ironizava" sempre quando
desconfiava da inexistência de fundos na

conta, fosse até o governador. Precaução
atualíssirna quando se sabe que muitos

devem os tubos. E não pagam.

� Cautela
o maior medo do brasileiro consciente e

de espírito desarmado de paixões partidárias
e ideológicas não reside exatamente na

(embora remota) possibilidade de um

impeachment do presidente Lula e, sim, na

ponta da automática linha sucessória. Os
.

dois primeiros, pela ordem, o vice

presidente José Alencar e o senador Renan

Calheiros, podem não querer. Sobraria,
então, Severino Cavalcanti (PP) que
empregou toda a parentada e segue
discursando em nome da ética, dizendo-se

preparado para assumir.Vade retro!
I

reda'cao@jornalcorreiodopovo,com.br .
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�: rarifa de ônibus em Schroeder

passa de R$ 2,90 para R$ 2,50de
ias
so

eis

só
)ar 1

I •

im ��edução é resultado
S�, ��pressão feita pelos
da

�lreadores, que
� o' ��nam criado uma CE '

Im

o '�CHROEDER - A partir de

0' ilgunda.feirÇl,' os usuários do

.a' ulosporte coletivo interrnu

de' Beipal vão pagar R$ 2,50 pela
" laÍifaenãd'mais R$ 2,90. A

ar leioluçãe 'far assinada ontem ,à

a�1 1�ilepela secretário estadual de
,aSI �aestlUtura, deputado Mauro

��ani, e pelá diretor de Trans-
" �llesdo Deter (Departamento

Hranspartes e Terminais de
�lnta Catarina), Luiz Carlos
%mánini, em uma cerimônia na
�marade Vereadores,
:, A redução de R$ 0,40 no

jà' �Ielo da tarifa de ônibus é

�, i?ultado da pressão feita pelos,
�, [tleadores domunicípio junto ao

:a:1 �Ier, Em fevereiro, a Câmara
fe,i inilalou urna CE (Comissão
,J [�ecial) para apurar denúncias

I'
1ât ,llITegu aridades no transporte

fel coletivo municipal e inter-
� iunicipal e constatou super

�s)i l\alào de passageiros e preços
la; :lusivos nas passagens, entre
ra 1 ��trosprablemas.
la

',O diretor de Transportes
J ilrnoéminfarmou que a empresaf) tanarinha, responsável pelo

;�, �lViço, ampliou o n.ú�erci de
1:1 ��asesubstituiu ônibus velhos
lo

CESAR �UNKES

Vereadores, secretário estadual e Tamanini na assinatura da resolução para baixar o preço da passagem

por outros, todos acima do ano

2000. "Foram implantados mais
horários, que já estão

funcionando, e agora o Deter está
autorizando", disse. Segundo o

auxiliar de tráfego da Canarinho,
Fabiano Franz, a linha de

segunda a sexta-feira com saída
às 15h15 de Santa Luzia foi
transferida para as 15h05 e foi

, implantada outra às 15h45. Com
saída de Jaraguá do Sul, a linha
das 15h55 passou para as 15h35.

Também foi criada outra linha às

16h15. Nos domingos e feriados,
foi implantado um horário às

20h30, com saída de Santa Luzia,
e outro às 21h30, partindo de

Jaraguá'do Sul.
Tamanini explicou que a

ampliação de linhas é uma
,

alternativa para o pedido dos
vereadores de 'implantar uma

linha específica para o muni

cípio. Hoje, os moradores utilizam
o ônibus que vai a Santa Luzia.
"Uma linha específica só pode ser
feita por licitação, porque é

concessão, e não podemos licitar
uma nova linha em cima de um
eixo já existente", justificou.

Segundo o diretor, uma nova

linha comprometeria .0

funcionamento da linha já
existente, que ficaria commenor

número de passageiros e,

conseqüentemente, aumentaria
ainda mais o .preço dà tarifa. "O
dever do Estado é atender todas
as pessoas. Não adianta licitar
uma linha para o centro de
Schroeder com passe' barato e

aumentar a tarifa das linhas que
vão para o interior. Nós não

podemos prejudicar o morador
do interior. T�mos que te� a

política de que eles possam

permanecer onde estão", disse.

J, �ereadores:, alguns comemoram, outros criticam o novo valor

': OpresidentedaCE (ComissãoEs
j;� l\l:mI)que apurou as irregularidades
l ,lJansporte coletivo de Schroeder,/

.'

orPtanezer (PFL), disse ontem
'II 'lIJ�tar '
,

"contente com a redução no
15'j �e\O da tarifa anunciada pelo
o' Welárioestad alM M" "E'

, '
u auro anarn.

á; :rouca, esperavaque caíssepara
n ou,nornáximo R$ 220" disse

O "".

e, �
vereadorvoltou a lembrarque o

j �datarifa de Jara,guá do Sul para�.)
,

" , com praticamente a

�d�tância para o centro de
i. e�eR$1,80.Pianezertambém

a' tque no início domês o valor da
�ern
il'a�

,que era de R$ 2,75, subiu
b. 2,90. "Então, naverdade, não
'Iou40

'

centavos, mas 25: Não

�'

concordo comesse valor", criticou.
Poroutro lado, o vereadorelogiou

a ampliação de horários' durante
.semana e nos finais de semana, mas
lembrou que eles são necessários nos
chamados "horários de pico". "De
qualquermaneira, vamos continuar
'trabalhando. Vamos" fazer o

, levantamento de quilômetro rodado,
,

verificarplanilhade custos.Nãovamos
pararpor aí", disse, referindo-se àCEI
(ComissãoEspecialde Inquérito), que
deve ser instaladanapróxima segunda
feira, para dar continuidade aos

, trabalhosdaCE, concluídosna semana
passada.

,
Para o presidente da Câmara de

Vereadores, RudibertTank (PMDB),

"é um grande passo" o fato de o

trabalho dosvereadores ter repercutido
"

na redução da tarifa, oque considerou
sua principalmeta, desde os tempos

'

de campanha. "Us�i o transporte
coletivo durante 12 anos, sempre
houve reclamação.EOutras legislaturas
não tiveramêxito", disse.

Tank também afirmou que vai

continuar a cobrar, principalmente
,

junto àCanarinho, outrasmelhorias
que considera necessárias, como
limpeza nos ônibus e mais horários

disponíveis, independente de ser ou

não instalada aCEI. "Se for aprovada
a criação daCEI, que ela continue os

trabalhos. É um direito que os
"

vereadores têm", completou. Pianezer esperava outro', valor

.)

Governador'mantém contatos

parabeneficiar o comércio exterior' r, ,

DA REDAÇÃO - 'Criar uma
rodoviamais direta, sem obstáculos
e que seja atrativa ao transporte
industrial, entre Florianópolis e

Valparaíso, cidade portuária do
Chile, é uma das bandeiras do

governador Luiz Henrique da
Silveira. Ele chegou ontem ao país
latino-americano que não faz
fronteira com o Brasil e lidera uma
comitiva que inclui membros do

governo estadual, prefeitos e

empresários.
O secretário da Articulação

Internacional, Roberto Colin,
organizou a viagem e, durante ovôo
entre SãoPaulo e Santiago, explicou
algumas das razões que levaram o

govema'dor a dar importância nas

relações entre Santa Catarina e o

Chile, "A principal delas, eu diria, é
o corredorbioceânico, porque servirá

,

para tomar o escoamento da nossa

produçãomais rápido e barato, pois
os empresários �xportadóres que

;
vendem para a Argentina, Chile,
, l

Asia e países banhados pelo oceano
pacífico pagarãomenos no frete".

'

Hoje, a delegação vai até
Valparaíso, cidade-chave para d
projeto do governador de Santà
Catarina. É ali que existe o porto quê
poderá servir para o escoamento dá
produção de diversos produtos, a

, destacar a carne de frangos e suínos,
madeira e móveis, indústria têxtil,
cerâmica e metal-mecânica. "O
encontro com o governador local,
Luís Guastavino Córdova, servirál
também paradefinir alguns detalhes i
sobre umevento de estados dos países I
da América Latina, que acontecei
�m outubro, em Florianópolis",1
completouColin. IEm seguida todos fazem uma,

visita à "La Sebastíana" e à "Islal
Negra", dois do; maiores pontosl''..1

turísticos do Chile e que serviram de
moradia para o artista mais',

conhecido do país, Pablo Neruda.

Delúbio assume culpa sozinho
e diz não ser traidor nem delator

BRASÍJJA - O ex-tesoureirodoPT
Delúbio Soares assumiu sozinho, por
diversas vezes, durante seu

depoiIhento na CPI do Mensalão, a
culpa pelos empréstimos e pelo caixa
dois do partido. E avisou que não é

delator. "Eu não costumo, e faz parte
da minha integridade, não delatar

ninguém", garantiu.
Mesmo quando acabou

confirmando uma declaração, dada
um ano antes, que poderia
comprometeroex-ministro[oséDirceu,
Delúbiodemonstroucuidadoparanão
falar demais. Indagado, sobre uma

entrevista que deu à revista 'Época',

em2004, naqual assumiauma relação
estreita com o então chefe da Casa

Civil, o ex-tesoureiro resistiu ii

responder. Na entrevista, ele dizia:
"Claro que conversomuito com ele
(José Dirceu). Nós assinamos
muitos cheques de campanha}
cheques do partido. Minha
responsabilidade nas finanças d�

-\

partido é a mesma que a dele".
"

"É verdadé, admitiu, depois de
muita insistência do deputado Júlià
Redecker (PSDB), embora tenha
destacadoque os saques das empresas
de Valério eram feitos somente com
sua autorização.

Feira de Ponta deEstoque
A nossa tradicional Feira de Ponta de Estoque tão ansiosamente
águardada está chegando; será nos dias 20 e 21 de agosto no:

Pavilhão de Eventos no próximo final de semana depois do dia dos,
Pais, das 09:00 às 21 :00 H. .

\, ,
"

Você não pode perder,os preços são irreslstiveis e não esqueça'que,
você estará colaborando para as obras socias do Hotary Clube de,
Jaraguá do Sul.

, I
Perda de documento

A M1R transportes filial de Jaraguá CNPJ: 81.771.669/0014-01, torna
publico a informação de que foi extraviada NF 294769 da empresa
Zanotti S.A CNPJ 78.256.336/0001-07, referente a .este fato foi

, ,

aberto o boletim de ocorrencia 02618, nota esta que estava em

nosso poder.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANORAMA

CORREIO ECONÔMICO
Conta corrente
A conta de transações correntes (sorna de comércio exterior,
viagens internacionais, paqamentos de juros e remessas de lucros
edlvldendos) registrou superávlt de US$ 2,592 bilhões em julho,
um valor bem acima do US$ í,807 bilhão dejulho do ano passado.
Esse é o melhor resultado mensal desde 1947. O motivo do
aumento foi o resultado da balança comercial, que passou de

superavit de US$ 3,466 bilhões para um saldo de US$ 5,012
bilhões. Nos sete primeiros meses do ano, as contas externas

brasileiras acumulam superávit de US$ 7,876 bilhões, o que
equivale a 1,83% do Produto Interno Bruto (PIB). No mesmo

período do ano passado, o saldo positivo foi de US$ 3,220 bilhões.
Nos últimos 12 meses, as transações correntes têm superávit de
US$ 13,904, bilhões, o que equivale a 1,94% do PIB. Em julho, a

conta capital estrangeiro (empréstimos externos e investimentos
estrangeiros) ficou negativa em US$ 7,08 bilhões.

Eletrônica
A Philips, multinacional
holandesa do setor de

eletrônica, anunciou nesta

quinta-feira ter fechado a

venda de sua participação de
3,1% na empresa
dinamarquesa de tecnologias
da comunicação GN Great
Nordic. O valor do negócio foi
da ordem de 65 milhões de
euros. Como resultado da

operação, a multinacional
holandesa poderá registrar um
lucro livre de impostos de 45
milhões de euros.

Turismo li
No acumulado do ano até o

mês passado.esse déficit era
de US$ 408 milhões; contra
um saldo positivo de US$ 345
milhões no mesmo período
do ano passado. Na parcial de
agosto, até hoje, a conta está

negativa em US$ 85

milhões.O,aumento da renda
da população brasileira e a

valorização do real frente ao

dólar contribuem para o

crescimento desse déficit.

Turismo III
Entre janeiro e julho, os gastos
dos brasileiros em viagens de
turismo e negócios estão em

US$ 2,574 bilhões, um
aumento de 71,4%. Já O gásto
de estrangeiros 'nQ Brasil teve
uma elevação menor, de
17,2%, e acumula US$ 2,166
bilhões.No mês passado, os
gastos dos turistas brasileiros
'no exterior somaram US$
486 milhões, um
crescimento de 96,8%.
redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

\

Turismo
o crescimento dos gastos dos
turistas brasileiros no exterior
fez o Banco Central revisar a
previsão de saldo na conta de

.viaqens.Antes, a autoridade ,

monetãrla esperava que o

.déflcit fosse de US$ 200 mi,

.mas agora elevou para US$ 800
milhões, segundo o chefe do

Departamento Econômico do
, BC, Altamir Lopes.
�

,

• Co_taçãp U$$ Compra Venda

Comercial 2379 2381 Â
,

Paralelo 2,537 2,630 '..,

Turismo 2,310 2,470 Â

• Cotação Euro Compra Venda

2,897 2,900 Â

·CUS R$: 859,54 (agosto)
-Jndlces Pontos Oscilação
Sovespa 26.899 1,88% "

Dow Jones 10.553 0,03% Â

Dasdaq 2.138 0,33% ...

"

• Poupança (.%) 0,8249
/

tESTADO DE SANTA CATARINAIPODERJUDICIÁRIO
�omarca de Jaraguá do Sul/2a Vara Cível
�ua: Guilherme Cristiano �ackerhagen, 87, Vila Nova, - CEP 89-259-300,
�araguá do 5ul-SC

'

�uiz (a) de Direito: Quitéria Tamanini Vieira Peres

tEscrivã (o) Judicial: Ana Lúcia Rozza
,

�DITAL DE INTERDiÇÃO - ART. 1 184, DO CPC '

;Espécie e Número do Processo: Interdição/Extinção da Interdição,
�36.01 .004259-3
iRequerente: Renato Birr
llnterdito (a)(s). Elfrida Bosshammer Birr, brasileira, casada, nascida em 11 de

,ulho de 1940, filha de Alvino Bosshammer e Hilda Bosshammer
4

'

looença Mental Diagnosticada: "Demência Vascular" (CID F01). Data da
, '

!Sentença: 20 de julho de 2004. Curador (a) Nomeado(a): Renato Birr.

:por intermédio do presente, os que. virem ou dele conhecimento '

:tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitam

!regularmente os autos do processo epigrafado, até sentença final,

!sendo decretada a medida postulada, conforme tra�scrito na parte
lsuperior deste edital, e nomeadoía) o(a) curador(a). o (a) qual,
!aceitando a incumbênia, prestou o devido compromisso e está'no

[exercído do cargo. E, para que chegue ao conhecimento de todos,
lpartes e terceiros, foi expedido o presente edital, o (a) qual, aceitando
Ia incumbênia, prestou o devido compromisso e está no exercício do

�cargo. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e

'

;terceiros, foi expedido o presente edital o qual será afixado no local
:de costume e publicado na forma da lei.

!comarca de Jaraguá do Sul, 10 de agosto de 2005.
\:'
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unidades terão 55' metros

quadrados e o início das obras está

previsto para outubro próximo. A
Prefeitura também inicia nos

próximos dias, a construção de
outras 27 casas populares - 22 no
bairro Amizade e outras cinco no

bairroJoão Pessoa.
Para se candidatar ao programa

de moradias populares da
Prefeitura é necessário que o

interessado sejamaior de 18 anos,
que resida o� trabalhe em Jaraguá
do Sul há pelo menos um ano, não

possua _outro imóvel e que a renda
familiar seja igualou inferior alO
salários mínimos. Além destas'
exigências, os critérios para seleção
levam em conta outros dois pré
requisitos: ter família com

dependentes e/ou idosos e renda

compatível com o projeto. Têm
prioridade as famílias com renda
de até cinco salários.

Entre os critérios que somam

pontos para a seleção estão o tempo
de residência nomunicípio, tempo
de inscrição, composição familiar,
número de famílias que residem
na casa - se o imóvel é alugado,
cedido ou dividido com parentes
-, condições da moradia -boa,
regular, ruim ou em área de risco -

, atividade dochefe da família e a

vulnerabilidade, ou seja, se há

algum membro da família,

portador de deficiência. Uma lei
municipal determina que 3% das

que serão expostos em eventos.

HABITAÇÃO

Prefeitura entrega.144
apartamentos no dia 26

ELls BINI

� No bairro Amizade
serão entregues outras

30 casas populares
ainda este mês

JARAGUÁ ])0 SUL - o
secretário municipal do
Desenvolvimento Social e

Habitação, Alberto JoãoMarcatto,
informou que no próximo dia 26, a
Prefeifura fará a entrega de 144
apartamentos construídos no bairro
Jaraguá Esquerdo e que, ainda
neste mês, serão entregues 30 casas

populares no bairro Amizade. Os
projetos foram iniciados na

administração passada. Os'
beneficiados com as moradias

,

Jerão prazo de 15 anos para

quitarem os imóveis.

Na cons trução dos
apartamentos, cada um mede 40
metros quadrados, foram
investidos R$ 4 milhões, com
recursos doMinistério das Cidades
e Caixa Econômica Federal. Na

construção das 3Q casas, todas em
alvenaria e com área de 36metros

quadrados cada, a Prefeitura
investiu R$ 720mil, com recu�sos
próprios.Marcatto informou ainda,
que está sendo elaborado projeto
para construção de outros 80

apartamentos no bairro Vieiras. As

Beneficiados terão prazo de 15 anos para quitarem o imóvel

moradias sejam destinadas para

portadores de deficiência física.
De acordo com Marcatto, entre
os cerca de 3.800 inscritos na

Secretaria de Habitação, em tomo

de 90 são deficientes físicos.
Destes, cinco devem ser

selecionados ainda este ano.

PROJETO MQRADIA
ECONÔMICA - A Secretaria da
Habitação também desenvolve o

Projeto Moradia Econômica em

parceria com o Crea (Conselho

Regional de Engenharia e I

Arquitetura) 1 através do qual Sã�
feitos projetos para moradias de 70II
metros quadrados; com opção d�"
escolha entre 37 modelos. Comisn "_A LUU

já foram beneficiadas diretamente '�
170 pessoas. "O custo paru Mu
elaboração de um projeto nessalu I
dimensões custa hoje cerca de R$ J�
1.700,00, mas com/o serviÇ9rn mlliloferecido pela Prefeitura o custe, .L

baixa para meno� �e R$ 300,0011,[, l'compara o secretano.

,Mostra de Dança integra programação do' aniversário

GUARAMIRIM - A pro

gramação comemorativa aos 56
anos de fundação de Gu a
ramirim prossegue neste sábado

,dia 20, com a realização do 14.º
Festival Mostra de Dança. 'O
evento inicia a partir 13h30, no
Pavilhão B do Parque de

Exposições Manoel P�rfeito
Aguiar. O festival será dividido
em três categorias: Educação,
Infantil, coma participação de
dois grupos, Ensino 'Fun
damental de 1 ª a 4ª série, com
06 escolas participantes, e

Ensino Fundamental de 5ª a 8ª
série, com 05 grupos inscritos.

Durante o evento também
estão programadas 04
apresentações especiais - duas
das oficinas da Ca;a da Cultura
'de Guaramirim, uma do grupo
de dança da Escola Abdon
Batista, de Jaraguá do Sul, e

outra do grupo de ,dança do
Moconevi (Movimento da
ConsciênciaNegra-do Vale do
I tapoou). De acordo com a

chefe do setor de Cultura da

prefeitura, Patrícia Dias, o

e v e n t o deverá reunir um

.público de aproximadamente
'2.500 pessoas. A entrada é
franca.

.

. No dia 28, data em que
Guaramirim completa 56 anos,
será realizado um desfile festivo
na rua 28 de Agosto, com a

participação da banda Marcial
do município e do 62"Batalhão
d€ Infarí t a r ia. Também

Mostra de Dança, em comemoração ao aniversário de Guaramirim, acontece sábado no Parque de Exposições i1
, �
participam os alunos das escolas
e Centros de Educação Infantil,
crianças da Casa de Cultura,'
Grupo de Idosos, Grupo de
Escoteiros e integantes da Força
Expedicionária Brasileira.

CARTÕES POSTAIS - O
secretário do Desenvolvimento
Econômico; Maurici Zanghelini,
apresentou ontem à imprensa
seis modelos de cartões postais
feitos para divulgar o município.
Com esse objetivo, a Secretaria
também confeccionou bunners

No próximo dia 27, a partir das sete da noite, a c�muni,�ad� j

Evangélica Luterana promove um jantar onde sera servt ,ode D
tradicional prato típico Schwarzsauer. O preço por pessoa e

rn ir,
R$ 6,00. No domingo, dia 28, será promovido um almOÇO Cate I

marreco recheado, repolho roxo, aipim frito, nhoque. chucruos q
com salsicha e outros pratos da culinária alemã. Mar�e\ar'l
recheados inteiros estarão a· venda por R$ 20,00. Tanto o !�n de "

q ua nto o a I moço àcontecem no sa Ião da Com u ru a

já
.

Eva�gé,lica Luterana, no cen�ro de Guaram.irim. Os ingre:�i�� e,
9

estao a venda na secretaria da Comunidade Evange_ 4424
'

reservas podem ser feitas através dos telefones (47) 373
erá

com Mirian, e 9122-4320, com Anita. O dinheiro arrecadado s
,

usado em obras assistenciais.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



HELENA DE MORAES
,�

I'rrojeto visa preparar�rofessores que .

!�Iham com

nOS especiais

IARAGUÁ DO SUL - o Cent:o
Atendimento de Educaçao
ilusiva foi implantado pela

1 : eitura há, cerca de um mês e

i i tem lista de espera de

,

.

�madamente 20 crianças,
, \

') "as estudantes da rede

I t nieipal de ensino e que

� esentam algum tipo de
r. de especial. A secretária-

"
,unta da Secretaria de

J t cação, Marister Raulino,
I l\fka que o Centro foi criado

, 1010 objetivo de auxiliar os

i] �ellores que trabalham com os

"i ,\nüsque possuem algum tipo de
lo' �ciência, visual e auditiva, bem
i� rorno portadores de condutas

'�1I n�icas, possibilitando' novas
,er :jiqtunidades de inclusão na rede
sql iJlIIicipal de ensino.
te OCentro de Atendimento de

'

@ucação Inclusiva funciona

�lu �toaoestacionamento interno
l� Ji Prefeitura. U rt1a 'egtiir.'é
'91ll Ihltidisciplínar está encarregada

�EXTA�FEIRA" 19 de agosto de 2005

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

do atendimento aos estudantes.
Trabalham na equipe Vanderlea

Spézia (pedagoga); Katlllen Hass

(fonoaudióloga), Giselda
Barrichello (psicóloga), Nancy
Yoshii (feno), Mônica Pasold
Riboldi (fono) e Lucrécia Lunelli

'

(psicóloga) emais a coordenadora,
De acordo com a pedagoga

Vanderlea, o trabalho é feito com
a participação dos professores e

diretores das escolas. Os professores
detectam o problema, informa as

especialistas da unidade de ensino
que, por sua vez, fazem-a triagem
das crianças que precisam ser

atendidas no Centro.Ainda de
acordo com Vanderlea, estima-se
que atualmente 105 crianças da
rede municipal de, ensino
apresentam algum tipo de

problema.
Na Escola Alberto Bauer, a .

diretora GraciosaOtília Fock diz

que pelo menos 15 alunos
apresentam problemas de

aprendizagem e três têm

necessidades especiais. Um deles
é Luiz Alberto Chicatto, Ele teye
paralisia cerebral, detectada aos

oito meses e depois de freqüentar
a Apae, foi para o ensino regular,
onde cursa o pré. A mãe dele,

�driana, diz.que ele greC:isa,de
fonoaudióloga, atendimento que

PANORAMA I 51 �
..............................................................��

Luiz Alberto Chicatto deve receber atendimento no Centro Municipal

ela espera conseguir rio Centro.
A diretora Graciosa diz ainda

que o prédio da escola precisa de

adaptações para receber
. estudantes com necessidades

especiais. Segundo' ela, foi

cogitada inclusive á instalação de
"

J lJO Concurso de Declamação termina hoje

eUSWittkowiski fez uma interpretação que agradou ao declamar a poesia "Pequena Comédia"

I IARAGUÁ DO SUL' - Termina porque desperta o interesse pela mas ainda não fiquei emprimeiro
�e no Centro Cultural o 15° leitura, pela poesia e ainda faz com lugar", comentou, minutos antes
ncurso de Declamação, que o aluno aprenda a falar em de subir ao palco.

�vid�pela FundaçãoCultural 'público, sem contar a possibilidade O garoto MateusWittkowiski,
aragua do Sul. O evento reúne de se descobrir novos valores. Todas da 4° série da Escola Holando

�'!3Jlo45 escolas e 225 inscritos, as escola têm direito a enviar Marcelino Gonçalves foi

j :�unos,das escolas particulares representantes. Interpretação, aplaudido ao declamar a poesia

\w
cas alem de pessoas commais entonação, dicção e integridade "Pequena Comédia", de Manoel

j anos, O Concurso também do, texto são os critérios de de Barros. Mateus ericantàu' o
<Ieesp , I blI � aço para a categoria livre. JU gamento. pú ico por sua naturalidade e

,,�ncursocomeçou Ontem com a O estudante da 3° série do' interpretação.
,'Ilicipa -

d A ensino fundamental da Escola O
'

1 d
ilJca. çao as categorias s primeiros co oca os nas

i' ÇaOinfantíl),B(SOe6°série) Lvlía Ayroso, Lucas Pagno categoriasA,B1,B2eB3recebem
j l�riashvreensinomédio.Hoje declamou ontem a poesia "O medalha mais R$ 120,00 e os ,

,·te d
'

�
2 as categorias B4 (70 e 8° Porquinho", deVinicius de Morais. primeiros colocados nas outras

ltercetra idade elo e 2° séries. "Estou nervoso sim", admitiu o
I

categorias recebemmedalhas e R$
I

e acordo com a diretora de garoto, que já é veterano no 200,00. São premiados com

�:;�s da Fundação Cultural, Concurso. "É a terceira vez que medalha e dinheiro até O quinto
uz, o evento é importante participo. Já ganhei outras vezes, colocado de cada categoria;

r:
�� � � � 6

um elevador. De acordo com a

pedagoga Vanderlea, aos poucos,
todas as unidades de ensino terão
que passar por adequações em suas

estruturas físicas,', uma

determinação te�al que deve ser

cumpridaaté i6o.6.C 'i"

Crianças e adolescentes elegem I, I

prioridades em Joinville ' I
I
,I

}ARAGUÁ DO SUL - Com o

objetivo de levantar propostas para
melhorar o atendimento a criança e

ao adolescent� na região Norte do
Estado foi realizada ontem em

[oinville a Sa Conferência Regional
dos Direitos da Criança e do
Adolescente. Estas propostas estão
sendo discutidas por-representantes
da �ociedade civil e dos c�nselhos
tutelares, conhecidos como dele

gados, e tambémpor representantes
adolescentes, todos eleitos na

Conferência Municipal. Os dez

delegados adolescentes tem entre 12
e 17 anos e estão matriculados nas

escolas públicas e particulares de
,

Jaraguá do Sul.
A secretária executiva do

ConselhoMunicipal daCriança e do
Adolescente, Maristela Alberton

Silva, afirmou que a participação de
adolescentes no processo de decisão
das políticas públicas voltadas para o

próprio bem estar é fundamental.,
"Escolhemos adolescentes que.

possam falar sobre a realidade deles e'
mostrar também as suas neces-,

sídades", Entre as principais reivín
dicações levada pelos delegados dei
Jaraguá estão a criação de uma'

delegacia especializada no atendi
mento a criança e ao adolescente; a:
divulgação mais efetiva do Eca!
(Estatuto da Criança e dd
Adolescente) através de teatros e'

palestras; e um maior número dê

profissionaisenvolvidosno trabslhode
atendimento em programas sociais

para as crianças e adolescentes.
Durante a Sa Conferência

também foram eleitos os delegados
que vão, representar a região no

encontroestadualmarcadoaprincípio
para o dia 22 de setembro, em Flo

rianópolis. "Vão estar lá represen
tantes adultos e adolescentes de todas

as/regionais", explicouMarístela.

Previsão de final de semana

chuvoso no Vale do Itapocu
}ARAGUÁDO SUL - Diferente do

final de semana passado, a previsão é
,

de chuva para os próximos dias em
toda região doVale do Itapocu.O sol
volta a aparecer somentena segunda
feira. A previsão, para, hoje é de
mínima de 16° emáxima de 22°C.

Amudançano témpo é causada

por Uma frente fria que avança pela
costa do suldoBrasil e causa chuva: e,
ventos fortes érirSàhtaCatàriha.O

tempo permanece encoberto, com
pancadas de chuva em grande parte
do Estado inclusive na capital
catarínense.

, No sábado a previsão também é

de chuva com mínima de 16°.e
máxima de 23°C. No domingo a

temperatura ficaentre 1TC e 200tA .

partir de segunda-feira, o sol volta a

.

aparecer e aPrevisão édemínimade
1Tem� de 2'6°C.

Morro da Cruz, na Capital, re,cebe
.

imreSlimemo em segurança.·

o Maciço do Morro da Cruz conta agora com a 6a, Companhia de Polícia

Militar. Na construção e instalação da base operacional, foi investido

R$ 1 milhão, num projeto em que o Governo do Estado obteve parceria
de Prefeitura Municipal, associações civis e comunidades da região. São

.

hoje 60 homens realizando policiamento ostensivo, operações especiais,
radiopatrulhamenio aéreo, além do plantão 24h. Mais uma obra do Governo
de Santa Catarina. Mais um resultado da Descentralização.

Secretaria de Estado da
Segurança Pública e
Defesa doCidadão

"

�

entroMunicipal atende alunos
com necessidades especiais

J

i '
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Vl"l'ÓRIA SUADA Futsal feminino a um passo
da vaga para os JoguinhosMalwee vence e agora enfrenta

o Macae no próximo sábado
}ARAGUÁ DO SUL!MAFRA :.....

A equipe feminina da FME/
Pinturas Grillo/Fixsul/Cej está
bem próxima da vaga para a fase
final dos Joguinhos Abertos de
Santa Catarina. Depois de

ganhar de 8xO de Ibirama e de
8x3 de Rio do Sul, ontem as

meninas derrotaram Salete por
5x2 e se classificaram em

primeiro lugar na chave para, as

semifinais da fase regional, que
está acontecendo em Mafra.

Hoje a equipe enfrenta
Blumenau e, se vencer, além de

conquistar a vaga para a final,
se classifica para a fas� estadual,
que acontece de 22 de setembro
a 10 de outubro em São Berrto

. do Sul. Segundo o técnico

Maurício Berti, o bom

desempenho-se deve a base que
vem desde a Olesc. "A

diferença de idade entre as

duas competições é de dois

anos. Nossas atletas tod 'as ternentre 15 e 16 anos rn '
,.

d '

., ��rnjogan o de Igual pra igual"
, As atletas que e' - l

"

d d Stao
pa�tlc�pan o a competição são'

,/

Pr�scda Ba�der, Fernand;Leitholdt, SImone Ren

(
,

,
,

' astro' (goleira), Eline Junckes AI',

h'
.

, ICeTarter, T aiza Dalla C
I' Osta,E ena Senen, Samantha lI1oh!Rafaela Maçaneiro Ca 'I', tnt a

.Staats, Samara de Mira (goleira)
, ES�ADUAL - Enquant�
ISSO o time da categoria Sub.ll �estréia hoje pelo Campeo�ato
Estadual da categoria. As
meninas jogam em Horianópolis
e o adversário de hoje, às 19h30 '

é o time da casa. Amanh;
enfrentam o Florestal às 10hI • '!e
Balneário Camboriú às 16h, O
returno desta primeira fase está
marcado para os dias 23 e 24 de
setembro em: Rio Fortuna, no
Sul do Estado.

JULlMAR PIVATTO

� Time jaraguaense
teve que virar o

jogo contra o

Carlos Barbosa

}ARAGUÁ 00 SUL - Muitosgols
emuitas emoções no clássico entre
Malwee e Carlos Barbosa ontem
no Ginásio Wolfgang Weege. O
placar de 6x4mostrou o equilíbrio
de duas equipes que conseguiram,
reverter a desvantagem. Melhor
para os jaraguaenses que, mesmo
classificados, terminaram com a

vitória.O time gaúcho já não tem
mais chances de classificação. No
outro jogo da rodada, o Atlântico
venceu o Macaé fora de casa por

5xl, mas ainda não garantiu
, classificação; pois o Joinville '

continua com chances. No

próximo sábado a Malwee
enfrenta o Macaé, também no

Wolfgang Weege, às 13h30, coI.?
transmissão da SporTV.

A Malwee começou
marcando primeiro aos quarto
minutos. Valdin partiu no contra
ataque e tocou para Falcão, que
só completou para o gol. Aos sete
minutos, numa boa jogada de
Xoxo, Márcio amplíou para 240.
Trêsminutos depois, Falcão pegou
de primeira e acertou um belo
chute, sem chances para o goleiro

RÁDIO

JAQAGUÁ

o técnico Fernando Ferretti dá ordem aos seus comandados na vitória frente ao Carlos Barbosa

sem chances para Bagé. Um
minuto depois, o empate: mais
uma vez Flávio, só que dessa vez

,na esquerda. A virada veio dos pés
de Rôrnulo, que aproveitou a

roubada de bola e fez 4x3. A
Malwee sentiu e foi para cima. Aos
.12 minutos,Xande aproveitou o

bate-rebate e virou mais uma vez.

A Malwee confirmou a vitória por

Lavoisier: A reação do time gaúcho
começou rio final do primeiro
tempo. BrunoMello chutou forte,
Bagé defendeu, a bola bateu em

Falcão e entrou. Fininho ainda
perdeu um tiro livre.

Para a segunda etapa, o Carlos
Barbosa voltou 'melhor e marcou o

segundo aos oito minutos. Flávio
recebeu na direita e chutou forte,

6x4 com gols de Valdín e Xande.
Para o ala Xoxo, a Malwee

conseguiu a vitória na superação-e
por causa do bom condicio
namento físico dos atletas. "Mas
.

.

temos algumas Iições para tirar,
porque tomamos três gols bobos.Na
próxima fase isso não pode
acontecer. Por isso vamos conversar '

)
d

. "
e ver o que po emos acertar \
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MARIA'HELENA DE MORAES

, Opianista jaraguaense Felipe Krelling, 23, se apresenta semana que
tfmna Scar dentro do projeto,Quinta Cultural. Ele mora e estuda na
Nfmanha, mas está na cidade visitando a família e por isso resolveu
mostrar aos conterrâneos toda a sua potencialidade musical, que já é
ronhecida por quem o conhece desde pequeno. Começou a tocar
�iano aos sete anos de idade, na Scar, mas teve a influência dá mãe,
Mana Lúcia e d�' avó, Vany, que também são pianistas. "Minha avó
Incra é prcfessora de piano em [oinville", comenta Felipe.
�acruado em Música pela Unicamp, Felipe provavelmente é o único'
musicista de Jaraguá do Sul que decidiu se projetar tomo pianista e

;�e:da música, embora ressalte .:-que u.ma.�arre,�ra solo,é,algo�muito'
mel), De acordo com ele, a opçao mais viável e a participaçao em

�pos, como cameratas. Na Unicamp, �eve supervisão dos professores
.

exandre Pascoal Neto e Alfeu Araújo.Desde o início do ano Felipe
��da na Alemanha. Foi para a Europa em busca de mais'
ronhecimento e ingressou na Faculdade de Música de Colônia.

��l�ente estuda com a professora doutora Florence Millet.

�rtrcIPOU de diversos cursos, concursos, recitais e concertos, rnáster
(�ses, atividades didáticas e de co-repetição. Em 2004, fez o curso '

�ara piano na cidade francesa de La Boule. Foi premiado 'em concursos

�;Cionais, esteve como solista à frente das orquestras paulistas de Rio'

�
aro e Americana em 2002, Festival' de Campos do Jordão em 2003 e

Vversas vezes no Festival de música de Curitiba.
�frn refebendo elogios e críticas favoráveis a respeito de slla
.uslcalidade e técnica segun,'do seus professores e orientadores. Em
� b

.

llJ. ro, Felipe volta para Alemanha.

, A apresentação de quinta-feira da
semana que vem acontece às

20horas, no Pequeno Teatro da Scar.

'Ingressos a R$lO,OO e R$ 5,00 para
estudantes.

Programa
L.v Beethoven
Sonata op. 32 Nr 3 M i bemol Maior
- Allegro
- Scherzo Allegretto vivace
- Minueto Moderato e wacioso
'C. Debussy
Pour le piano Suite
- Prelude

.

- Toccata

F.Chopin
.
Ballade nQ 3 La bemol Maior
Estudo op, 25 Nr 1
Scherzo Nr 2 Si bemol menor

Francisco Mignone
Serenata Humorística

Villa Lobos
Impressões Seresteiras

RAPHAEL GÜNTHER
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A AO DA
""

GIA IPROG
De 19 a 25 de agosto

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan

FILME/HORÁRIO GtNERO SALA FILME/HORÁRIO GtNERO·
A Sogra
14:00 - 16:00 - 17:S0 - 19:40 - 21 :30 2 Filhos De Francisco

__�__ 14_:0_0_-_16_:4_5_-_19_:1_5_--,-2_1:4_5 -'-_D_�.,
Até Que A Sogra Nos Separe
14:10- 16:00 - 18:00 - 20:00 � 21 :50

. Cruzada
14:00

2 cEm Boa Companhia
16:45 -19:00 -21:1S c

Concerto Campestre
14:00

Quarteto Fantástico
14:30

F
3

Em Boa·Companhia
16:15 - 18:30 - 2 '-;00 C

3
Sr. e Sra. Smith
17:00 - 19:15 - 21 :30 c

As Aventuras De Sharkboy
,

13:30

Herbie
15:20

. AV

A

Jo!nville - Rua Visconde de Taunay 4

FILME/HORÁRIO
. GÊNERO

2 Filhos de Francisco D
14:00 - 16:30 -19;00 - 21 :30
A Ilha

,
.

513:40 - 16:20 - 21 :40

A Fantastica Fabrica de Chocolates AV
19:20

A Fantastica Fabrica de Chocolates AV' 6
3 13:30 - ·15:45

A Sogra C
18:00 - 20:00 - 22:00

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

Arnaldíçoados
16:45 - 19:15 - 21 :45

.

Madagascar
14:45

DS

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

F

Programações sujeitas a alteração

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

___fll.\LIII

I
SOCIEDADE CUlTURAARTisTfC� Contato: 2752477 - 3706488

-

AGOSTO/20051
. FUNDADA EM 08-06-1956

Portas Abertas - Visita na SCAR para
empresas,;pré:agendadas; a fim de

,c9nhee�r�()dq o espaço da SCA� e

também tudo o que acontece por
detraz do palco, finalizando a visita
com a apresentação de uma peça de
teatro.

Todo
espaço
da SCAR

14hSCAR

Sollcite seu agendàmento pelo fone
(47) 3'lÔ-6488 - Sr. Milton

I POUCODA H RIA I
o Começo
As atividades da Socledade Cultura Artística iniciaram nos anos 50, quando foi constituída óficiâlmente por

I11qsicos amad8re��:loéais.Tinha como objetivos cultivar a arte musical, o teatro, <) canto e o ballet, além de

I?roporcionar lazetiaos associados e cornunidade.g,
• .

Nos anos 80, passa â"réalizarsuas atividades em
sede própria, realizaflclp uma grande conquista e_
um grande crescimentô no desenvolvimento do

.

trabalho. Com o reconhecimento municipal,
estadual e federal/tomeçou a surgir a
-necessldade de um espaço mais estruturado. Foi
nesse momento que lniciõu a construção do
Centro Cultural deJaraguá do Sul.

A SCAH ofêrece cursos e atividades em diversas
áreas para contewplª"i�s diferentes
manifestações artísticas.

.

Missas Informativo Paroquial
. \

20/21 de agosto
NOSSA MENSAGEM

SÁBADO
15h30-Matriz
19hOO-São Luiz

17h30-São Benedito
17h30-Rainha da Paz

1·9hOO-Matriz

19hOO-Perpétuo Socorro

Ano Eucarístico:"Ficai conosco, Senhor"

ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA

Minha alma glorifica o Senhor!!!
Dia das Vocações Religiosas

O "Maqnlficatjcanto entoado por Maria no encontro com Isabel,é a

expressão mais profunda da fé em Deus, Maria dói sempre sinal fecundo
dessa fé e por isso agraciadá pelo amor ilimitado de Deus. A solenidade da

Assunção, que hoje celebramos, revive a glorificação da Mlie de Jesus e

reafirma a certeza de nossa própria redenção. Hoje também celebramos o
dia das Vocações Religiosas. Rezemos por esses homens e mulheres que

consagram sua vida em favor dos mais necessitados.

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

.

08h30-São Cristóvão

14..... Í;><.., ...... 1/..-,.

�u:<'.:� ':'w" a..,,_� ..

I CI
Contrato de Risco
Numa atuação brilhante, Christian Slater
vive Tom Hansen, um alto executivo de uma

companhia de Wall Street.Ao mesmo

tempo em que se envolve numa grande
oportunidade profissional ele- se depara
com uma intriga de interesses
internacionais pelo petróleo. Depois que se

envolve num caso ardente com uma colega
de escritório vivida por Selama Blair, o casal

passa a ser visado e suas vidas entram em
.

risco. Um filme excitante, inteligente e real.
Drama - Ano: 2004 - Duração: 107
minutos - Cor 14 anos Lançamento em

Vídeo e OVO

A Outra Face da Raiva
TerryWolfmeyer (Joan Allen) era uma

mulher tranqüila e doce, como diria uma de
.

suas quatro filhas. Quando seu marido
desaparece sem qualquer explicação, Terry
se vê obrigada a controlar os inúmeros
desentendimentos com suas filhas e ainda

justificar a todos o desaparecimento do
marido;Terry passa a recorrer com

freqüência à bebida para controlar toda sua,

raiva e frustração. Nesse momento, Denny
(Kevin Costner), um vizinho charmoso e

beberrão, atravessa o seu caminho criando
um relacionamento nada convencional. Em
meio a todos estes acontecimentos, Terry
cria um turbilhão de conflitos dentro de si e
não há nada que a faça parar-até que algo
inesperado acontece.
Comédia Rqmântica - Ano: 2004 -

Duração: 112 minutos - Cor 14 anos

Lançamento em Vídeo e OVO .

Pocahontas
Você vai conhecer a verdadeira história de
Pocahontas, uma, menina doce e corajosa
que sempre sonhou em ver os povos unidos
'e vivendo em harmonia.Quando os

colonizadores chegaram na terra de
Pocahontas, eles construíram uma cidade
murada chamada James Town. Foi quando
Pocahontas conheceu John Smith, um
homem íntegro que a ajudou a estabelecer
a paz entre o índio e o homem branco

naquela época.
Desenho Animado - Ano: 2004 - Duração:
S4 minutos - Cor Livre Lançamento em
Vídeo e OVO

Santos ou Soldados
o filme é baseado no terrível evento
conhecido como o Massacre de Malrnedy.
Em dezembro de 1944 e exército de Hitler
atravessou a Floresta de Ardennes na

Bélgica numa forte ofensiva aos aliados,
conhecida como a Batalha de Bulge. O cabo
Nathan Greer e seu amigo sargento Gordon
Gunderson são capturados com outros cem

soldados americanos pelos alemães num

campo coberto pela neve.Uma confusão.
criada por um dos soldado resulta num

fogo cerrado que mata quase todos os

americanos. Nathan,Gordon e mais alguns
soldados conseguem escapar pela floresta
com vida. Sem armas, comida, ou abrigo
para sobreviver ao inverno rigoroso.
daquele ano, eles estão atrás das linhas

inimigas e precisam chegar ao outro lado.
Guerra - Ano: 2004 - Duração: 90 minutos
- Cor 14 anos Lançamento em Vídeo e

OVO
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010 de Festa , ,,"
redientes: Massa: 2 xícaras (chá) de açúcar; 1 xícara (cháj-de manteiga; 4 ovos; 2 xícaras

á)de farinha de trigo; 1 xícara (chá) de maisena; 1 xícara (chá) de leite; 1 colher (sopa) de

rmento em pó; e c?lheres (sopa) de �hocolate em pó. '.
paro: Junte o açucar.com a manteiga e m�a ate formar um creme branco. Misture as'

ras em neve, em se9.Ulda as gemas que devem ser b��idas separadamente. Adicione a,
rinha de trig0 e a mal.sena peneiradas. Dissolva o fermento no leite e misture à massa'. Unte

ma fôrma c?m manteiga. €oloque a massa e asse em forno pré-aquecido até que, enfiando

palito, sala s�co.
"

,

cê:3 claras; 6 colheres (sopa) de açúcar; chocolate granulado a gosto. Preparo: Bata as

rasem neve, adicione o açúcar batendo bem. Coloque sobre o bolo frio. Decore com o

chocolate
'

granulado,
morango frescos
fatiados ou
cerejas.

...
'

,

e <J O Bolo de Festa

pode 'ser preparado'
$ com antecedência,

É dei icioso

acompanhado �e
uma boa xícâra de "

chá

firma de Abobrinha
!redientes: 3 abobrinhas; 3 ovos; 1 xícara (chá) de treme de leite; 1 xícara (chá) de queijo
ao;sal a gosto; margarina para untar.

paro: Unte 3 fôrmas pequenas de pudim com margarina, cubra o fundo com papel manteiga
oém untado e reserve. Corte as abobrinhas em fatias horizontais e reserve. Bata os ovos, o

mede leite, o queijo ralado e o sal-no liqüidificador até que fique homogêneo, Ponha as

orinhas no creme batido e misture delicadamente. Despeje nas fôrmas reservadas. Leve para
11rem forno médio pré-aquecido até dourar. Sirva imediatamente.

I
Moelas Cremosas
Ingredientes: Meio quilo de moelas de frango; 2 dentes de alho; 3 colheres (sopa) de suco de

limão; 1 colher (sopa) de molho inglês; 1 litro de água; 2 colheres (sopa) de óleo; meia xícara (chá)
de cebola picada; 1 tablete de caldo de galinha; 1 colher (sopa) de farinha de trigo; sal, pimenta-
do-reino e cheiro verde a gosto.

'

Preparo: Lave bem as moelas.Tempere com o alho, o sal, e colheres (sopa) de suco de limão e o

molho inglês. Deixe descansar por uma hora.Transfira para uma panela de pressão e cubra com a

água.Cozinhe em fogo baixo até as moelas ficarem macias. Escorra e reserve o caldo.Corte as

moelas em fatias. Aqueça o óleo e refogue a cebola. Junte a moela, mexa até dourar e acrescente
o caldo do cozimento reservado.Junte o tablete do caldo de galinha e a pimenta-do-reino. Batas
as gemas com o suco de limão restante e a farinha de triqo.Junte um pouco do molho da panela,
mexa bem e devolva à panela. Continue mexendo até engrossar, mantendo em fogo baixo. Retire
do fogo, acrescente o cheiro verde e sirva bem quente, acompanhado de arroz branco.

Bolo de Liqüidificador
Ingredientes: 5 ovos; 1 xícara (chá) de mantéiga; 200 mI. de leite de coco; 1 '1/2 xícara '(chá) de

lU

farinha d,e trigo; 1 xícara (chá) de chocolate empó; 2 1/2 xícaras (chá) de aç
� . 800 mI. de

leite.

Preparo: Bata, todos
os ingredientes no
liqüidificador. Unte e

polvilhe a fôrma e

coloque a massa.

Leve ao forno pré
aquecido por
aproximadamente
u.ma hora, até formar
uma crosta.

'Cobertura: Derreta
200 gramas de
cobertura chocolate
ao leite (ou se

preferir meio

O Bolo de Liqüidi
ficador é muito

simples de ser feito e

costuma ser a alegria
da criançad�

Informática

ainda o maio" problema
Embora nem todas as empresas tenham
informado as quantidades perdidas, a
aná,lise de segurança e crimes de

Computadores, realizado pelo CSI/F�I
aponta: as perdás causadas por vírus
lideram o ranking de prejuízo de 2004,
em urna fatia de 55 milhões de dólares
dos 141,4 bilhões de dólares perdidos.
Biometria sistema de infra-estrutura de
chaves públicas, smart cards, arquivos
�ncriptados, sistema de prevenção à

Intrusão, além de controle de senha de
acesso,estão entre as principais
tecnologias utilizadas pelas,

orqanizações para aumentar o grau de
contrõle das invasões a seus sistemas de
informações, de acordo com o documento.
'" I

Foram entrevistadas 3�0 empresas, com
receita anual entre 10 milhões e 1 bilhão
de dólares, de vários segmentos
lndustrials. Por conta das tecnologias
utilizádas pelas corporações, o uso não
autorizado de sistemas çle com putadores,
segundo relatório,caiu de cerca de 60°A>

para 53% a menor porcentagem
registrada desde que essa questão
começou a ser feita aos executivos em

1999.
'
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quínada
de Prisci.la Fantin

,,'

A na carreire

Por Erica Guarda/GB Edições

•

Protaqonizando "Alma Gêmea", a atriz conquista
cada Vf;Z mais seu espaço e o coração do público
Tornar-se celebridade aos 22 anos de idade não é para qualquer um'e costuma

assustar, Com Priscila Fantin não foi diferente. Recuando um pouco no

tempo, lá pelos idos de 1999, depois de ter feito um teste numa agência de

publicidade em Belo Horizonte (MG), ela viajou para os Estados Unidos e foi

surpreendida pelo telefonema de Ricardo Waddingtcin que a queria em

"Malhação", interpretando a Tati. Assim, aos dezesseis anos passou a trabalhar
de segunda a sábado e, logo percebeu que nunca mais seria uma anônima

adolescente. A própria atriz reconhece que não foi fácil acostumar-se com o

assédio dos fãs. 'Hoje, ela tira isso de letra:
, I ,

No ano de 2001, Priscila Fantin foi escalada para o elenco de "As Filhas da
Mãe", para interpretar a decídída Joana, filha de Rosalva (Regina Casé). Na
trama de Sílvio de Abreu, a atriz fez par romântico com Mário Frias.
Nem bem terminou "As Filhas da Mãe", 'Priscila Fantin se viu protagonista da
novela "Esperança", no papel da sofrida Maria, contracenando com grandes
nomes do elenco global, tais como Antonio Fagundes, Fernanda Montenegro,
Eva Wilma, Raul Cortez, José Mayer' e Reinaldo Gianecchini.
Sem ter tempo para férias muito longas, em 2003 foi a vez de dar vida à

malvada Olga, em "Chocolate Com
I Pimenta", sua primeira vilã. Foi aí que

a atriz conquistou o autor Walcyr
,

Carrasco" tanto que está corno

protagonista em "Alma Gêmea", outra
trama do autor que a Globoexibe no

horário das seis da tarde.
No entanto, entre uma novela e outra,
teve a minissériei'Mad Maria"; que foi
uni novo desafio na carreira da atriz:
fazer par românrícó'com António" h,'

Fagundes, protagonizando cenas

quentes de amor. Quem assistiu "Mad
Maria" pôde comprovar que a atriz

saiu-se muitíssimo bem na pele da

esperta Luiza.

Atualmente, protagonizando "Alma
Gêmea", Priscila interpreta a mestiça
Serena, urruf'moça filha de índia com

garimpeiro. Para compor a

<l Para desempenhar bem seu papel
em "Alma Gêmea", Priscila Fantin

estudou a cultura e os costumes dos
índios I<adiweu. Nos primeiros
'capítulos da novela, Serena apareceu
na aldeia que nascera e vivendo

segundo a tradição de sua tribo

D R IlE
A Dança da Morte
Poucos livros merecem ser chamados de fenômeno editorial, mas "A
Dançada Morte" sem dúvida é um deles. Aclamado pela crítica e pelo
público na ocasião de sua publicação original, e agora lançado no

Brasil em versão ampliada e sem cortes, o romance é considerado uma

.das melhores obras de 5tephen King, Em 1978, data de sua publicação
original, "A Dança daMorte" estava incompleto,já que mais de 150.000
'palavras foram cortadas do manuscrito original. Agora, a visão
apocalíptica de 5tephen King chega às mãos dos leitores restaurado
em sua integridade, Esta versão completa e sem cortes inclui mais de
500 páginas de texto anteriormente eliminado, assim corno trechos
inéditos que King acrescentou enquanto refazia o manuscrito para
outra geração dê leitores. O autor nos oferece novos personagens e dá
maior profundidade àqueles mais familiares. O romance tem um novo

começo e um novo final. O resultado é uma obra absorvente, com o

escopo e a complexidàde moral de uma verdadeira narrativa épica. O
lançamento é a Editora Objetiva. /'

'

De Volta à Vida
Larice Armstrong, o Esportista do Ano de 2003, conta nesse livro como '

superou o câncer para depois se tornar um dos maiores ciclistas de
todos os tempos. Únicohomem a vencer seis vezes o Tour de France,
para muitos aprova atlética individual mais difícil de todo o planeta.
Um livro para todos aqueles que acreditam na capacidade de

superação do ser humano como forma de atingir a realização pessoal.
O lançamento é da Editora Z.

.

personagem, ela
estudou a cultura dos
índios Kadiweu
inclusive o

Em"Chocolate Com Pimenta", C>
Priscila Fantin interpretou Olga, a

primeira vilã de sua carreira,
contracenando com Murilo Benício

e Mariana Ximenes

comportamento das
mulheres índias. Adepta ao Espiritismo, a atriz acredita que a

alma gêmea pode ser Uma irmã, um amigo, e não
necessariamente entre um homem e uma mulher.
Amante da natureza e muito decidida, assim como a atriz é

na vida real, Serena ainda passará por muitos apuros antes de

conquistar Rafael (Eduardo Moscovis) definitivamente. Pelo
menos, o público-fã da novela espera que os dois fiquem
juntos no final da trama.A maior tristeza de.Serena é que
Rafael tem muita dificuldade em aceitá-la do jeito que é;
convencido de que a moça é mesmo a reencarnação de Luna
(Liliana Castro), o botânico vive procurando semelhanças
entre uma e outra e fica muito frustrado quando Serena não
se comporta exatamente como o seu amor do passado que
morreu de forma tão trágica.

- Nos próximos capítulos 'de "Alma Gêmea", Rafael pedirá que
Vera (Bia Seidl) dê aulas de dança à Serena, mas Cristina
intervém e combina com Vera que a professora fará tudo

para que a mestiça não aprenda nada, assim Rafael ficará
mais uma vez decepcionado. Acontece que logo na primeira
'aula, Vera perceberá que Serena dança instintivamente e

tem muita flexibilidade,
sendo ássim aprenderá
tudo rapidamente, para
desespero da governanta
que armará outros planos
para prejudicar Serena.'
Os comentários de
bastidores da novela de

Walcyr Carrasco dão'
conta de que Cristina
(Flávia Alessandra) não
medirá esforços para
prejudicar a mestiça, no
entanto a sua punição
virá exatamente pelas
mãos de Guto

'

(Alexandre Barillari),
uma vez que o bandido
conhece todos os

segredos e vilanias da
megera.
Falando um pouco da

vida pessoal, Priscila Fantin nasceu em

Salvador, na Bahia. Depois a família
mudou-se para Belo Horizonte (MO).
Quando tinha cinco anos acompanhou a

irmã, de doze, a um ensaio fotográfico e

acabou virando estrela de campanhas
publicitárias. Desde então, passou a

conciliar os estudos com a carreira

artística, até que veio o tal teste numa

agência que acabou se tornando o seu

passaporte para a Globo, onde está até

hoje. Atualmente, namora Rafael Paiva,\ '

um estudante de Turismo.

1::,. Outro desafio vencido por Priscila Fantin foi fazer a Luiza, na minissérie
"Mad Maria". Contracenando com Antonio Fagundes, os dois atores
protagonizaram çenas quentes de amor, já que' Luiza era amante de J. Castro

,

A Garota das Laranjas
Georg Roed mal conheceu o seu pai,
Jan Olav, que morreu de uma doença
incurável quando o garoto não tinha
nem quatro anos de idade. Porém uma

longa carta de despedida, escrita pelo
pai poucos dias antes de sua morte, dá
início a uma comunicação entre o

presente e o passado. Na carta,que
durante onze anos ficou escondida no

forro de um velho carrinho de bebê,
Jan Olav se dirige a um Georg
adolescente, mais apto a entender

alguns assuntos que uma criança
pequena não compreenderia. O garoto,
ao' ler as, palavras do pai, descobre
afiriidades secretas que tinha com ele:
uma certa curiosidade filosófica,o
.interesse pelas fotos tiradas pelo
telescópio Hubble, e o olhar atento

para o universo. Em meio a reflexões e

perguntas,Jan Olav conta ao filho uma

história real, acerca de uma
'

personagem misteriosa: a garota das

laranjas, desconhecida que su rge por
acaso pelas ruas de Oslo levandó

sempre nas mãos um saco enorme de

laranjas, e que suscita um amor

instantâneo e uma série de perguntas
sem resposta na imaginação do jovem
Jan Olav. Ao relatar a sua busca por
essa figura quase sobrenatural, o pai
tece com o filhoum diálogo que mexe

fundo com as emoções de Georg. O
lançamento é da (ia das l.etras..
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!I!ICidadania Italiana

As pessoas descendentes da

Região da Província de Trent�, �
norte da Itália, poderão encan:l�har: �
sua documentação para adquirir o
direito a Cidadania Italiana,junto

)

��
aos Círculos Italianos, até o próximo) Iil<i

iM�
dia 20 de setembro de 2005. ""

Ocorre em dezembro de.2005, em Curitiba o processo, :
de assinatura do requerimento para a obtenção da

cidadania, prazo este que inspira no dia 14 de

,dezembro de 2005, conforme determina a Lei
379/2000. �' ..
Demais Províncias da Itália, que desejam adquinr a

.

Cidadania, deverão entrar em contato com a Agên(l�a
Consular na cidade de Joinville no endereço Rua Pro

Senhorinha Soares, 62, Bairro Anita Garibaldi, telefone
(47) 455.4005, eno horário das 08'h30 às 12h30.

Jantar Mensal 26/08/05
Informamos que nopróximo dia 26 de agost�,? rn
Círculo Italiano realiza seu tradicional jantar ti piCO

e

sua sede/social.
Os ingressos já estão a venda. Adquira
antecipadamente o seu.

Eunice B Delagnolo ,

Depto Comunicação
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UNDA· Bernardo fica chocado com o

..rio da televisão. Júlio, César vê Miguel e
�ntos.Kátia,e Paulão explicam para Kitty e

'0 que se apaixonaram, deixando-os
. Afrânio diz aos alunos do Múltipla
'que vai fazer uma festa e dá cheques em
para que todos comprem roupas para ir.

explica para Júlio César que só saiu com

quando eles já não tinham mais nada.
.

diz a Rita que se decepcionou com ela.
.

,firma para Kitty que ela na realidade
de Marcão e não de Paulão. Urubu conta

Jaquequefoi ele quem falou da situação de
rdo para os repórteres. Ela avisa que vai
rtodas as armações para Bernardo se o

'no não parar de prejudicá-lo. Download
',Vilmaaseguir as regras que ele criou para
G�,. Ela começa a se arrepender de ter
ado o�jovem ser mais exigente com os

Iroonários.

1lR�.-Betina sugere a Sabrina que eles façam
"'I"raecológica no colégio. Ela e Pasqualete
i!lUYamaidéia.JÚlio César arruma suas malas e
""para os filhos que vai sair de casa.Marcão

�15s,para Kitty que sempre gostou dela. Bél

-,_Para os funcionários do Giga que teve uma

,�,Ia para se vingar do autoritarismo de

iOwnl�ad. Rita fica espantada ao saber que
':1'Cesar saiu de casa sem criar problemas e

�eque ele faça algo contra ela. Vilma faz de
t�. para agradar Afrânio. Bernardo comenta

!�;fi(ou feliz com a postura de Jaque, mas
s·ante que não quer reatar o namoro.

�Ioad não permite que Vilma saia mais

,"'do trabalho, dizendo que ela precisa dar

�Plo para seus funcionários. Marcão pede
,�m namoro e ela aceita. Jaque fala para

� a q.�e vai dar um jeito de fazer com que
O(oleglofiquecom raiva de Betina. .'

�ARTA. Jaque conta para A';'anda que vai
.
�Ihara ferra para deixar todos os que estão

�'�ndode nota com raiva de Betina.Rita diz

,��uel que acha que finalmente vai resolver

�aS;uação com Júlio César. Jaque se convida
li'

(ar no mesmo grupo de Betina na feira

j"a'9"a. Urubu desco,nfia dela. Afrânio fala

I"i� 0,5 professores que vai fazer várias

iI;it:"�s no Múltipla Escolha se Pasqualete
t�'�ion'o. como sacio. Bel e 05 outros

"'I
anos do Giga avisam a Download que

��zer greve até que ele deixe de ser tão

,.11·D�wnload fala para Vilma que eles vão ter
.�
" alhar no lugar dos funcionários para

� :crsar ceder às su_as exigências. Marcão

"%i," �s vontades de Kitty. Júlio César
. Julrana e Pedro para almoçare paparica

ia compra materiais caríssimos
m laboratório no Múltipla Escolha.
ajuda das meninas do seu grupo,
quase pronto e o guarda na sala de

e espalha cola por cima do mapa,
'0.

�INIA .

. Download' fala para Bel que ele só
o rígido porque Vilma rnandou.,
óia o namoro deMiguel e Rita.Vilma
eDownload se tornou um tirano por

�truid Betina descobre que o mapa está

"(olaoeacha que foi ela quem deixou o tubo

:iSconfi aberto dentro da sacola. Urubu

O;o�a
a de Jaque e ordena que ela não se

t.Ios mars com Betina. Pasqualete pede que

�:s grupos que vão participar 'da feira

:'.1,
m resumo de seu trabalho e mandem

,�(rafica.Betina se oferece para digitartudo° xtos até lá. Betina mostra a Jaque
os resumos e está 'corrigindo os

rtu9uês. Helga fala paraVilma que o
o Glga abrigava a casa de sua família e
Ue paga o dobro do valor de mercado

• EIRA,19

A nova novela da
Record

Em dezembro estréia a novela
"Destino", em substituição à

, "Essas Mulheres". A novidade é

que La'víniaVlasak assinou
contrato com a emissora e será

a protagonista da trama.

Filho desaparecido
Em "Destino", Lavínia Vlasak

será Clarice, umamulher
atormentada, cujo objetivo de

vida é reencontrar o filho
desaparecido. A novela é
baseada na história de "A

Pequena Órfã".

Viviane Victorette, a Ju de "América", fol convidada
para estrelar um ensaio fotográfico para uma

famosa revista. A atriz já está negocia rido seu

contrato.

Festança
Na noite da última segunda, o SBT comemorou,
com uma festa em grande estilo, a estréia do
telejornal "SBT Brasil';ancorado pela jornalista
Ana Paula Padrão. O evento, que aconteceu no

Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, reuniu
cerca de 500 convidados especiais entre
empresários, publicitários, políticos e outros
formadores de opinião, Umtelão de alta
definição transmitiu o jornal, ao vivo, aos
convidados, Ao término da atração, a
apresentadora Ana Paula Padrão deixou a sede
do SBT, e seguiu direto para a festa em um

helicóptero, acompanhada pelo maridoWalter
Mundell e pelo diretor l.uiz Gonzaga Mineiro.

A primeira.viagem
Joaquim,juntamente com os

papais Luciano Huck e

'Angélica,fez sua primeira
viagem. A família passou um

final-de-semana inteirinho em

Fernando de Noronha.

Programa semanal
Fofoqueiros andam espalhando que Ratinho quer deixar de comandar _

programas diários e dedicar-se exclusivamente à uma atração semanal, a qual
�eria exibida aos domingos, É esperar para ver.

.

Carismática
,

Esbanjando simpatia e bom humor, Ana Paula'
Padrão posou para os flashs dos fotógrafos dos
principais jornais e revistas do Brasil e

.

conversou com' seus convidados. Na foto, Ana
Paula Padrão eWalter Múndell, seu marido.

Qe início, era apenas um boato. No entanto, o romance engrenou e o casal está
muito apaixonado. Nívea Maria e Roberto Bonfim estão sempre juntos e, desde
que a história de amor começou, nunca mais foram vistos sozinhos.

por debaixo da mesa e afasta-os para longe:
Clarice percebe que Paulina está escondendo
Doralice em sua casa. Mirella conta para Felipe
que ela e Carlito salvaram Doralice.Clarice exige
que Pa u lín a devolva Do r a I i c e para o

restaurante. Serena procura os sapatos na hora
de ir embora e não os encontra.Cristina mostra a

Rafael que os sapatos de Serena estão embaixo
da mesa. Aqnes percebe que Serena tirou os

sapatos e fica horrorizada.Adelaide afirma para
Rafael que Serena é mais sábia 'do que ele e

aconselha-o a ouvir seu coração. Olívia vê Kátia
usando sua pulseira e pergunta a Raul se ele a

deu de presente. Raul afirma que vendeu a

pulseira e que Kétia deve tê-Ia comprado. Terê
deixa Doralice em seu velho esconderijo. Guto
encontra Doralice e a pega. Olívia afirmapara
Vitório que não quer seus beijos, deixando-o
furioso. Débora fala para Cristina que Guto

precisa beijar Serena. Vera pede para Rafael'
observar Serena dançando. Rafael vê Serena

dançando e se lembra de Luna.

QUINTA - Cristina fala para Rafael queGuto quis
namorá-Ia, mas nunca conseguiu. Ela insinua

para Rafael que talvez .Serena e Guto já se

conheçam, deixando-o perturbado . .Eduardo
tenta beijar Vera, mas ela não permite. Débora
garante a Cristina que, aos poucos, ela
conseguirá envenenar a alma de Rafaél. .Guto
fala para Xavier que só se livrará de Serena se

tiver certeza de que ela sabe algo que possa
incriminá-lo. Serena sonha com Guto e acorda
assustada. Rafael recebe a carta dizendo que
Abílio está roubando dinheiro da empresa.
Cristina sugere a Rafael que ele examine os

livros de contabilidade só para se certificar de
que não há nada errado na empresa. Cristina
pede que Vera faça com que Serena se saia mal
nas aulas de balé, para que Rafael tire da cabeça
de que a mestiça é a reencarnação de Luna.

Crispim pergunta a Olívia se ela quer comprar
Doralice. Vitório manda Olívia comprar a pata
para que eles possam cozinhá-Ia no jantar
inaugural do restaurante. Mirna chega em casa

e. descobre que Doralice desapareceu, Rafael
acusa Abílio de tê-lo roubado.Vera percebe que
Serena é flexível como uma bailarina e fica

SASApO - Vitório explica para Mirna que
aquela não é Doralice e conta que a pata
desa pa receu antes q ue ele pudesse cozinhá-Ia.
Cristina percebe que Serena tirou os sapatos

A LUA ME DISSE

SEGUNDA - Latoya diz a Tadeu que encontrou

uma caixa de fósforos de Juiz de Fora que caiu de
seu bolso e soube que Lúcio estava investigando
a morte de um homem na cidade. Ela avisa que
juntou as duas informações e não quer mais ser

mal tratada. Tadeu pede desculpas com um

sorriso. Gustavo tem certeza que a morte do
mecânico está ligada a Ester e promete que vai
desmascará-Ia na próxima reunião do conselho.
Silvia avisa Heloisa que o recurso será julgado na

semana seguinte e que depois disso Heloisa
estará livre. Ester manda o advogado do banco
entrar com uma ação contra Heloisa,para qué ela
dê conta das jóias de Branca. Assunta sente

enjôo e Ademilde desconfia. Bisonho manda
Adail ir ao seu escritório. Sulanca quase flagra os

delis, mas Bisogno disfarça dizendo que está
fazendo uma revista. Madô confessa a Branca

que está adorando o sucesso. Armando diz a

Elvira que vai ser pai de um filho de Valdete.Elvira
manda que ele passe os bens e o dinheiro no

exterior para o seu nome. Julieta dá um

computador novo para Ademilde. Leontina
aconselha Armando a dar um jeito nas duas
mulheres, Elvira e Valdete .. Ademilde diz que
Nocaute não era o homem certo e marca novo

encontro pela Internet. Tadeu invade a casa,
desarruma tudo e leva a camisola de Heloisa.
Esterdizquetem um trabalho para Beatriz:fazer.

TERÇA - Ester mostra um colar de brilhantes de

Regina e manda Beatriz dar um jeito de colocá-lo
na casa de Heloisa. Roma e Samovar contornam
os problemas no ensaio.Zelândia aconselhà Diva
a deixar que Alberto volte para o quarto do casal.
Heloisa se desespera ao ver a casa revirada.
Gustavo insiste que eles se mudem. Zelândia
,aconselha Gibraltar a não ficar ansioso e esperar
por Julieta. Diva se assusta ao receber o convite
para a festa de Tadeu. Branca pede que l.eontina
não deponha contra Heloisa. Adalgisa pede
dinheiro a Pedro, que preenche um cheque.
Assunta continua a enjoar. Marisinha diz a

Agenor que Solano era melhor em tudo. Geórgia_
se prepara para brigar contra Ester. Pedro não
recebe Soraya, que deixa o cheque com a

secretária. Pedro vai atrás dela:Adail sugere que
Adonias peça dinheiro a, Branca, mas ele se

recusa. Leontina diz a Madô que tem- se

correspondido com Edward, um conde inglês,
antigo pretendente dela. Madô diz que não o vê
desde que são adolescentes.mas Leontina insiste
que ela leia a carta. Policiais vão ao Frango atrás
deTadeu.

/'

'

AT� O FECHAMENTO DESTA EDIÇAO, OS
CAPITULOS DE "A LUA ME DISSE" DEQUARTA,
QUINTA, SEXTA-FEIRA E SASADO AINDA NAo
HAVIAM SIDO EDITADOS

AMÉRICA
SEGUNDA - Sol se esconde atrás do balcão da
boate para que os policiais não a vejam. Ed

percebe que Sol desapareceu e fica
preocupado. A polícia manda todos saírem da
boate. Miss_Jane vê os policiais e teme por Sol.
Haydée vê Lurdinha com Glauco e acha que
Raíssa deve estar em Miami também. Glauco
não tem coragem de contar para Haydée que
Lurdinha é a sua amante. Tião lembra que é
aniversário de Sol e mostra a Simone a pulseira
que havia comprado para ela. Ed dá uma

pulseira de, presente de aniversário para Sol.
Pimenta exige que Alex repasse metade de sua

sociedade com Glauco e Laerte para o nome

dela. Irene chega no hotel em Miami e flagra
Glauco beijando Lurdinha. Haydée cbmenta
com Nina que Lurdinha está em Miami. Vera

garante a Nina que Haydée deve ter se

enqanado. Creusa vai a Boiadeiros fazer
compras para o seu enxoval e se insinua para
Tião,que foge dela.Manu conta para Radar que
Lurdinha está em Miami com Glauco.Mariano e

Odaléia vêem uma foto de Alex com Raíssa no

jornal,mas naJegenda ele é identificado como

Roberto. Haydée descobre que Raíssa está .no
Rio e sedá conta de que Lurdinha foi para Miami
só com Glauco. Ela vê Lurdinha e Glauco
passeando de patins e manda que Jota passe
por cima deles.

TERÇA - Jota fing�que o carromorreu e não tem
como segui-los. Irene aconselha Haydée a não

jogar seu casamento fora por conta de um caso

passageiro de Glauco. Irene distrai uma

arrumadeira do hotel para que Haydée entre no

quarto de Glauco.Ele dá de cara com Haydée em
seu quarto e diz que está realmente apaixonado
por Lurdinha.lrene não deixa Lurdinha entrar no
quarto, e ambas ficam no corredor, ouvindo a

discussão. Haydée sai do quarto e' ignora
Lurdinha. Glauco fica abalado depois da
discussão e Lurdinha o consola. Mariano tenta
abrir os olhos de Feitosa, mas ele diz que não

pode confiar em Islene como confia em Creusa.
Rosário diz a Inesita que vai conseguir entrar nos
EUA, mas que, para isso, terá de trabalhar em

Nova -York como pagamento pela travessia.
Odaléia mostra o jornal a Mari e diz que Alex
'mentiu sobre seu nome verdadeiro. Cadu
concorda em tirar fotos sem roupa para uma

révista,mas não quer que ninguém saiba.Jatobá,
Radar e Helinho decidem contar a Vera sobre
Lurdinha e Glàuco mas,antes que consigam falar,
Haydée liga para Vera e diz que Lurdinha está em
Miami com seu marido.

QUARTA - Vera fica atônita. Glauco percebe que
Lurdinha não se abalou com o escândalo de
Haydée e decide se despreocupar também.
Helinho dá uma desculpa e impede Nina de
eritrar na casa de Vera, para evitar que ela
descubra sobre Lurdinha e Glauco naquele
momento. Simone comenta com Tião suas

suspeitas sobre a sexualidade de Junior, mas ele
acha que ela está enganada. Zé Higino vê um

homem tentando alcançar a janela de Neuta e

atira nele com a espingarda, achando que é um

ladrão. Dinho despenca da janela. Ao ver que o

namorado não se machucou, Neuta explica que
Dinho estava apenas verificando um problema

seu telhado. Mazé gesconfia de Dinho,
achando que ele estava atrás de uma das
meninas. Haydée exige que Jota a leve em todos
os locais freqüentados por Raíssa e as amigas em
Miami, para tentar encontrar Glauco. Laerte liga
para Irene pedindo perdão por sua traição, e a

autoriza a comprar o que quiser em Miami. Helô
deixa claro para Neto que não vai ficar nos EUA.
lslene manda um bilhete para Feitosa pedindo
que ele se afaste dela e de Flor. Raíssa diz a Alex
que fica feliz que Glauco tenha se apaixonado.

Haydée entra em um bar à procura de Glauco e dá
de cara com Tony.

QUINTA - Jony acha que Haydée foi ao seu

encontro, diz que ainda a ama e a quer de volta.
Haydée chora e conta que não pode suportar a idéia
de perder Glauco para outra mulher. Vera telefona
para Lurdinha e exige que ela volte para casa.

Lurdinha diz a Vera que ela e Glauco estão
realmente apaixonados e vão se casar. Júnior bebe
demais no baile dos peões e usa isso como desculpa
para não dormir com Kerry. Dalva manda Gomes

comprar um computador para Farinha e instalar em
sua casa. Flor torce para que Islene e Feitosa se

entendam. Ju alerta Sol que um furacão vai atingir
Miami e que ela terá de procurar um abrigo, pois sua
casa está na zona de perigo. Sol se assustada ao

saber que terá de apresentar documentos se quiser
-entrar num abrigo. Neto decide ficar em Miami e
Helô diz que o casamento deles acabou. Lurdinha
leva Glauco para cortar o cabelo e comprar roupas
novas.Haydée o observa de longe e fica pasma com

a mudança. Glauco e Lurdinha voltam para o Rio.
Mari encontra Alex e comenta que está namorando
um advogado chamado Helinho.Slauco chega com
Lurdinha em casa e surpreende Raíssa ao

apresentá-Ia como sua namorada.

para comprá-lo. Pedro encontra um mapa que i lhe forçado a dançar. Serena se, sente mal.ao ver
. Helga deixou cair e diz para Juliana que há um 1 Guto. Guto pergunta a Serena por que ela se

tesouro escondido no terreno do Giga. Jaque I' sente mal ao vê-lo. Serena tenta fugir,mas Guto
espera que Betina se afaste do computado, e a impede e diz que ela só poderá ir embora

começa a digitar erros de Português nos textos. I depois que lhe disser o que sabe sobre ele.
Marcão e Kitty abrem a porta da república, i ,Agnes afirma para Rafael que Serena não é Luna
assustando-a. "II e aposta que ela jamais aprenderá a dançar. Raul

conta para Cristina que
:

enviou uma carta

SEXTA - Jaque se afasta do computador antes que i anônima para Rafael acusando Abílio de roubar

Kitty e Marcão a vejam Pedro garante a Juliana que
' a empresa de rosas.Hélio comenta com Osvaldo

eles vão ficar rnillonários. Todos os professores e I qu�. Divina morrerá de. ciúmes se descobrir.
alunos comparecem à festa de Afrânio no Giqa ' Abílio comenta com Clance que vai comprar um
Kiko volta da Itália e mostra para os amigos que 1- carro. Débora afirma para Cristina que Rafael

comprou um carrão novo. Kitty fica com preguiça,! achará estranha a reação que Serena tem ao ver

de ir à festa de Afrânio e faz, manha para que I Guto e poderá concluir que eles já foram
Marcão fique em casa com ela. Afrânio descobre I namorados. Rafael estranha ao saber que
que sua tia não era mais milionária quando morreu I Serena passou mal ao verGuto epergunta se ela
e só lhe deixou dívidas. Ele se desespera ao , já não o conhecia. Serena fala para Rafael que
,descobrir que continua pobre e ainda por cima I ele terá que confiar nela. Crispim fala para
estava gastando o dinheiro que não tem. Betina I Bernardo que precisa vender um leitão para
garante a Pasqualete que conseguiu digitar os pagar pelo santo que encomendou. Bernardo
textos, mandá-los para a gráfica e ainda acabar o i não permite que Crispim venda um leitão e ele

mapa. Letícia sugere aos amigos que eles façam i pensa em vender Doralice. Vera confessa para
um bazar para tentar vender as roupas que! Eduardo que é apaixonada por ele. Rafael

compraram com o dinheiro de Afrânio.Pedrotenta ! pergunta aCristina seelajá namorou Guto.
decifrar o mapa que encontrou para saber!
exatamente onde o tesouro está.Jaque conta para IAmanda que armou mais uma para cima de Betina ..
Taty fala para Pedro e Juliana que tem um detector!
de metais que eles podem usar para encontrar o I
tesouro. Pasqualete ,vê os textos dos alunos e I

per9unta a Betina se ela está de brincadeira. I

II,SEGUNDA - Rafael morre de ciúmes ao ver Serena

dançando com Güto e vai embora, furioso. Serena I
tenta explicar para Rafael que foi Guto quem a IIforçou a dançar. Rafael não acredita em Serena,
deixando-a magoada. Nair explica para Vera que

"Alexandra teve alta porque não é agressiva, mas
sua doença mental não tem cura, Dalila garante a

Roberval que não vai deixar que ninguém saiba

que eles dormem com um lençol pendurado no 'Imeio da cama. Divina e Osvaldo se sentem ,

satisfeitos por Dalila ter se càsado.Rafael pergunta'!
a Cristina se Serena seria capaz de mentir para ele. !
Cristina não diz nada explicitamente, mas faz!
insinuações sobre o modo de agir de Serena. I surpresa.
Osvaldo e Divina comentam com Roberval e Dalila i

que eles devem ter tido uma maravilhosa noite de I SEXTA - Vera pede que Serena dance o que
núpcias, deixando-os sem graça. Hélio garante a I sentir quando ouvir a música. Serena dança
Rafael que Serena o ama e diz que ele não devia I muito bem e Vera fica pasma. Rafael demite
desconfiar dela. Rafael não entende por que sente I Abílio, deixando-o arrasado. Cristina sugere a

tantos ciúmes de Serena.Alaor acha queOlívia.por i Rafael que ele contrate Raul para o cargo de
ser sepa rada, deve estar procura ndo um

I
Abílio. Mirna conta para Bernardo que Doralice

namorado e se insinua para a dona de casa. Rafael desapareceu. Bernardo vê que Crispim
oferece rosas.a Serena, mas ela diz que não pode

I
comprou o santo' que queria e deduz que ele

aceitar. vendeu Doralice. Crísplmfala para Mirna que
vendeu sua pata para o- restaurante de Olívia.

TERÇA - Rafael se desculpa por ter desconfiado de 'Ii Jorge recebe a carta de Vitório convidando-o
Serena e pede que ela se afaste de Guto. Vitório, para o emprego de maitre e decide àceitar.
morre de ciúmes ao ver Alaor jogando charme I Mirna e Bernardo vão correndo até o

para Olívia e o bota para correr. Dalila conta para I restaurante de alivia para tentar salvar Doralice.
Eduardo que Roberval é um tonto, pois aceitou se ! Terê vê Guto com o buquê de rosas e fala para
casar com ela mesmo não sendo pai de seu filho. 0'1 Hélio que acha que ele quer dá-Ia a S;erena.
professor diz a Serena que ela não tem o.menor

I'
Hélio pergunta a Guto o que ele quer com

talento e desiste de lhe dar aulas. Cristina. fica,
Serena. Rafael pergúnta a Hélio se Guto queria

'satisfeita quando o professor diz que Serena dar as rosas para Serena e ele diz que não.Vitório

jamais aprenderá a tocar piano. Rafael não entende ii 'convida sua família para o jantar inaugural do
por que Serena não se comporta mais como Luna., restaurante.'Robervalleva Ofélia num carrinho
Rafael pede que Vera ensine Serena a dançar. I, de mão, mas não consegue segurá-lo e Ofélia
Alexandra fala para Eduardo que sabe que � um' rola ladeira abaixo. Olívia avisa para seus

fardo para ele. Eduardo abraça Alexandra e afirma I convidados que Alaor vai começar a servir os

que não vai abandoná-la.Vitório convence Olívia a I pratos. Mirna vê Alaor servindo. uma ave e se

contratar seu amigo Jorge como maitre do i abraça a ela,achando que é Doralice.
restaurante e manda uma carta convidando-o para I
o emprego.Osvaldo tira a medida do péde Eliete e I
começa a reparar nela. Guto aborda Serena na rua. i

I

QUARTA - Guto pede desculpas a Serena por ter I
,

I

SASADO - NÃO HÁ EXIBiÇÃO

SEXTA - Raíssa fica horrorizada evai para seu quarto
chorando. Lurdinha tenta conversar com ela, mas
Rafssa a manda embpra.Glauco fica arrasado com a

reação de Raíssa. Lurdinha pede que Glauco não
desista de ser feliz com ela. Haydée descobre que
Glauco não está mais hospedado no hotel. Ela pede
que M'ercedes 'telefone para a firma de Glauco
fingindo ser uma cliente, para saber se elejá está no
Brasil. Mercédes descobre que Glauco já retorriou
ao Rio e Haydée decide voltar:Alex desconfia que o

namorado de Mari seja omesmo Helinho que quase
o denunciou para a polícia.Gomes faz uma surpresa
para Jatobá: a colocação de um sinal sonoro na rua,

para evitar o risco de ele ser atropelado. Carreirinha
recebe uma carta de Conchita e fica eufórico,
dizendo que vai se casar com ela. Gil e Dinho lêem a

carta de Conchita e ficam pasmos ao ver que ela diz
que gosta mesmo de Carreirinha. Tião conta para
Simone que está se aproximando o momento em

que ele terá de enfrentar Bandido. Gomes faz uma
festa de inauguração do sinal sono na rua. Flor
ouve a voz de Feitosa na festa e corre para ele,
deixando Islene contrariada. Mariano aconselha
Islene a não afastar Feitosa de Flor. Ralssa exige que
Manu lhe conte tudo o que sabe sobre Glauco e

Lurdinha.Nina surpreende Glauco em seu escritório.
Vera e Radar chegam no escritório neste momento,
exigindo falarcom ele.

SABADO - Vera fica preocupada com a reação que,
Nina terá ao saber que a amante de Glauco é
Lurdinha. Manu conta para Raíssa como Lurdinha
conquistou Glauco. Ela pega um porta-retrato com

a foto de Lurdinha e se dá conta de que ela é a

amante de Glauco. Vera' tenta confrontar Glauco,
mas ele se tranca em sua sala.Raíssa abraça Haydée
e afirma que está do seu lado.Vera desiste de tentar
falar com Glauco, mas garante a Jatobá que não vai
perdoá-lo. Nina diz a Vera que Lurdinha não.é mais
criança e sabia muito bem o que estava' fazendo.
Vera fica furiosa. Lurdinha liga para Radar e diz que
só vai aparecer em casa quando Vera se acalmar.
Mazé conta a Tião que já foi marcada sua reunião
com Geninho e o juiz. Kerry vai à casa de Neuta
procurar por Júnior, mas ele manda dizer que está
dormindo. Simone diz a Kerry que Júnior está
fugindo dela. Cadu diz a Gil que recebeu um

dinheiro no Rio-e que vai gastar tudo com ela.
Lurdinha pede que Glauco entre com um pedido de
divórcio para poder se casar logo com ela. Ed pede I

que $01 deixe seu amigo advogado entrar com o

pedide de visto,mas ela diz que prefere deixar tudo
nas mãos de Perkins. Laerte orienta Geninho a fazer
exatamente o que o advogado mandou. Júnior vê a

feto de Cadu nu na revista. Haydée vai ao quartode
hotel de Glauco eé recebida por Lurdinha.

-,
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Feminilidade é a

palavra de ordem
As cores rosa, coral e lilás são as

,

tendências da nova estação.A
ordem é ser feminina. Ser mulher
nunca esteve tão em evide�cia.
A partir daí, vale abusar dos tecidos

, fluídos, das transparências, do brilho
da seda, dos florais em suas mais

variadas gamas e tamanhos, nas
cores suaves, apostando na palheta
do coral e do lilás.
O exemplo vem de divas com

personalidade marcante, fortes e

decididas como Catherine Deneuve,
'a Belle du [our; ea eterna princesa
Grace Kelly.
A maquiagem reforça ainda mais

esse at moderno, com muita

luminosidade. Os olhos são bem
delineados e os cílios postiços
retornam à cena. Os Líbios são

definidos pelo delineador e a cor do
esmalte é, necessariamente, a
mesmo do batom.
Para essa mulher que não dispensa o

cuidado com a silhueta e com os

cabelos, a maquiagerndeve ser

luminosa e o acabamento finalizado
com pó cintilante.

Os lábios são definidos pelo r>
delineador e a cor do esmalte é,
necessariamente, a mesmo do

batom

Pele saudável exige alguns cuidados
Muito se houve falar em tratamentos cosméticos caseiros,
realizados com produtos que usamos no dia-a-dia, sendo que
alguns até são eficazes, mas poucas pessoas têm em mente os

cuidados necessários para evitar resultados inde-sejáveis
como manchas na pele e irritação.
Pasmem: a última moda, por exemplo, são os peelinqs caseiros
feitos com sal e vinagre. É isto mesmo: com o sal, que. possui
pontas agudas que podem arranhar a pele e o vinagre com

alto teor de acidez que pode provocar manchas na pele, se o

mesmo não for retirado completamente.
Se já temos a ciência, responsável pela captação de produtos
na natureza para estudos, análises e, principalmente, testes
que irão orientar sobre as adaptações serem feitas para
garantir os benefícios do produto, por que então nos

arriscarmos expondo o corpo a riscos gravíssimos?
Os peelings comercializados ainda são os mais indicados

porque possuem microesferas que' não agridem a pele e os

ingredientes contidosna fórmula são muito bem
selecionados para evitar que provoquem manchas-na pele e

com chances mínimas de irritar de alguma forma a pele.
"A Cosmetologia busca na natureza o que tem de melhor
para adaptar e aplicar nos produtos de uso diário para
beleza, então melhor não interferirmos, pois ela estuda,
aplica, analisa e, portanto, sabe 0/ que faz", declara Dr. Marcelo
Schulman, m�ster em Dermofarmácia e Tecnologia de.

Cosméticos e diretor-presidente da Vita Derm.
Por que é importante esfoliar a pele?
Pele, cheirosa, saudável e lisinha, com certeza é sinônimo de
bem-estar. Para obter estes resultados basta recorrer ao processo
de esfoliação (peelinq) que removerá a camada de células
mortas da pele proporcionando, assim,melhor penetrabilidade
dos princípios ativos que atuarão na pele deixando-a bem
hídratada. •

O inverno é a principal época para realizar cuidados estéticos
deste tipo porque neste período a pele fica mais ressecada
devido ao vento e ao frio. Por estes motivos devemos hidratar
melhor o corpo aproveitando, assim, a oportunidade de preparar
a pele para o verão.
Profissionais de estética recomendam que a esfoliação seja
realizada a cada 15 dias com um creme que possua microesferas
abrasivas. Este procedimento garante uma pele sempre bem
cuidada e pode ser feito até em casa. Claro que com o

acompanhamento de um profissional o resultado' será ainda
melhor, pois O mesmo conhece técnicas específicas e sabe
associar outros produtos que proporcionarão um resultado
ainda melhor,além de não custar muito caro.

O intervalo de 15 dias entre uma seção e outra deve ser

respeitado porque como o peeling remove uma camada de
células mortas da pele, é necessário um tempo para que toda a

.proteção não seja removida,

ÁRIES- Excelenteaspecto astral para ini�iar negócios e empreendimentos de vulto e para tratarde

questões jurídicas que estão em pendência.Positlvo para a vida religiosa e ao amor.Boas notícias.

I

LIBRA - Período em que deverá evitar questões e negócios com nascidos sob o signo de Leão. PPf outro
'lado, haverá progressos profissionais devido a infiuência de pessoas nascidas em Sagitário. Cuide dó sua

saúde.
TOURO - Alguma coisa importante, alguma notícia inesperada poderá deixá-lo aborrecido e

irritado. Procure superar sua emotividade colocando se acima dos acontecimentos. Novas
oportunidades de sucesso no plano social e amoroso.

.

ESCORPIÃO'" Muit'; bom dia para fazer novas experiências científicas ou psíquicas para a assinatura de
contratos e as diversões, prazer e a vida sentimental e amorosa. Pode iniciar viagens,o fluxo favorece.

SAGITÁRIO - Grandes possibilidades de sucesso estão ao seu redor, Ba�ta estenderas mãos confiantemente.
Procure ser mais amigo.e cortês a fim de ganhar dinheiro e conquistar simpatias. Possibilidades de ganho na '

loteria ou ter sua situação mudada para melhor a qualquermomento. Fase excelente,
CAPRICÓRNIO - Você está vivendo um dia que muito o favorece. Faça ludo para evitar atritos, discussões e

cena de ciúme. Boas notícias a tarde e novos conhecimentos de bons resultados para o futuro,Otimismo é
um fator real para o sucesso.

G�MEOS - Tudo indica que você será inclinado a fazer uma viagem, se é que ainda não viajou.
Acontecimentos, notícias e circunstâncias felizes farão desta fase, um dia de pleno êxito e de
satisfações.

.

-

'

'

CÃNCER - Temperamento generoso e cordial tornando-o centro das atenções.Grande felicidade
matrimonial. Pratique algum esporte moderado. Não descuide da saúde. Os transportes e as

mudanças estão favorecidos:
'.

LEÃO - Alguma chance de êxito financeiro deverá surgir e você poderá aproveitá-Ia com sua'
capacidade de ação e inteligência, Procure controlar de modo rápido e objetivo, as oposições.e
obstáculos que possam surgir.

AQUÁRIO - Um obstáculo poderá surgir em seu trabalho que será criado por uma pessoa de Escorpião.
Você saberá como contorná-lo, A tarde, terá uma fase feliz e promissora. Muita espiritualidade e felicidade
pessoal.

PEIXES - Notícias pouco alvissareiras poderão vir hoje, Tome cuidado também com os inimigos ocultos e
,

opositores, pois estes estarão prontos a 'prejudicá-lo em algum sentido, Bom, porém as pesquisas,
investigações e ao amor.

VIRGEM - Particularmente deve pensar no êxito em tudo, Mentalize antes o assunto de amor,
amizades, férias, vida social e nos intercâmbios de idéias.Favorabilidade total quanto aos assuntos

de esporte,
i
'1...

Os caminhos dai
Moda Brasil

Na última semana tive a oportunidaded
h

. e

tomar. :on eClment?, a respeito das
exposiçoes que estarao acontecendo na
Europa no �róxim.o rnês, entre as quais o
Brasil estara participando. Na Espanha
em Madri, estará André Lima com su�
coleção apresentada no último São Paulo
Fashion Week, a qual por sinal está entre:
as .melhores apresentadas. Um' pouco
acima dos limites espanhóis estará a
exposição "Desiqners e' Ar,tesãos .

Extratos da Moda Brasileira" que se
apresenta em Lyon - França e traz
trabalhos de renomados estilistas com o
rico artesanato brasileiro, juntamente
com algumas comunidades artesãs do
Brasil. Engrossando o conjunto d
criadores estarão: Walter Rodrigues
Fause Haten, André Lima, Renat�
Loureiro, Thaís Lasso, Marúzia Fernandes
e Eduarda Ferreira. Lembramos 'que essa
amostra já esteve em São Paulo e foi um
sucesso.

De fato, estas são notícias muito boas,
mas que ultrapassam os limites doigratificante para a nossa Moda, pois
alertam para um fato muito importante

Ique deve ser tratado e pensado com mais
cuidado por todos aqueles que' de
alguma forma estão envolvidos com o

ramo da Moda:
A Moda em nosso país atravessa' apenas I ("

os seus rasos dez/doze anos de
reconhecimento e já' caminha para uma

explosão de coisas e' acontecimentos em

uma velocidadeque assusta e preocupa,
Acredito que esse boom da Moda Brasil,
além mar, é de fato importante para
nosso cartaz; mas antes disso, é

importante que prestemos a máxima

atenção para que a massificaçãohabitual
não nosatropele pelo caminho.

'

Expor o que a nossa cultura apresenta de
mais belo, o artesanato, pode significar
massificar e universalizar 'os saberes e a

essência de uma determinada cultura m�

que poderá em função disto se perder'em
meio a globalização constante que
atormenta nossas vidas.
Acredito que o problema se encontra nas

ações que poderão surgir depois dess�
onda gigante. Guardar aquilo o que e

belo é ser pobre de esplrito, e não é disto

q ue comento, acredito que nossa

artesanato é maravilhoso e precisa ser

compartilhado, pois se trata de �m
produto' extremamente cultural e ncc

mas são produtos que confeccionados
, p o r mui h e resq ue de têm dos

�I
conhecimentos-necessários para fazê-losl vI
� que por issomesmo precisam continuar Ia realizá-lo. Acredito que conhecer essas �verdadeiras obras de artes é algo
magnífico, mas é preciso que se A

compreenda que elas devem
permanecer em seu devido lugar, quero
dizer, produzidas pelas mãos que. de���
dos saberes para fazê-Ias, isso slgnlfiC
também não interferir nos mecanismOS
utilizados' por essas mulheres pa�a
confeccioná-Ias, os quais em sua maiO!I:
permanecem em caráter artesanal, COls

que as indústrias não detêm.

�I

I'n

;

Por.Dalana Riechel
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Isfã servindo fodas as
,

ferIas-Ieira esexfas.feira
.

. delidoso Janfar
'

Hoje 19-08
Feijão Tropeiro com .Costela

Terça-feira 23-08
Lingua com Pure
Sexta-feira 26-08

Galinha Caipira com

Aipim e Polenta
Venha fazer sua festa de aniversário,
casamento, c:onfraternização de
empresa; etc. Em nosso galpão, '"

.................. �mreecontato COI11Q?rDªr, ;�
Local: Galpão do CIG Peão Farrapo"

Na noite do dia 13 de Agosto foi realizado nas dependências do eTG Do Trote ao Galope, um grande fandango com Os . Inf.: (47) 9121-5774/273-5385 c/ Osmar ,�
Monarcas, que abrilhantou a noite com grandes sucessos do passado e do presente fazendo peões e prendas bailarem a noite,
inteira até clarear o dia. Nossos agradecimentos a patronagem do eTG Do Trote ao Galope por estarem confiando em nosso:

trabalho.e vamos se preparando pois em setembro tem Rodeio com grandes fandangos.

Em 15 de agosto de 2001 deu
e início o trabalho de
esemvolvirnento de um' site, com o

bjetivo de simplesmente passar o

empo nos finais de semana,e hoje esta
deia se .transforrnou e cresceu, graças
o apoio de entidades, empresas e

migas que incentivaram e tornaram
ossível nosso desenvolvimento.

Quatro anos se passaram e

qui estamos, tendo muito a evoluir e

elhorar.
A todos muito obrigado e

aguardamos todos nossos amigos a

participarem de nossa tertulla livre nas

dependencia do eTG Laço Jaraguaense
com data a ser confirmada ..

Mais uma grande festa campeira foi
realizada pelo piquete Laço de
Ouro, festa esta que já étradição
em Jaraguá do Sul, reunindo
amantes do laço e provas
funcionais. Um grande

abraço a toda a patronagem
do Piquete Laço de Ouro
e até o 14° Mini Rodeio.
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Temos carnes
temperadas para

festas
Coxinho doAso,

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

DEMARCHI
, .

C,ARN ES
Atendemos
cozinhas
industriais

e Ia nchonetesFONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL - se
E-mail: demcrchicomestg'netuno.com.br

GRUPO'

GAR.OTAÇO
&

GRUPO ALMA
",;

DE GALPAO"
10 de

Setembro

,CTG Laço
.j �� ..�.g������

liMais faceiro
,

que egua com.

dois potrilhos.
/I

Venha para o

eTC La�o
'Jaraguaense
l.ÇIII'. Tom., tlfuel.
ce",•• lIem ,el.d.

e 1.lIote., um••ICtlIIW
lIem luculellltl

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

'

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

Confira nossgs
ofertas imperdlveis

Coxão Mole
,

R$ 6,99
Linguicinha Mista R$ 2,99
Contra Filé R$ 7,99
Filé Mignon R$ 12,99
Filé Simples R$ 5,29

"
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PÁGINA, DA CRIANÇA
.<

<

2 - PA�A SABER O QUE
ZEZINHO QUER DE
ANIVERSÁRIO.PINTE
!ADA LINHA DE UMA
C DIFERENTE! _.

lP1'-"'.I.\f.lA.�_w=�
EU NÃO TEM lÁPIS
EM UMA SALA DE PRÉ-PRIMÁRIO. O GAROTINHO
REClAMA:
- POFESSOLA. EU NÃO TEM LÁPIS!
- NÃO É ASSIM QUE SE FALA - (ORRIGE ELA:
PA(IENTEMENTE - O (aRRETO É "EO NÃO TENHO
LÁPIS". I'TU ,NÃO TENS LÁPIS". "ElE NÃO TEM LÁPIS". ,

"NÓS NÃO UMaS LÁPIS". "VÓS NÃO TENDEs LÁPIS" E

"ElES NÃO ltM LÁPIS" ... ENTENDEU?
'

- NÃO! - RESPONDE O GAROTO. (ONFUSO - ONDE É
QUE FORAM PARAR TODOS ESSES LÁPIS?

Muitos beijos para Luana Car�line
F�ancener, que aniversariou no último
dia 1 �/08. Sua mãe Celi, seu pai

. Am.anldo e seu irmão Tiago desejam
-muttas felicidades
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