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Creche não functbna por'falta/:::i;;:�:�.:��:o:x::::'o";::í::,
,�e dinheiro par���funcionários

LINHA DE FUNDO

Julimar está com a Malwee, .

acompanhe no Correio Esportivo
- PAGINA7

o Centro de Educação Infantil do Bairro Rio Hem,
lU oonstruído na administração anterior, ainda hão está
a Incionando. A obra, no valor de R$ 108 mil, está pronta já

� algum tempo, mas a Prefeitura não tem dinheiro para
funcionários.Pelo menos' 22 crianças estão

esperando a abertura da creche. O matojá está tomando
conta do terreno é os moradores temem a ação de vândalos.
Em Schroeder, existe· apenas um Centro de'Educação'
Irifantil, localizado no centro da cidade e que atende cerca

de 120 crianças com até seis anos de idade. PAGINA S

INSS

reve dos servidores pode
ecomeçar a qualquer momento
S funcionários do INSS voltaram ao trabalho na'
mana passada, mas já estudam a possibilidade de

omeçar a paralisação. A categoria não conseguiu
lerdo governo federal o aumento de 18% e.não ficou
lisfeita com a promessa de gratificações a serem pagas
lpartir de janeiro do ano que vem. A informação é da
11presentante do comando de greve em Jaraquá do Sul,
f1rnanda Budal Arins. Além do aumento, a categoria
�mbéh1 reivindicava a contratação de maisfunclonários

N 1�elhorias na estrutura das agências. _ PÁGINA6
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máxima:23°
• Sexta-feira
nublada com

___ alguns períodos de
melhoria e chuva
a qualquer hora

mínima: 14° I Máxima:200
AMANHÃ:• Quinta-feira de

sol e nebulosidade
--+--- variável, sem previsão

de chuva

A Câmara de Vereadores encaminha hoje à Prefeitura
ofício solicitando ao prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL)
esclarecimentos sobre a realização de exames

intermediados pela Secretaria de Saúde e Bem-Estar do
município. Maristela Cecília Balsanelli alega ter pagado
para fazer um exame, mas o recibo de pagamento teria sido
emitido em nome da Prefeitura e entregue na Secretaria. O
secretário de Saúde e Bem-Estar' Social, Luiz Carlos
Pereira, disse que só vai se pronunciar depois de receber O

ofício encaminhado pelos vereadores. - PAGINA 3

TRÂN�PORTE
.

Ex - prefeito explica contrato com

Canarinho na Câmara Municipal
O ex-prefeito Irineu Pasold participa hoje da sessão da
Câmara para esclarecer dúvidas dos vereadores sobre o

..
termo aditivo assinado em dezembro do ano passado com

\;."a empresa Viação Canarinho, que prorroga a concessão
-

dós serviços de transportes coletivos. Pasold 'garante que
não. assinou a prorrogação' do contrato, mas sim um

"protocolo de intenções". - PAGINA3

APAE

Festa à fantasia alegra portadores
,

de necessidades especiais da região,
- PAGINAS

SAÚDE

Hospital Jaraguá é exemplo no
incentivo ao aleitamento materno

.

- PAGINA4

INDICADOR ECONÔMICO
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Calçadas e pedestres
.

.

;

; A. precariedade das

calçadas na maioria das

c�idades catarinenses, essen

dais para a segurança de

p�destres e assunto já abor

d*do em reportagens do'Cp, é
uma realidade incontestável
fruto do pouco caso de

seguidos governos neste

q�esito. Agora mesmo, uma

parceria entre a Pontifícia
, ,

Universidade Católica do
PI , .

id darana e umversi a es cata-

rinenses vem desnudando a

crítica situação existente nas

maiores cidades do Estado.
Blumenau, por exemplo, que
se\iiou ontem um seminário de
âmbito estadual enfocando o

tema calçadas, recebeu nota

4�11 nó chamado índice de
.

caminhabílidade criado para a

pesquisa. O levantamento

abrangeu apenas as 339 ruas

principais de 35 bairros.
( Uma situação alarmante,
segundo a própria secretaria

municipal de Planejamento
Urbano local. Em Joinville,
L

FRASES

maior cidade de Santa
Catarina � onde os levanta-
mentos ainda estão em anda
mento, à que se vê não é dife
rente. Nos dois casos, exce

tuando áreas bem centrais,
onde se localizam os chamados

"calçadões", o quadro é

.caótico. [araguá do Sul não foi
incluída na pesquisa, mas

pode-se afirmar de forma

deficientes visuais.

Notícia que vem da
secretariá: de Planejamento

, destaca o Projeto de
Mobilidade' Urbana, que

depende da liberação de
recursos via Banco Nacional
de besenvolvimento Social
para onde foi encaminhado.
São R$ 24,9 milhões
financiados pelo banco e

.... Situação crítica nas maiores cidades do
Estado foi motivo de realização de seminário
de âmbito estadual ontem, em Blumenau

inquestionável que em nada
difere. Da mesma forma, afora
o calçadão, pode - se ver'
calçadas quase que destruídas
em ruas laterais, também no

centro. Para alguns pode
parecer problema irrelevante,
mas não é. Tanto que virou
tema de seminário reunindo
técnicos e instituições até de
outros estados, visto o elevado
número 'de acidentes com

pedes�res, com destaque 'para

outros R$ 16,5 milhões como

contrapartida da prefeitura.
Entretanto, o projeto está
atrelado ao novo sistema viário
a ser implantado. com o

advento do transporte coletivo

integrado a terminais urbanos,
.

com promessa de passagem
única nas regiões abrangidas,
incluindo a construção de

quatro novas pontes. Ou seja,
pavimentação de ruas e

implantação de ciclovias e

, ,

I
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ciclofaixas localizadas nos

fiavas trajetos que serão

percorridos pelos ônibus.

Assim, salvo melhor juízo,
O restante das calçadas deverá
continuar como está. A

responsabilidade legal de
consertá-las é dos proprietários
de imóveis, mas a pouca ou

nenhuma fiscalização do

município tem contribuído
diretamente' para que não o

façam. Acrescente-se que

quando isso ocorre não se

obedece a nenhum padrão de

segurança' pata os pedestres
em relação ao piso, que vai de
plaquetas de paralelepípedos a

peças de cerâmica perigo
samente escorregadias em dias
de chuvas. Cartilha apelando
para o bom senso de pro

prietários relapsos, como está
prestes a ser distribuída, é

esbulho do. dinheiro público.
Se rei'existe, notifique-se a

quem de direito. Se ignorada,
,que se aplique as penalidades
previstas.

r

;'N OSSO pOUSO na Capital Federa I será às 10h40m e lá o tempo está bom ...

'meteoroloqicamente falando':
J '

'. Do comandante do vôo 2204 da Varig, ao aterrissar anteontem em Brasília, dirigindo-se aos passaqeiros.
("

.. ' ,
'

.

I Fatos & Pessoas
Fernando Bond

s. Bento Sul sai na frente
�no Caminho de Peablru.

F.lorianópolis - o secretário de Turismo
de São Bento do Sul, Flávio da Silvei'ra,
confirmou que o antigo Caminho do
Peabiru, uma trilha que ligava os

oceanos Atlântico e Pacífico, e passava'
pela região daquela cidade, no Planalto

Norte, deverá ser explorado turis-
.iJl"

'

ticameote. Os projetos, como sina-

'{,ização, cartilhas explicativas e

Incentivo. às empresas interessadas já
estão sendo elaborados. � uma pena
que Jaraguá do Sul e região nãotenham
acompanhado o movimento, apesar dos
anúncios feitos pela Prefeitura nos

'�rimeiros meses deste ano. O Caminho

;depeabiru também passava pela nossa

:região.De acordo com o secretário de

':turismo de São Bento do Sul o Peabiru
teve uma grande importância para a

jhistória continental. Serviu' para as

!andanças e até grandes migrações de
'

Ipovos indígenas, e mais tarde, para a
, '

ldescoberta de riquezas, criação de
,

Imissões religiosas, para o comércio,
Jfundação de povoados e cidades.O
IPeabiru foi considerado a mais

, , :importante estrada da América do Sul

.antes da chegada dos homens brancos.

Como era
o Caminho de' Peabiru tinha cerca de 3 mil

quilômetros. Apesar do tamanho, o caminho
não era largo. Pesquisadores acreditam que
a largura do percurso não deveria ser maior

que 1,4 metro. Tinha 40 centímetros de

profundidade. Para evitar os efeitos da

erosão, o caminho era todo forrado por'
espécies bastante pequenas de gramas.
Desta forma, o percurso era sempre limpo e

livre da interferência de outros objetos e

também da ação da própria natureza.
I

Integração
Em seu livro "O Caminho Peabiru; a escritora
Rosana Bond diz que, se o caminho tivesse
sido preservado, a integração entre os países
da América do Sul seria mais fácil. Ela faz um

.cornparatlvo com o atual Mercosul, que hoje
não funciona, mas que há mil anos já
existia.O mesmo camlnho passou a ser

utilizado pelo homem branco para
escravizar índios é para promover a mórte
dessas populações nativas. Acredita-se que
existam dois caminhos que os incas
utilizavam para transpor a América do Sul.Os
dois partiam de Cuzco, no Peru. Um seguia
com ,destino para São Vicente, em, São Paulo,
e outro para Palhoça, em Santa Catarina, E,
justamente este que vai ao litoral
catarinense passava pelo Vale do Itapocu e

pela região de São Bento do Sul. Quem sabe
do sucesso que.é o Caminho de

Compostela, na Espanha, pode avaliar o

potencial histórico, cultural e turístico que
está sendo desperdiçado pela região.

I
CasaseArena
o governador Luiz Henrique aceitou convite
da Prefeitura de Jaraguá do Sul para a

inauguração do Residencial das Hortêndas
amanhã às seis da tarde. São 144 apartamentos
construídos na Rua João C. Stein através do

. sistema PAR; da Caixa Econômica. O

governador assinar também protocolo de

intenções para a construção de novas
unidades residenciais pelo mesmo sistema.
Mas o ponto alto da visita de LHS será a

assinatura do Termo de Autorização de
Convênio para a construção da Arena Multiuso
da regiãO da Secretaria do Desenvolvimento
de Jaraqua do Sul.Parte do dinheiro da obra
vem do Fundo Social. A assinatura acontece

no Centro Empresarial às sete da noite.

Farinha pouca'
Não havia outro assunto nos gabinetes
petistas e rias rodas de deputados do partido
ontem na Assembléia Legislativa que não

fosse a queda de popularidade do presidente
Lula. A força do carisma do presidente junto
ao povo era o último pilar que restava cair

para acabar com 'as pretensões eleitorais de
um partido que teve nas mãos a chance de se

entronizar no poder apenas usando seu

carimbo institucional. Alguns deputados
estavam tão desiludidos que já falavam em

desistir de uma campanha desgastante e

provavelmente inútil. Outros, pensavam
como buscar outros caminhos para se

desvincular do mar de lama. É a turma da
"farinha pouca, meu pirão primeiro':

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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O prefeito Moacir Antônio Bertoldi escreve às quintas'
feiras nesta caiu na

.

"A gosto de todos"

A população de Jaraguá do
Sul foi presenteada com mais

.um a Feira Regional do
Artesanato da cidade e região
há algumas. semanas; evento
que congregou cerca de trinta
artesãos de nosso município
com outros de cidades ,�UI

• �i
vizinhas, no Parque Municipal de Eventos mu

,possibilitando assim mais que vendas �, B�

divulgação, a integração entre essas cidades.
Igualmente para a comunidade, a Feira trouxe não

somente a opção de passeio, lazer ou compras, mas
paramuitos, trouxe também o conhecimento de que Iainda existem artesãos que produzem belos trabalhos
e qu� vivemdesta atividade e dela fazem O seu ganha
pão.

Pois, cada vez mais nos distanciamos daquela n
realidade tão comum no passado - famílias inteiras �
que aprendiam o ofício do patriarca e com ele
'produziam para sustento próprio e das gerações: 1)01

futuras. O artesão era o que hoje é para nós o operário
· das fábricas - a grande maioria - mas hoje uma

minoria na sociedade em geral. No passado o artesão
.tirava o sustento de sua família de seu trabalho lento ��

· , paciente, isento de estresse, acompanhado de muita !�
reflexão e grande esmero. Com o advento da
Revolução Industrial, o trabalho artesão foi aos

I �
poucos sendo substituído pe amáquina e as relações Icf1
de trabalho e familiares foram se modificando. Foi o ifê
preço do progresso.

'

Não querendo entrar no mérito de a vida e o

trabalho terem ficado melhores ou piores, apenas
.:re

constatamos que hoje tudo é muito diferente. Hoje
Im

ma

é preciso unir artesãos da 'cidade e região em [iii

oportunidades especiais, pois jánão fazem parte do '�o
cenário cotidiano, existem em grande parte nb lon

I

anonimato, trabalhando muitas vezes com :m

dificuldade para se manterem, pois, por não ��
produzirem em série, agrega-se a seu trabalho o fator �

tempo, fazendo com que muitas vezes seu trabalho l,i(

seja visto' como um trabalho caro. p[
15.000 visitantes em três dias no Parque de ��

Eventos puderam constatar admirados a beleza e a,
'

, I, ,!O
arte presentes no trabalho de nosso artesão, pois, a IVI

valorização do trabalho artesanal está presente desde ;(âJ

o simples fato de olhar, elogiar, até o pagar pelo ;h;

trabalho e reconhecer nele o valor. ;'�
�

Importante lembrar que o artesanato resgata I

;[OC1

juntamente com as festas e tradições de nossa gente tllSÍ

a importância cultural, pois seu produto vem !ilr,

carregado de nossa cultura em verdadeiras obras de inla

arte que em grande parte vêmmostrar que é possível ÍOJlT

utilizar-se de material fornecido pela natureza, fazen�o! :�
com que a visitação à Feira seja um passeio tambem 'j�
cultural.

'

'<,

É preciso que o comércio fixo e instituído na &cidade enxergue a importância do trabalho artesanal
,

e não o veja como mais um mero concorrente - pois
• o espaço e as oportunidades existem para todos e "a II:
gosto de todos." 1&Incrementa; o trabalho artesão e não deixá,lo t�1
morrer é uma necessidade do momento, pois com Inl
seu enfraquecimento perde-semuito de nossa cultur�, :�U
E, ,. d .

f
- � bem maiS ��(

necessano eixar para uturas geraçoes I �
que � conhecim�n:o .da �xi�tê�cia do art�são atrav�; iii;

, dos hvros de História; e preciso que no fut.uro e
\:re

ainda continue existindo.
,

;�i.

Parabenizamos a Comissão Organizadora de maiS

este evento que tanto contribuiu para o município,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MOSAICO�INTERINO------------------;----�"
surdos

�
Câmara de Vereadores. de Balneário
!
boriú aprovou a contratação de

(0111 I' d dcialista em mguagem e sur os
I ,Ipe 'h-��s),que passa a acompan ar assessoes,

,

lI1itindo que pessoas com esta defi

��Cia possarr: entender manifestações e

{ilCUrsosdos ditos representantesdo povo.
(01110 a comunicação

deve ter, digamos,

j1I1"tradução" n,a íntegra, sinceramente e

0111 todo o respeito, talvez melhor fosse
I

econtinuassem a ouvir nada, O que se

:de bobagens em �odos os leg,isla�ivos- ,

municipais, estaduais e federais- e um

��nto,

� Bur(r)ocracia
Hospitais de Jaraguá do Sul poderiam
receber verbas públicas do município
com a rapidez necessária às suas

necessidades. Bastaria que a Câmara de
Vereadores abrisse mão de parte de seu

orçamento que cresce, embora o

número de vereadores tenha caído de
19 para 11. O que se faz hoje, salvomelhor
juízo, é pura demagogia com o chapéu
alheio, já que o Legislativo não tem

receita própria. O que se vê é dinheiro

parado, que poderia estar sendo aplicado
em benefício da população, que paga a

conta toda, inclusive os vereadores.

� Barrado
Por 6 votos a 2, a Câmara de Vereadores
de Schroeder rejeitou requerimento do
vereador Valmor Pianezer (PFL) para
instalação de CEI que apuraria denúncias
de irregularidades no transporte coletivo
Canarinho e Transpantanal. Novidade
nisso? Não, tem sido assim ao longo de

décadas. Beneflciadas pela caneta dos

prefeitos- e com o beneplácito de não

poucos vereadores- que costumam

prorrogar contratos de permissão à

revelia, inclusive, da população usuária,
as empresas se esforçam para manter

essa abençoada "parceria':

� Trem
Na década de 70, empresários de
Joinville cogitaram a construção de um

terminal ferroviário (quando amdaRede
Ferroviária Federal) de cargas fora da
cidade. A empresa concordou, desde

que a iniciativa privada bancasse os

custos, à época, em torno de45 milhões
de cruzeiros. O ex-prefeito Irineu Pasold

(PSDB) teve projeto de transposição dos
trilhos aprovado pelo BNDES, mas

embargado pelo Tribunal deContas da
União, episódio até hoje não bem

explicado.Em Joinville e em Jaraguá do
Sul, os transtornos continuam. .

� Consumo
Pesquisa realizada no país mostra que as

mulheres já respondem por 37% do .oJ

consumode cerveja. De fato, é cada vezmais D

comum vê-Ias em mesas de bares sorvendo
uma geladinha. Entretanto, segundo a ,[.J

mesma pesquisa, elas tem preocupação q

permanente com o corpo, ao contrário dos .,·b

homens, cujo tamanho da barriga, via de f U

regra, é o espelho fiel da quantidade de litros
que ingerem todos os dias. De modo

especial os de vida sedentária por excelêneia,
'aqueles que só se dispõem a dar alguns
passos se for na direção do boteco.

mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br 'I
Ü'1

PaSol� participa de sessão parai��
explicar contratocomCanarinho''

}ARAGUÁDO SUL-o ex-prefeito
Irineu Pasold (PSDB) participaráhoje.
da sessão da Câmara para esclarecer
dúvidas dos vereadores sobre o termo
aditivo assinado emdezembrodo ano

passado. com a empresa Via

ção Canarinho, que prorroga a

concessão dos serviços de transportes
coletivos.A sessão começa às 19h.

Há duas semanas, o vereador
Dieter[anssen (PP) pediuoficialmente
aparticipaçãodoex-prefeito, depois das
discussões e argumentações entre

vereadores da oposição e da situação.
Janssen disse que gostaria de ser

informado sobre se foi mesmo
efetivada a prorrogação do contrato e
se, caso tenhaocorrido, dequemaneira
foi feito, quais os critérios utilizados e
em que isso vai implicar. "Nada ,é .

melhor do que falar com os

envolvidos", disse.
No mês passado, o ex-prefeito

Na sessão de terça-feira, o

�iaente daCasa,MarcosMannes
pOB), leu o termo de denúncia

,

doparMaristela, que esteve na
,

no último dia 18pararelatar
:ocorrido e pedir orientações. Todos
:ivereadores concordaram em

:l'Jminharumofício aoprefeito para
ilrnrexplicações, anexando uma

:'jiadotermo de denúncia.
Segundo Mannes, a mulher

;:OCurou os vereadores por ter

:liliderado "estranho" o fato da
�retaria, através da qual são
mlaminhados e marcados os

t�es, solicitar o recibo do exame
lo' l�teriasido pago por ela, emnome

m �hefeitura." Ela quer saber aonde
:Iparar o seu recibo", disse o

DENUNCIA

Mulher paga exame,mas diz
",

,

�ue Prefeitura fica com recibo
\�lINA TOMASELLI

Maristela Balsanelli

latou caso à Câmara,
to �eagora cobra

fta plicação do prefeito
�a

GUARAMIRIM - A Câmara de
'lIeadores encaminha hoje à

"feitura ofício solicitando ao

deitoMário Sérgio Peixer (PFL)
imentos sobre a realização de

James interrriediados . pela
. tariadeSa(JdeeBem-Estardo
IIÍcípio. Os vereadores cobram
a solução' para o caso de
lristela Cecília Balsanelli, que
!la ter pagado para fazer um
lame, mas que o recibo de

�'llillento teria sido emitido em

me da Prefeitura e entregue na

RAPHAEL GÜNTHER

Presidente da Câmara afirma que as denúncias não refletem perseguição política contra o prefeito

presidente.
Ainda de acordo com ele,

Marisrela realizou o exame naClínica
Ecocentro, emjoinville, no dia 24 de
setembro de 2004, depois deter sido
solicitado emarcado pela Secretaria
deSaúde eBem-EStarnomesmomês.
Na época, segundo Mannes, a

I moradora do Bairro Jacu-Açu não

estranhou omotivode terde entregar
o recibo e nem que fosse feito em

nome da Prefeitura. A desconfiança
veio quando retomou à Secretaria e

percebeu que outra pessoa, também
marcando consulta, recebeu um

cheque nominal para pagar o exame.

''Até onde sabemos, existe este

encaminhamentopara os exames e o

pagamento de consultas particulares..
O problema, ao que parece, é o

descrito no recibo", completou.
O presidente da Câmara disse,

ainda, queMaristela também espera
saber quais os critérios usados pela
Secre taria 'para avaliação das
famílias que são beneficiadas com
exames gratuitos, o que não é o caso

da mulher. Mannes também voltou
a dizer que as denúncias não

refletem perseguição política contra
o prefeito. "Estamos cumprindo
fielmente nosso propósito de legislar.

Se existe a denúncia, a Câmara vai
\
apurar. Não 'vamos' engavetar, até

porque. temos um termo por escrito

e assinado".
O secretário de Saúde e Bem

Estar Social, Luiz Carlos Pereira,
participou da sessão de terça-feira,
quando foi lido o termo de
denúncia de Maristela, mas disse
que só vai se pronunciar depois de
receber o ofício encaminhado

pelos-vereadores. "Vamos esperar
o pedido de informação, daí vamos
correr atrás. É uma acusação
complexa, mas se procede ou não
vamos ter que investigar", resumiu.

� �cretário de Segurança esclarece caso do uso de veículos oficiais
IIS

1'3 FlORIANÓPOLIS - A utilização Luiz Henrique da Silveira de

\14veículos oficiais da Secretaria exonerar o delegado e o gerente

[o �egurança Pública e Defesa do de Assuntos Críticos da Polícia

b ;�adão em um suposto jantar de Civil,Murilo Canto.
I ',Ularnento de candidatura a Benedet informou que, assim

l' 'tadoestadual,doentãochefe que ds fatos foram levados a

rs %líciaCivil, delegado Ricardo público, o próprio governador
iS :�Illé, e os desdobramentos do tomou a iniciativa de abrir uma
le :,'10, foram explicados pelo sindicância.fora da Secretaria, que

�retário Ronaldo Benedet. Ele culminou com a exoneração de
:/tiCipou ontem de uma reunião Thomé e de Murilo das funções
:CornisSão de Segurança Pública que exerciam. "O delegado negou
'Assembléia Legislativa. que a reunião foi política e alegou
,
A solicitação foi feita pelo líder que os veículos estavam no local

rP,deputado [oares Ponticelli, devido a uma confraternização de
nOme da bancada, após a policiais que faziam um curso na

'. Icação'do fato pela imprensa e Academia de Polícia, distantes
%isda decisão do governador poucos metros do restaurante

mencionado na denúncia. Agora
está correndo uma' outra
sindicância interna sobre os demais
envolvidos e que pode resultar em
processo administrativo", observou.
Ele ressaltou que a Secretaria da

Segurança temmais de quatro mil
veículos e não há condições ,de
controlar o fluxo dos carros oficiais.

O secretário também foi

questionado sobre uma publicação
em um jornal de circulação'
estadual, onde 'aparece a foto de
Benedet e o timbre do governo
estadual numa veiculação em

homenagem aos despachantes.
f'OS despachantes queriam fazer
uma média comigo e acabaram

me prejudicando", argumentou.
Os deputados vão pedir
informações ao jornal para saber

quem assinou a autorização para
essa publicação.

Outros assuntos que estavam
fora da pauta apresentada ao

secretário foram questionados
pelos parlamentares. O deputado
Dionei, presidente da Comissão;
reforçou pessoalmente ao

secretário o pedido, já' enca
minhado emmoção, de instalação
da Delegacia da Mulher em

Jaraguá do Sul, uma reivindicação
antiga do município, reforçada
pelos números de violência contra
a mulher.

IS
garantiuquemóassinou aprorrogaçãq-)J
do contratode concessãodo transporte t>
coletivo, mas sim um "protocolo dé

intenções", noqual aempresateriaqui:)
comprar dois terrenos e construir du�.q
estações transbordos para terdireito� j,

uma renovação do contrato em2006lCl
. Pasoldtambém disse que a renovação
dependeria da administração atual�2

de aprovação da Câmara d�n
Vereadores. rJ

Já o procurador-jurídico da

Prefeitura, Jurandyr Bertoldi,
contestou asdeclaraçõesdo

ex-prefeitole disse que estava em posse dele um
TermoAditivo, assinadonodia 23 de
dezembro de 2004, sete dias antes de
Pasold deixar a administração, I
prorrogando a concessão do serviço à
Canarinhopormais dez anos. Apesar
disso, o procurador disse que a atual
administração está renegociandoco�
aempresa concessionária.

Secretário de obras apresenta
.balanço do semestre naCâmara

}ARAGUÁ DO SUL - o secretário

de Desenvolvimento Municipal,
Luis FernandoMarcolla, participou
da última sessão da Câmara de
Vereadores e prometeu que .mais

ruas serão contempladasno segundo
semestre deste ano como Programa
Nosso Asfalto. Ele explicou que
embora mais de 60 ruas estejam
listadas e com termo de adesão
assinado pelos .moradores para
receber a pavimentação, a

Secretaria está seguindo alguns
critérios e priorizando locais com

proximidade a escolas, vias de

transport! coletivo e tráfego intenso.
No primeira semestre, segundo

Marcolla, oprogramaatendeu 11 ruas
com investimentos deR$1,52milhões.

Orelatóriodo secretário revelou ainda

implantação de 6.382 tubos d�
drenagem pluvial e investimentos de
R$ 261 mil na manutenção de
caminhões emáquinas pesadas. ''Nãd
conseguiríamos tocar a gerência de
obras sem asmelhorias dasmáquinas'j

O vereador [aime Negherborr
(PT) sugeriu a terceirização dct'.
serviçosde caminhãopipapara atendes
osmoradoresque soíremcomapoe�;

I

Eugênio Garcia(PSDB) destac�i
necessidade de rotatóriano primeir9
acesso a Nereu Ramos na BR 280:
Dieter Janssen (PP) sugeriu campal
nhas para evitar a depredação dd

patrimôniopúblicoeCarionePavanello
(PFL), ocumprimento das promessas
de campanha, ")

Encontro de pais e educadores do
ensino fundamentar i no Marista

i
Pais, professores, coordenação e direção do Colégio Marista São Luís se

,

reunirão nesta quinta-feira dia 25 de agosto para mais um Encontro. <,

Desta vez a dinâmica do encontro será diferenciada, realizados poro:
turma, cada professora poderá expor as particularidades de sua classe,' J
suas conquistas e desafios. "

Neste encontro além de discutir o desempenho geral dos educandos, �
haverá um debate sobre uni tema relacionado à educação. Outro,
objetivo é fazer uma retrospectiva do ano letivo

'

informando aos pais os avanços relacionados à ,'I':(i:< -{ri:<1::
.....Y-!:r:.Á.J...A.-;:.').'yaprendizagem, bem como os "'-''''

encaminhamentos que serão dados durante o

segundo semestre para que os objetivos
propostos para o final de cada série sejam
alcançados.
"Quando Escola e família caminham em

parceria, as virtudes crescempor si, os hábitos e
práticas tornam-se uma necessidade natural." MARISTA J

,:..

.
'

.1

____________________________A� _
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CORREIO ECONÔMICO I
Fundos de previdência
A CPI dos 'Correios aprovou ontem o requerimento de quebra de

,

sigilo das aplicações de três fundos de previdência nos bancos BMG
e Rural, de onde saíram os empréstimos de RS 55 milhões
intermediados por Marcos Valério que foram parar na conta de

políticos aliados do governo por orientação do ex-tesoureiro do PT
Delúbio Soares. Serão investigac;las as móvimentações dos fundos

,

de previdência da Caixa Econõmica Federal (Funcef), da Petrobras

(Petros) e dos servidores da administração direta (Geap). Os
integrantes da CPI suspeitam que parte da corretagem p.elos
investimentos seria revertida para campanhas eleitorais. Segundo o

presidente da CPI, senador Delcidio Amaral (PT-M$), com os dados
dos fundos de pensão, a comissão volta as atenções para seu foco,
que são "os Correios, os contratos.as movimentações financeiras e

os fundos de pensão": - Tudo o que mostre a origem do dinheiro

que abastecia o 'valerioduto' - resumiu o presidente da CPI.

Facisc
Empresários do setor

produtivo de todo estado de
Santa Catarina se reúnem na

próxima quarta-feira, em
Florianópolis, com o

governador Luiz Henrique. A '

mobilização está sendo

organizada pela Facisc

(Federação das Associações
Empresariais de Santa'
Catarina). A previsão é de

que 500 empresários
participem, �OO já estão

i:nscritos.

Dólar
A preocupação com o cenário
político e o novo recorde dos

preços do petróleo foram os

combustíveis da alta de 1,24%
registrada pelo dólar ontem. A
moeda americana fechou
cotada a RS 2,437 na compra e

RS 2,439 na venda. Os títulos da
dívida externa recuaram e o

risco-país fechou em alta de 3

pontos, aos 418 pontos
centesimais. E o motivo da
tensão ainda é de que as

denúncias contra o ministro
tenham continuidade. A grande
expectativa é com o

depoimento de Sérgio Buratti.
Facisc II
Entre as pautas que serão

debatidas estão, o
recolhimento antecipado do

ICMS, a questão doSimples
Estadual, é a reivindicação de

,

Rue o Badesc busque fontes

alternativas, junto ao BIRD, BID, '

�ntre outros, com objetivo de

dlrninuir a dependência de

r,ecursos da Agência de
Fomento com o BNDES. 'O
encontro vai acontecer no

Centro Sul, às 14 horas.

Bolsa
A Bolsa de Valores de São Paulo

,
.

(Bovespa) tentou operar em
terreno positivo, mas não teve

fõlego. Depois de alternar ten
dências algumas vezes, a bolsa

paulista fechou em baixa de

0,21%, com o índice Bovespa
em 26.712 pontos. Os negócjos
somaram RS 1,160 bilhão.

redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

I

ACUS
Posto Mime· Kohlbach
O Bollcário • Shopping
Chopperla 115
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IIAMIGO DA CRIANÇA"

Hospital Jaraguá incentiva r

o aleitamento materno I
,ELlS BINI

� Instituição promove
f

cursos para gestantes
e também pratica
Método Canguru'

}ARAGUÁ DO SPL-:"" A Semana
Nacional do AleitamentoMatemo

começa hoje e tem o objetivo de
informar as mães sobre a impor,
tância do leite materno para o

desenvolvimento saudável dás
crianças tanto psicologicamente
quanto fisicamente.A Materni
dade do Hospital [araguá, que
realiza uma média mensal de 140
partos, recebeu em 2002 o título
de "Hospital Amigo da Criança",
dado pelaUnícefàs instituições que
incentivam o aleitamentomatemo.

Para receber o título, o hospital
'colocou em prática dezpassos que
incentivam o aleitamento, entre
,eles o "alojamento conjunto", que
permite que mães e filhos

permaneçam juntos 24 horas por
dia e o estímulo para que a mãe

inicie o aleitamento na primeira
,.

meia hora após o nascimento. O
, hospital também promove, sob. a

coordenação da psicóloga Ana
Cláudia Pagane lli, um curso

gratuito para as gestantes e os pais,
com o objetivo de oferecer infor-

Márcia Marquardt está consciente da importância do aleitamento materno para saúde de seu filho

mações gerais sobre as alterações,
físicas e emocionais pelas quais
passarão e proporcionar a troca de

experiências entre os participantes.
"As mães que participam do curso
ficam �ais .tranqüilas, menos

ansiosas", diz Ana Cláudia. A
mamãe de primeira viagem.Márcia
Marquardt, quedeu à luz na última

segunda-feira, não participou do
curso, mas sabe da importância do
aÚ�itamento e garante que vai

amamentar o pequeno Gabriel

Felipe pelomáximo de tempo que
for possível.

MÉTODOCANGURU-A
maternidade desenvolve ainda o

Método Canguru, que consiste em
manter o recém-nascido de baixo'

peso, de fralda, na posiçãovertical,
contra o peito de um adulto, que

• pode ser a mãe, o pai ou algum
membro da família, diminuindo o

tempo que o bebê fica na incuba-

dora. De acordo com a enfermeira
VilmaAlves, Qmétodo propicia um

aumento de peso diário de SOa 70
gramas, superior ao peso adquirido
quando o recém-nascido per,
manece apenas na incubadora,
Esse' procedimento também di,
minui a permanência do beoê no

hospital e os riscos de infecção I Olá

hospitalar, além de oferecermuitas �tu

outras vantagens, como aumentar

o vinculo entre a mãe e o filho. g,jj
�

Conferência discute política municipal de Assistência Social I
são 14 PSF no' município com 11
probabilidade de aumentar em �
mais um.'

T�mbém foram sugeridos
projetos de capacitação profissional
e geração de renda para a família,
comando único da política
municip;l de Assistência Social
tendo secretária específica e equipe
profissional necessária e desburo'! �iJI
cratizar o acesso de portadores de, �úa
deficiência aos direitos previstos em

lei, entre outras coisas.

SCHROEDER - Representantes
de entidades governamentais e

, não governamentais participaram
ontem da 3° ConferênciaMunici-

pal da Assistência Social, promo
vida pela Prefeitura com o objetivo

\ de discutir aa estratégias do SUAS
(Sistema, Único de Assistência

Social) e propor alternativas aos

problemas sociais que atingem o

município e seus moradores. A
Conferência é realizada de dois em
dois anos. A última foi em 2003,

na administração passada.
A secretária municipal de

Desenvolvimento Social e .de
Saúde, Ingrit Eichenberger,
enfatiza qúe todas as propostas
levantadas durante a Conferência
serão analisadas pelo Conselho

Municipal de Desenvolvimento
Social. Segundo Ingrir, somente o

Conselho tem o direito de aprovar
ou rejeitas as propostas tiradas na
Conferência. A análise das

propostas pelo Conselho deve

acontecer nos próximos dias.
Entre as prioridades levantadas

na Conferência, Ingrit cita a

.mecessidade de aumentar o

número de funcionários que
atuam na Assistência Social � a

construção de um Centro de
Referência para atenderas pessoas
que participam dos programas
oferecidos pelo município. A
ampliação dos PSF (Programa de
Saúde Familiar) também foi
abordada. De acordo com Ingrit, ij�M

�--------------------�----------�----------------�--------------------------------------"II

Informática é essencial para mercado de trabalho
}ARAGUÁ DO SUL - Mário

Luís H�rst tem 32 anos. Ele
trabalha com vendas, _mas está
desempregado e um dosmotivos
de ainda não ter reingressado no
mercado de trabalho é a falta de
conhecimento em informática.
O problema de,Mário será

resolvido-graças a solidariedade do

pessoal da Infosoft, que d�cidiu
oferecer, de graça, um curso

'básico' de informática: O

proprietário da Infosoft, empresa
espeçializada �m desenvol
vimento de sistemas, Paulo de

Almeida, tem o apoio dos
funcionários. O programador
Cleiton Strelow vai dar aulas
sem cobrar nada. O curso está

prev is to para começar em

outubro; Por enquanto, apenas'
Mário se inscreveu como aluno,
mas a capacidade é de 12 vagas

por turno ..
,

.

A Infosoft decidiu fazer alguma
coisa pela bemdo próximo já o ano
passado, quando criou a "Evoluir",
que quer dizer Equipe de Volun
tários da Infosoft. No Natal,'
arrecadaram alimentos e brinque-

�VIAÇA�CANARINHO-.11 -

-�, ,

_)
-

Uma Transportadora de Vidas:

dos para as crianças pobres e agora

optaram pelas aulas gratuitas de
informática básica. "Sabemos que
ainda existem muitas pessoas que

precisam de uma chan�e e o que

depender de nós, vamos colabo
rar"; justifica Paulo. Da mesma

opinião pàrtilha o programado
Cleiton, que está disposto a ensinar
o que sabe para quem não sabe
nada de informática.

Entrar nomercado de trabalho
sem conhecimento de informática
é praticamente impossível assegura
a psicóloga da empresa Recruta

RH, Ângela Bachmann- "Quem
.

não sabe nada de computação
pode até Ser cornparadc a um

analfabeto", afirma Angela,
Segundo ela de cada 10 pessoas,

I
que procuram emprego, quatro,
não sabem nada de informática. '

Ainda de ac�rdo com a'

psicóloga, praticamente todas as

áreas de trabalho exigem este upa
I 'e na'de conhecimento, inc USIV

\

linha de produção, já que
,. -

' adas "Para
maquinas sao automatlZ

.

a área administrativa é impres'

cindível", avisa Ângela.
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I reche do (:lia Hern não funciona
por falta de nove funcionários

, HELENA DE MORAES
,j ,

rr�dio está pronto,
, Iprefe,itura não

1 dinheiro para

�tratar professores

�CHROEDER - o Centro de
, 'oInfantildoBairroRioHem,

"

onaadministração anterior;
, náoestá funcionando.A obra,'
iWlrewISOSmunicipais novalor

�Ioomil,estápronta jáhá algum
mas não está atendendo as

,

dob;Jirroporque aPrefeitura

Irem dinheiro para contratar,
� 'árias.A secretáriamunicipal
:i'

i Wucação, Miriam Vogel disse
que não tem'estimativa de

acrechevaiabril: "Precisamos
lfuncionáriospara a creche fim
mas aPrefeitura jáestácompro
o47%da arrecadação com a'

re�ento. Estamosno limite.
a51%, a administração terá
comoTribunal deContas",

,

asecretária.
�Io menos 22 crianças estão

rando a abertura da creche. O
já está tomando conta do
eosrnoradores temem a ação

no vân'dalos. A secretária de

àol xa�o disse que está tentando
�traralternativas. Uma delas é

As creches domiciliares têm sido a alternativa para as mulheres que precisam trabalhar
, ,

aceitar crianças de até três anos e

reduzir o horário de funcionamento.
Em Schroeder, existe apenas um

Centro de Educação Infantil,
localizado no centro da cidade e que
atende cerca de 120 crianças com

, até seis anos deidade.ASecretaria de

Educação não tem dados sobre 6

número de crianças que estãona lista
de espera. De acordo comMiriam, o
censo do IBGE aponta a existênciade '

226 crianças commenos de umano e

847 de 1 a 4 quatro anos.
A falta de creche no Bairro Rio

Hem temdificultado avida demuitas

As creches domiciliares têm sido
a alternativa para muitasmulheres.
Maria de Lurdes Morais de Souza

mulheres que precisam trabalhai;mas cuida de cinco crianças. Dois são

não têmonde deixar os filhos, Éo caso ' netos e os outros, filhos de vizinhos.A

deMariaLucindadosSantos.Elamora mesma coisa faz Eledir Cabral dos
na ruaMárioZerbin, hápoucosmetros
da creche e contava com a abertura
doCentropara deixar o filho Isaac, de
três anos. "Estou tentando uma vaga
na creche do centro, mas ainda não
consegui", lamentaMaria Lucinda,

Governo de Santa Catarina

PrefeituraMunicipal de jaragu� do Sul

os

lal
ia,
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'

.

lei �iJETO: Contratação de serviços de engenharia para ampliação e reforma de 4 (quatro) Postos de
�ude,com fornecimento de materiais e mão de obra, a saber:

m '

Nome do Posto de Saúde
AGOSTINHO L.BIANCHI

,

'Descrição
Ampliação de 46,88m2
e Reforma.

Endereço,
Rua 879 - Maximino Beber
- bairro: 3 Rios do Norte

ILHA DA FIGUEIRA Rua João Sanson - bairro:
Ilha da Figueira

,Ampliação de 55,50m2

DRERICH KAUFMANN Ampliação de 41,50m2 Rua Onélia Horst
bairro: Vila Lenzi

GERMANO SACHT Ampliação de 25,09m2 Rua Manoel F. da Costa-
bairro: João Pessoa

JS

'01 !�GIMENTO: Lei FederaI8.666/93 e demais alterações posteriores.,

I�AZOe LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 11 :00 hora� do dia 20 de setembro de
a I�05, no Serviço de Protocolo desta Prefeitura."

'

IS !i�RTORA dos ENVELOPES: 13:30 horas do dia 20/09/2005 de 2005 na sala de reuniões.
'Ü �!TASe HORÁRIO PARAVISITATÉCNICA:09/09/2005 -13:30 horas; 12/09/2005 -13:30 horas e 15/

a, �/200S - 13:30 horas. "

__

e, !�TlRADA DO EDITAL É ANEXOS: 1) O edital e anexos estarão disponíveis na lnternétno endereço
a �aguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo, ou; 2) O edital e anexos - em CD -poderão ser
;' 1IIIrados na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaráguá do Sul, telefone (47) 372-8085,-

%seguinte endereço: Rua Walter Marquardt nO 1.111 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - se,

:ediante pagamento de taxa de RS 30,00 (TRIN1A REAIS).
_

'

'

!ÇAMENTO GLOBAL DAS OBRAS: RS 165.266,79 (cento e sessenta e cinco mil duzentos e
.'

-

'

�ssenta e seis reais e setenta e nove centavos).
�ORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereço acima ou
leio Fax (0**) (47) 370-7253, ou ainda pelos e-rnails licitacoes@jaraguadosul.com.br ou
� -

'

�mpras@iaraguadosul.com.brra9Uá do Sul (SC), 23 de agosto de 2005.

MOACIR ANTONIO BERTOLDI

Prefeito Municipal

Santos, que toma conta de lO.

crianças, cinco delasmenores de seis
anos. "Como não tem .creche aqui
por perto,acabei cuidando de várias
crianças. Até parei de trabalhar por
causa deles", comentaEledir.

.AW&W§GbS ;I4t4•• ooe'WMA * iH

Alunos de Apaes da região se

reúnem em tarde de integração

Secretariasde Estado do
DesenvolVimento Regional em
CriCiúma e emAraranguá

GUARAMIRIM - Uma festa à
- fantasia no Curupira Rock Clube,
ontem à tarde, mar'cou as

comemorações da Semana do

Excepcional. Participaram da festa

aproximadamente 120 alunos das

Apaes (Associação de Pais e Amigos
de Excepcionais), de Jaraguá do Sul,
Guaramirim e Massaranduba.

Apenas os adultos foram à festa,
promovida pela Escola de Educação
Especial Maria Anna Malutta, de
Guaramirirn. O objetivo, de acordo
com aprofessora JandiraVres Freitag
foi integrar os alunos adultos das três
Apaes.

AApae deGuaramirlm atende
78 pessoas portadores de deficiência
mental ou múltiplas. Segundo' a
professora Jandira, esta semana foi
de atividades voltadas à prevenção.
No domingo foi apresentada uma

peça de teatro sobre os cuidados que
_,

se deve ter quando se tem um filho,
portador de deficiência. A peça.,
dirigida pela atrizMery Petty, teve ao;
participação de uma aluna daEscolas,
DorotéiaRoloff, de 27 anos. : )

AApae de Jaraguá do Sul atende;'
270 portadores de deficiência. A;
terapeuta ocupacional Cleide;
Strangari informa que atualmentec.
que 24 alunos estão no mércado de '

trabalho 'em empresas da cidade. A)

inserção dos portadores de deficiência
nomercado de trabalho-e a inclusãcq
noensino regular são asprincipais lutas.
das Apaes. : ,

A Apae de Massaranduba tem:
36 alunos. O psicólogo da instituição;
Paulo Pacheco, prega a não segre-,
gação das pessoas com deficiência.,
"igualdade de tratamento é omelhor:
remédio", ensina.

o clima era de alegria na festa à fantasia-com alunos das �paes da região
.

Governo conclui
recuperação da se 448, entre

Forquilhinha eMeleiro.

A conclusão, da pavimentação, da
-

SC 448 é 'mais, um investimento' nas

',rodovias das Regionais de Criciúma e Araranguá. Nos 50 quilômetros
que ligam Forquilhinha a Meleiro, o atual Governo do Estado aplicou
.cerca de R$ 2 milhões, assegurando mais' segurança e agilidade
ao transporte. É o Governo investindo em novos caminhos para
o desenvolvimento chegar a todas as regiões de Santa Catarina.

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N° 24/2005-FMS
SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

),
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Polícia alerta a população
sobre o "golpe do achadinho"

JARAGUÁ DO SUL - A

Delegacia de Polícia regis tra
média de um"). ocorrência pormês
do' "golpe do achadinho" que,

segundo o delegadoUriel Ribeiro,
é uma estratégia antiga usada por
marginais para roubar dinheiro de
pessoas desavisadas. A incidência
deicasos é maior, porém, muitos,I

•

que, por ingenuidade ou por
tarhbém pretenderem aplicar um
golpe em estranhos que se

aptesentam como pessoas humildes
e �esinformadas, deixam de

re�istrar o Boletim de Ocorrência.
De acordo com o delegado, o

golpe é sempre aplicado por duas
ou três pessoas e as vítimas

preferenciais são os idosos e pessoas

simples, abordadas geralmente na
saída de bancos ou do comércio.

"Éarmado um teatro, onde um dos

g�lpistas se coloca andando à
frente da vítima e deixa cair uma
folha de cheque, por exemplo. A

,

pessoa, de boa fé, junta e devolve

ao golpista, que promete uma

recompensa. Eles, então, procuram
alguma galeria ou prédio com salas
comerciais, dizendo que vão pegar
o dinheiro da' recompensa com o

pai ou outra pessoa qualquer e

enganam a vítima, de forma que
esta lhes entregue a bolsa. Ou
carteira. Quando a pessoa percebe
que foi roubada, já é tarde",
explica Q delegado. "É um golpe
semelhante ao do 'bilhete

premiado"', compara.
'

Segundo Ribeiro, o golpe
geralmente é aplicado por pessoas
que não moram em Jaraguá do Sul,
para evitar serem reconhecidas. A

prisão também é dificultada

porque quando é registrada a

ocorrência os marginais já não estão
, mais na cidade. No início do ano

passado, a polícia conseguiu
prender dois golpistas vindos de
São Paulo, porque uma vítima os

avistou na rua e os reconheceu,
avisando a polícia.

Sfgundo o delegado Uriel Ribeiro, as vítimas são pessoas simples
,>

INFORMATIVO ��l����Sfa
I
: Núcleo realiza o 3° Seminário da Qualidade

Fa lecimentos
I

; Faleceu às 08:3Sh dei dia 23/08, o senhor Antônio Pereira,
i com idade de 73 anos. O velório foi realizado na Capela da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério daVila l.enzi.
Faleceu às 01 :2Sh do dia 24/08, o senhor Marcos Bachmann,
'com idade de 65 anos. O velório foi realizado na Igreja São

i Luiz Gonzaga e o sepultamento no cemitério da Barra do Rio

; Cerro.
'

! Faleceu às 04:00h do dia 24/08, o senhor Alirio Nascimento,
i com idade de 52 anos. O velório foi realizado na Capela
: Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da
í_Vila Lenzi.

PARALISAÇÃO

Servidores do INSS estudam �

possibilidade de voltar à greve
Eus BINI

� o governo federal
não atendeu
nenhuma .exigência
segundo a categoria

JARAGUÁ DO SUL - Apesar do
retorno ao trabalho na dltirria

,

semana, os funcionários do INSS
continuam em "estado de greve",
ou seja, a paralisação dos serviços
pode voltar a acontecer a qualquer
momento, uma vez que a categoria
não conseguiu obter do governo o

-aumento de 18% que era solicitado
em regime de urgência, apenas a

promessa de gratificações a serem

pagas a partir de janeiro do ano que
vem. A informação é da
representante do comando de

greve emJaraguá do Sul, Fernanda
Budal Arins.

Além do aumento, a categoria
também reivindicava a

contratação de mais funcionários
e melhorias na estrutura das

agências. "Nenhuma das nossas
reivindicações foram atendidas e

tivemos só a' promessa de uma

gratificação de R$ 140milhões que
começará a ser paga em todo Brasil
a partir de janeiro de 2006", diz
Fernanda. Deste total, 60% será

pago como gratificação fixa e 40%
na forma de gratificações variáveis,
de acordo com o desempenho
individual dos funcionários.

A agência de Jaraguá do Sul não está abrindo aos sabádos como o Ministério Público Federal sugeri

Segundo Fernanda Arins, o

salário-base de um técnico do
INSS é inferior ao saláríomínimo.
"Apesar dos benefícios que

incorporam a renda mensal dos
técnicos, todos os cálculos' para
aposentadoria e recolhimento de
,FGTS, por exemplo, são feitos
levando em conta o valor do

salário-bas�", explica.
TRABALHO AOS

SÁBADOS - O chefe da agência
do INSS em Jaraguá do Sul,
Marcelo Bello, disse que o

atendimento está normal e,por isso

para recebimento dOe salário
maternidade e pensão por morte,

Em Jaraguá do Sul, o lNS
atende uma média diária de 3 ies

pessoas, a maioria com auxíli

doença, que é o procediment
mais demorado. Segundo o gerent,
da agência, a média de espera n

fila para obter esse benefício é d
cerca de duas horas. ' lan

Das agências subordinadas' m

Gerência de Joinville, a d
Canoinhas não aderiu à greve ea

de São Bento do Sul ad�

parcialmente.

não vê a necessidade de trabalho
aos sábados, mas que se for
necessário isso poderá acontecer.
De acordo com ele, o serviço não
acumulou porque nos dez dias
anteriores ao término da greve, que
durou qois meses e meio, a agência
já estava prestando alguns serviços
aos segurados, como remarcação
de perícias médicas, alguns
retornos de consultas, e

requerimento de auxílios. Mesmo
durante a greve, os serviços eram
prestados via internet e nos últimos
dias já estava sendo dada entrada

CORREIOTV�I----�--�--��-,-,---.--------�--r-�-a-t-�o-@-j-or-n-.'-ro-r-���-d-op-o-�-X-�-)·;lOiiii Tio! Galisteu nas telanas ' , iadu
Lurdinha será o pivô' de mais uma discussão em América. Roger foi terça-feira à pré-estréia do filme "Coisas de Mulher" que tem ! :md
No capítulo que está previsto para ir ao ar no sábado, Nina no papel de uma cabeleireira a sua namorada, Adriane Galisteu. O '�1vai ao escritório de Glauco dizer tudo o que pensa e jogador disse que adorou o filme. Mas a crítica nos jornais de ontem Of

descobre que Lurdinha é sua nova rival. Cheia de raiva, a não foram tão positivas assim. Chamaram a história de fútil, boba e que
advogada joga longe o porta-retrato com a foto de trata sobre' sexo de maneira banal. Nós vamos ter que esperar para ver,

Lurdinha que Glauco havia colocado sobre sua mesa, além o filme estréia nos cinemas dia 2 de setembro.
de atirar vários objetos do escritório em cima dele. O clima
na ante-sala não é melhor. Por lá, Vera e Radar aguardam
ansiosos para falar com Glauco e cobrar dele satisfações
'sobre seu envolvimento com a menina. Glauco informa

que sua intenção é a de se casar com Lurdinha.
'

Sempre lindo
Se Rodrigo Santoro sempre chamou atenção por sua

beleza, atualmente ele tem atraído todos os olhares por
conta de seu novo visual. Até os amigos mais íntimos do
ator estão espantados com sua magreza, que faz com. que
ele passe despercebido diante de muita qente ainda mais

por ter cortado as madeixas. Mas, muita calma! A saúde do

galã vai muito bem, obrigado. A perda de peso foi mesmo
em virtude do trabalho: para quem não sabe, ele teve de

emagrecer para viver um músico no filme "Os
Desafinados"

f Com o objetivo de trocar experiêntias e disseminar a

I Qualidade na região, o Núcleo da Qualidade ACIJS-APEVI
! realiza, dia 30 de agosto o 3° Seminário da Qualidade, no
CEJAS. A programação começa às 18h30min com o

credenciamento, sendo às 19h1 Omin realizadaa abertura

I por Paulo Obenaus, Presidente da ACIJS, seguida de debate
: com Eduardo Horn, Superintendente da Menegotti
: Metalúrgica; Ricardo Déihler, Diretor da Qualidade da Déihler

i e Roberto Zardo, Diretor da Qualidade da Natura. O
,

moderador será Mário Motta, apresentador da RBS-TV.

! Conforme informa DeiseWischral, integrante do Núcleo da -

Qualidade, será apresentada ainda a peça Otupor - essa

fábrica é do vapor, pelo Grupo Teatrallndumak, seguida da

palestra-show com Dalmir Sant'Anna, sob o tema Menos

pode sermais. Diogo Ferreira, Coordenador do Núcleo da

Qualidade, encerra o evento, dando início ao Coquetel de
Confraternização. Investimento de R$ 20,00 para Associados
e estudantes e R$ 30,0'0 para outros inter,essados.
Informações pelo fone (47) 275 7005 ou e-mail
a Iberto@acijs.c,om.br.

Ex-militante?
\

A atriz Paloma Duarte que protagonizou um bate-boca em pleno
horário eleitoral com a também atriz Regina Duarte (que dizia que
tinha medo do Lula no poder) fez um desabafo esta semana a revista
Isto É Gente falando sobre a crise no PT."Me assusta muito a situação do

PT. Estou muito preocupada desse partido sangrar até o fim e morrer de

hemorragia porque o senhor José Dirceu não quer largar o osso. Toda e
"

qualquer medida que o Tarso (Genro, a tua/presidente do pn tenta liJtâ
fazer para remoralizar o partido, ter o apoio da população novamente,
apaixonar de novo a militância, o senhor José Dirceu vai lá e derruba
com seus aliados. É incompreensível que esse homem ainda tenha
tanto poder dentro deste partido, o que me leva à perguntar: o que é

que esse homem sabe?" diz a atriz. "

Arrependida?
Paloma Duarte afirmou que não se

arrepende de ter apoiado Lula. "Não
me arrependo. Dei um depoimento
contra uma maneira de se ganhar
.urna campanha. Mais do que apoiar
o PT, eu desapoiei o (Jose) Serra. A
minha indignação naquele
momento foi imaginar que um

postulante à Presidência da

República permitia que sua equipe
de trabalho baseasse a campanha
em aterrorizar a população. Isso é
inadmissível. Faria de novo contra

qualquer candidato que tentasse

ganhar uma eleição assim, no qrito:
A revista já está nas bancas.

Denunciantevira réu
A mãe do adolescente que denunciou o cantor Michael,
Jackson por abuso sexual foi acusada por promotores" na

terça-feira, de fraudar o sistema de assistência social. Eles

alegam que ela mentiu sobre as suas finanças quando
solicitou assistência do governo norte-americano. A mulher,
que foi chamada de mentirosa e acusada de ludibriar a

assistência social pelos advogados de Jackson, no
julgamento em que o cantor foi inocentado, pode ser presa
se não se apresentar até o início de setembro, segundo os

promotores. "Essas acusações são o resultado de uma

investigação muito cuidadosa'; afirmou Sandi Gibbon, porta
voz da Justiça do condado de Los Angeles. "Achamos que
as evidências são suficientes para a acusação"

tiAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



rrovas acontecem,
Ite fim de semana

oevem reunir mais

lO participantes

DA REDAÇÃO - O tenista

iileiro Gustavo Kuerten vai

I ient,ar o norte-americano Paul

ml,b� tein na estréia do Aberto dos
; tanos Unidos, último Grand

I I :ruda temporada 2005. A data
�rtida ainda não foi definida
organízação dó torneio. Será

I eiroconfronto de Guga, 352º
mundo, contra Goldstein, 64º
mnkingmundial.
O brasileiro desembarcou
lem em Nova York ainda se

iX'rando de dores no pescoço e

músculos próximos ao quadril
o.Aos 29 anos,Goldstein está

t�ormomento da sua carreira,
�cançado, recentemente,' as

,

isdoATPd�Newporteas
• ,lltas doATP de Indianápolis.

'

QUINTA-FEIRA, 25 de agosto de 2005

COMPETiÇÃO

RÁDIO

.JARAGUÁ

ESP,OR'TE/GERAL

Canoístas de todo o Estado são esperados na 3" etapa que acontece fim de semana em Guaramirim

oaraguá do Sul).
No feminino, o destaque é

Ana Paula da Costa (Ascan), que
venceu a primeira etapa e não

participou da segunda, mas é um

dos principais nomes da categoria
em Santa Catarina. No Master, o
próprio Adilson (Ascan) chega
como favorito, já que conquistou
as duas primeiras etapas.No Sênioi;
José de Freitas (Kentucky) tem a

J á o paulista Ricardo Mello,
número 1 do Brasil, terá pela frente
o argentino Juan Monaco na

primeira rodada. Quem vencer,

pega o ganhador do jogo entre o

alemão Philipp Kohlschreiber e o
tcheco Tomas Berdych. Mello já
enfrentou uma vez Monaco no

circuito profissional da ATP. Foi em
2004, no challenger de São Paulo,
'quando o paulista perdeu por 2 sets
al (6/4,3/6 e 6/3). O jogo também
foi em piso duro, como no EUA.

O argentino, 21 anos, ocupa,
atualme�te o 66º lugar na Corrid�
dos Campeões (que considera os

pontos apenas do ano) e 79º no

Ranking de Entradas (pontos das
últimas 52 semanas). Mello é o 84º
e 56º, respectivamente.

liderança. Daniel Tavares (Ascan)
é o primeiro colocado na categoria
Júnior. Paulo Cristiano dos Santos

_(Ascan) chega como principal
nome na Cadete, Tomas Duarte
(Bio Radical)' pode conquistar na
Menor e Eduardo Santos (Bio
Radical) tem grandes chances no
Infantil.

Adilson disse que a região é um

dos principais pólos do esporte em

• Gustavo Kuerten

desembarcou ontem em

Nova York ainda se

recuperando de dores no
pescoço e em músculos

próximos ao quadril
operado.

• A data da partida.ainda
não foi definida pela
organização do torneio.

Será o primeiro confronto
de Guga, 3520 do mundo,
contra Goldstein, 640 no

ranking mundial.

Guaramirim recebe 3a etapa
, ,

'

o Catarinense deCanoagem

GuAJ(AMIRIM - Neste fim de

a mais de 70 canoístas de

o Estado participam da 3a
'

doCampeonato Catarinense

Ca�oagem Velocidade, em
irini.. As provas começam

'Dado, as 13h, nos fundos do
Guaramirim. Os participantes
lião divididos ,em sete

, !,�orias: Infantil, 'Menor,
�Ie, Júnior, Sênior, Master e

,

ino, Ovalor da inscrição é

lepode ser feita no local do

toaté na hora do início.
'

�doAdílsonPommerening,
íóes públicas da Federação

,

ense, são esperadós atletas
rodos os lugares de Santa

,

a, "Começamos a trabalhar
um número de 60 partici
es, mas a procura tem sido
neeacho que vamos superar
facilidade esse número". Para

'mgião tem grandes chances
IOnquistar o título da etapa, já
ttêsclubes daqui participam:

, !aJ1 (Schroeder), Bio Radical
as' uaramirim) e Kentucky
d__---------------------------------------------------------------------

:r�a ug,a enfrenta americano no Aberto do EUA

obinho deve ficar de fora da estréia domingo
,

DAREDAÇÃO - O preparador
do RealMadrid, o brasileir�

,ilônioMello, descartou a estréia

atacante Robinho na primeira
iladadoCampeonato Espanhol,

, dOmingo, às 16h (de Brasília) ,

ntra o Cádiz. Perguntado se o

lador estaria ambientado
, ientemente para jogar, Mello
'�que" - " de l b

,

nao , apesar e em rar

,l,quem decide pela escalação é

'Iecnico brasileiro Vanderlei
�eInburgo.
�Ie.vai ser submetido às nossas

ÇOes. Vai chegar cansado de
'J)e ))
, In

, lembrou o preparador
:co, em 'entrevista ao Terra
:�Ttes. Depois de jogar pela

primeira do segundo turno do

Campeonato Brasileiro, o atacante
embarca às 15h (de' Brasília) de
hoje paraMadri. Mello descartou
.ainda um trabalho específico para
fazer Robinho ganhar peso rio Real
Madrid.

"Quando estivemos no Santos,
já era feito um trabalho sobre o

Robinho com a ajuda de um

fisiologista. Mas não era para ganhar
massa", contou. "O trabalho é para
o, desenvolvimento de suas

'características físicas, sem se

preocupar em fazer dele um cara

forte. Ele ganhou dois quilos na

ocasião, mas a principal intenção
não é essa", explicou.

• O preparador físico do

Real Madrid, 8ntônio
Mello, descartou a estréia
do atacante Rabinho na

primeira rodada do

Campeonato Espanhol
contra o Cádiz.

• O atacante embarca às

15h (de Brasília) de hoje
para Madri. Mello
descartou ainda um

trabalho específico, para
fazer Rabinho ganhar
peso no Real Madrid.

Santa Catarina. "[araguá do Sul já ,

tem sete títulos estaduais. Foí'enrão

que montamos escolinhas nas

cidades da região. Hoje Schroeder
e Guanimirim têm boas equipes
competitivas, inclusive em nível
nacional". Alguns atletas vão usar
a competição também como forma
de preparação para o Sul-Ameri-:
cano, que acontece nos dias 3 e 4
de setembro em Três Coroas (RS).

LINHA DE FUNDOIl-----'----1

" 1

JUlIMAR PIVATTO

Cobertura
O Correio do Povo estará junto com a Malwee nestes jogos
decisivos da Liga Nacional. Por isso, embarca amanhã para o Rio

Grande do Sul onde acompanha a delegação até o jogo decisivo,

que deve ser neste sábado (a TV ainda não definiu o horário nem

a data). O time saí de Brusque hoje de manhã e segue até a

cidade de Ibiaçá, que fica a 15 quilômetros de Tapejara (RS), local
� ••

#

do primeiro jogo da semifinal. Segundo o supervisor técnico
Kléber Rangel, a ida para o Rio Grande do Sul é para que os

jogadores se ambientem com a cidade e principalmente com o

Ginásio Poliesportivo Jaimir Antônio Pinto Ribeiro.
-

Bocha
i:I,

<:
João Pessoa e Malhas Pradi , ,

estão bem próximos da final
'( J..�

do Campeonato Municipal de
Bocha Sul-Americana. Como
venceú o Ardoíno Pradi por

-(;',

3xO na primeira rodada, na
terça-feira, o João Pessoa

'\._.
"

precisa apenas de um ponto
.: .)

para chegar à decisão. Já a
�·I ,,,:;

equipe das Malhas Pradi, que 113

venceu a Metalúrgica Winter G?

por 2xl, precisa apenas
':"

repetir o placar para �;..t

conquistar a vaga. A segunda ... ;

rodada acontece hoje, a partir ,,'
.,

das 19h15, na Arweg. .:IS

Aniversário
Quem comemora

anlversárlo neste sábado é o

clube Grêmio Esportivo Cruz

de Malta. A festa começa de
manhã com um amistoso

entre ex-jogadores do 'Clube
do Bairro Rio da Luz. Ao
meio-dia haverá um almoço
de confraternização e, à

tarde, mais um amistoso,
dessa vez entre a seleção
dos veteranos de Jaraguá
do Sul e os veteranos de
Pomerode. Quem
confirmou presença e vai

dar uma palestra é o ex

jogador do Criciúma,
Grizzo. Parajasc

Começa hoje em Chapecó a

primeira edição dos Parajasc
(Jogos Abertos

Paradesportivos de Santa

Catarina). A competição, que
segue até o dia 28, reúne
1.100 atletas de 41

municípios com deficiência

auditiva, física, mental e
visual. Serão disputadas as

modalidades de basquete,
natação, bocha, futsal,
atletismo, tênis de mesa e

xadrez.

;
,

"

,

Arena
� ,

Na sexta-feira, o governador
Luiz Henrique da Silveira'
estará em Jaraguá do Sul. Às
19h ele vai assinar o Termo

de Autorização de Convênio

para a construção da Arena

Multiuso. O governador
liberará, então, os R$ 5

milhões prometidos, que
são oriundos do Fundo

Social, para começarem as
obras.

,

julimar@terra,com,br

Governo de Santa Catarina -'::

Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul

E D IT A L
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 100/2005

'

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

TIP,O MENOR PREÇO GLOBAL

o MUNlcrPIO DE JARAGUÁ DO SUL, torna público que, em conformidade com o que preceitua a Lei

nO 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar na sede da Prefeitura, sita na Rua Walter

Marquardt nO 1.111, na sala de reuniões, sob a coordenação da Comissão de Licitações, uma licitação
sob a modalidade de CONCORR�NCIA PÚBLICA do tipo MENOR PREÇOGLOBAL, para contratação I

de serviços de engenharia para a "CONSTRUÇÃO DA ARENA MULTIUSO DE JARAGUÁ DO SUL",
com área total aproximada de 20.637 m2 (vinte mil, seiscentos e trinta e um metros quadrados), com
fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme projeto arquitetônico, memorial descritivo e

orçamento quantitativo, anexos do Edital, a ser construído na Rua Gustavo Hagedorn, B. Vila Lenzi, em
Jaraguá do Sul, Santa Catarina.
DATAS E HORÁRIOS:
a) Para a visita técnica - de caráter obriqatório: até o dia 23 de setembro de 2005, às 15 horas;
b) Para apresentação da Garantia de Proposta - até às 16h, do dia 23 de setembro de 2005;
c) Para apresentação dos envelopes - até às 11 h, do dia 26 de setembro ,de 2005, no Setor de

PROTOCOLO, no endereço acima; ,

d) Para abertura dos envelopes - às 13h30min, do dia 26 de setembro de 2005, na Sede

Administrativa;
INFORMAÇÓES.
a) lnforrnações aos interessados serão fornecidas na Divisão de Licitações, no horário de 08h às 11 h '

e das 13h30min às 161Í,no endereço acima citado ou pelo e-mail:licitacoes@jaraguadosul.com.br.
O resumo do Edital estará disponível na Internet:www.iaraguadosul.sc.gov.br, sendo que o Edital
completo e seus Anexos estarão a disposição no endereço acima e na condição abaixo.
AQUISiÇÃO DO EDITAL.

- a) O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos naDivisão de Licitações, mediante o
pagamento da taxa de R$ 500,00 (Quinhentos reais) no Setor de P�otocolo.

Jaraguá dó Sul (SC), 18 de agosto de 2005.
Publique-se.

MOACIR ANTONIO BERTOLDI

Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Crianças sem creche
I
: Reportagem do Correio do

fovo publicada na edição de
d>ntem, mostrando creche

�ue não funciona em

Schroeder por falta de
funcionários, é retrato fiel do

�ue ocorre em dezenas de
'

I ". .

mumcipios catannenses.

txplicações da secretaria

municipal de Educação re

velam a impossibilidade da

tontratação de servidores

p0fque a prefeitura já está no
limite doe gastos com salários
conforme reza a Lei de
Responsabilidade Fiscal,
criada exatamente para
conter a fúria predatória até
então dos orçamentos muni

�ipais em cidades de todos os

�ortes. In�luindo aí muni
cípios com arrecadações
estagnadas, seja pela abso-
1Óta ausência de fontes 'de
�gceitas capazes 'de equilibrar -

o'

�\lstos ,e, investimentos, seja
{?Jela volúpia de contratações
§le cunho político para
satisfazer partidos aliados em

FRASES

campanhas eleitorais.
Se contratar os nove,

funcionários necessários,
afirma a titular da pasta, os

gastos com pessoal sobrem
para 51% do orçamento,
criando problemas com o

Tribunal de Contas do Estado.
À administração atual, ao

invés de tentar contornar o

problema adotando medidas

poucos metros do esta

belecimento, estão na fila de
'espera.

Antes de mais nada) trata
se de patrimônio público
construído com dinheiro dos
contribuintes. Além do .que,
a responsabilidade é do
município, independente de

quem seja o prefeito. É
obrigação legal do município

.... Obra concluida no ano passado, está à

espera da contratação de funcionários para
poder atender pelo menos 22 crianças

de economia capazes de

'enxugar os gastos de forma a

permitir que estes profis
sionais sejam contratados,
prefere remeter o problema
aó governo anterior, que
construiu a creche a um custo

de R$ 108 mil sem previsão
orçamentária qu� garantisse
a mão' de obra no orçamento
de 2005. Enquanto isso, pelo
menos 22 crianças, algumas
com famílias residindo a

'suprir os cidadãos com

educação e saúde, por

exemplo, no âmbito da sua

abrangência. E, -nesta

condição, passível até de

representação popular- Em
outra leitura, a argumen

tação induz a se acreditar que
a obra, edificada, no final do

governo passado, reflete
interesses político-eleitorais
de final de mandato. Infe
lizmente, não se trata de uma

situação isolada, repete-se
com muita freqüência em,'

toda parte, porque também

pelo excesso de servidores- e

não poucos desnecessários
porque improdutivos e

, particularmente privilegiados
por indicações de cunho
puramente político- pre

,

feituras de porte vivem com

orçamentos apertados pelo
mesmo motivo.

Faltam médicos, pro
fessores, escolas, postos de
saúde e por aí afora, tudo
sempre respaldado pelo rigor
\estabel�cido nos artigos da
LRF. E falta, ainda e muito,
estrutura e iniciativa de
instâncias superiores que
deveriam fiscalizar mais de

perto e de forma permanente
a incorreta manipulação do .

dinheiro público. Como nada
'se vê em horizonte próximo,
deduz-se' que a corda vai

continuar arrebentando no

lado mais fraco. O que
também não é novidade.

. -L
"Será que o presidente Lula nunca viu nada? Se ele não viu nada, como é que ele pode

(I ter chegado a ser presidente?"
é:n'l
• Do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, abrindo o verbo em entrevista ontem na Rádio CBN.G.

I Fatos & Pessoas
LG,..

••

�(\ PMDB: primeiro passo
para candidatura própria

Brasília - Como membro da Executiva

�acional do partido, Q presidente do

ê,adesc, Renato Vianna, participou da

r�união que definiu a data para as

elelções prévias que irão escolher o

€:.imdidato à presidente da Repúblicà
em 2006. As inscrições estão abertas
desde já. O estatuto determina que o

riliado ao partido, para concorrer, deve
'é)'bter a indicação de um dlretério
estadual do partido. A data final das
inscrições é � 5 de fevereiro. Em 5 de

,

março, acontecem as eleições e, se

'nenhum dos candidatos obtiver 50%
mais 1 dos votos válidos, ocorrerá

*s�gu�do turno sete dias depois. A

'éj'eCisãofoi aprovada por unanimidade.';1',
.

:.�\ontudo/as regras para as prévias serão
definidas em reunião da' Executiva no

q'ia 14 de setembro. O ex-governador
.�nthony Garotinho (RJ) propôs (e-foi
:ã'tendido) a retiradas das represen
'tacões levadas ao Conselho de Ética
pedindo a expulsão dos peem'ede-
&istas que ocupam cargos de primeiro
escalão no Governo Federal. "O PMDB
t:�r candidato próprio só tem sentido
se estiver unido'; disse Garotinho.

Fernando Bond
I
Bauer noStudio
O deputado federal e ex-vice governador de
Santa Catarina Paulo Bauer é o convidado
desta semana do programa Studio Atualidades

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

apresentado por Albino Flores e, Fabiana
,

Machado. EI� falará sobre o mensalão e a crise

política, Eleições 2006 e sua provável
candidatura a reeleição ou ao Senado; a
possibilidade de estar no mesmo palanque do
governador Luis Henrique, entre outros temas.

Dinheiropara exportar
A Agência de Fomento do Estado de Santa
Catarina S.A (Badesc) assina hoje, às
11 h30min, durante cerimônia de

comemoração dos 30 Anos, com o Banco
do Brasil, dois convênios de cooperação
técnica. O presidente Renato Vianna e os 67
funcionários do banco têm todos os motivos

para comemorar. O primeiro convênio
tratará do Proex (Programa de
Financiamento à Exportação), que estimula
a venda de produtos brasileiros para o

exterior mediante o financiamento das

exportações de bens e serviços, na fase pós
embarque, possibilitando o recebimento à
vista por uma venda efetuada a prazo. O
Proex é. realizado exclusivamente pelo
Banco do Brasil, com recursos do Tesouro
Nacional. O Badesc apoiará o Proex atuando
como agente garantidor, emitindo carta de

fiança aos exportadores catarinenses.

Doação de terreno'
A Assembléia Legislativa encaminhou esta

semana indicação ao secretário da

Administração, Marcos Vieira, a pedido do
deputado Dionei Walter da Silva (PT),
solicitando a doação de terreno do Estado para
.a prefeitura de Jaraguá do Sul. Na área
atualmente está instalado o posto de saúde do
bairro Santo Estêvão, que o município
pretende ampliar .A doação do terreno é

condição fundamental para que o município
receba a verba de R$ 67 mil.

,

Microcrédito
O segúndo convênio estabelece bases

para repasse de recursos financeiros do BB

para que sejam alocados no Programa
Micrócrédito de Santa Catarina,
coordenado pelo Badesc. Os 30 Anos serão
marcados também por homenagens ao

governaçlor Luiz Henrique, além dos ex

governadores Colombo Salles (fundador)
e Antônio Carlos Konder Reis

(participou do processo de fundação).
Além disso, um dos empregados
fundadores, o aposentado Whashhlgton
Luiz do Vale Pereira, será homenage_�do.

Inscriçõésdo Festival
A Secretaria de Desenvolvimento Regional de
Jaraguá do Sul e o Gerente de Programas e

Ações, Jorge Luiz da Silva Souza, informam
sobre abertura das inscrições do 10 Femic

(Festival de Música e Integração Catarinense).
As inscrições gratuitas já estão abertas e vão'
até o dia 7 de outubro, podendo ser feitas na

_ própria SOR.O Festival acontecerá no dia 25 de
novembro no Pavilhão Municipal de Eventos.
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Luz, um direito de todos
Quem já fez a tarefa da escola à

luz de velas ou lamparina sabe,
melhor que ninguém, a

transformação que ,a chegada da
energia elétrica provoca no meio
rural. É comovente a fascinação que

I o simples gesto de acender uma

lâmpada ou de ligar a televisão

provoca em.uma criança que pela
primeira vez tem acesso à energia. A eletricidade leva
até o homem do campo um� gama _de possibilidades
que antes não passavam de sonho. Desde os c�nfortosa
que aspessoas da cidade estão acostumadas até a chance I

de ligar um freezer para arrnazernai alimentos, de ter
umabombadágua, de viver, enfim, commais dignidade,

O governo Lula está empreendendo o mais
ambicioso programa de eletrificação rural do mundo e

, levando energia elétrica para osmais diversos cantos do
país, sem custo para o homem do campo . O programa
Luz Pata Todos entende a energia elétrica como

instrumento para o desenvolvimento econômico das
comunidades e para a redução da pobreza e da fome,
Afinal, a chegada da energia elétrica assegura vida nova

para as comunidades e traz oportunidades para a geração
de emprego e de renda. É o caso de comunidades que
sobrevivem da pesca e que sem energia elétrica não

possuemmeios para conservar o pescado.
Com nove meses em andamento, as obras do

Programa Luz Para Todos já levaram energia elétrica
para 1,3 milhão de pessoas domeio rural. Foram 250
mil ligações já concluídas e um investimento do

governo federal de R$ 627milhões em todas as regiões
do país. O programa conta. com um Orçamento de
R$ 7 bilhões e tem como meta levar energia elétrica

para 12 milhões de pessoas até l008. Desse total, R�
5,3 bilhão serão financiados pela União, com recursos

dos fundos setorias de energia. O restante será

dividido entre os governos estaduais, concessionárias
de energia e cooperativas de eletrificação. '

Com esse programa 'o governo Lula está

antecipando em sete anos ameta de universalização
.

do acesso à energia elétrica. Pela legislação atual, as

concessionárias de energia têm prazo até 2015 para
eletrificar todos os domicílios no país. E sem os

investimentos do governo federal, as concessionárias
acabariam repassando os custo's do investimento para
a conta de luz de todos os consumidores.
A falta de acesso à energia elétrica é um dos fatores

que forçam para baixo o Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) das comunidades, portanto a

eletrificação rural é também um instrumento de inclusão
social. As estatísticas oficiais revelam que no Norte do

país 62,5% da população rural (cerca de 2,6 milhões
, )

de pessoas) não têm acesso aos serviços de energia
elétrica. No Nordeste, 39,3% dos moradores da área

rural (cerca de 5,8 milhões de pessoas) não têm luz,

No Centro-Oeste, somam 27,6 (cerca de 367 mil

pessoas); no-Sudeste, 11,9% (cerca de 807 mil);'
enquanto no Sul, 8,2% (cerca de 484 mil pessoal).

-
. Apesar de vivermos na região Sul uma situação
bastante privilegiada-em relação a outras regiões do

país, temos a nossa fatia de população rural que precisa
ser incluída no atendimento com energia. Em Santa

Catarina, ameta do Programa Luz Para Todos é levar

energia elétrica a 18 mil domicílios rurais até O final
de 2006. Na microrregião de Jaraguá do Sul serão

contemplados 100 domicílios nesse período. Serã�
atendidos 12 consumidores nomunicípio de Corupa,

44 de' Jaraguá do Sul, 27 de Guaramirim, 9 de

Massaranduba e 8 de Schroeder,

O deputado estadual Dionei Walterda Silva
escreve às sextas nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I MOSAICO �INTERINo�-�----------,-;---�---�__;__-�----��
� Topam? � Enfim

o governo federal, finalmente, reco
nheceu que a duplicação do trecho Norte
da BR-l 01 foi entregue inconcluída. Aliás,
com grande foguetório, juntando no

mesmo palanque o então presidente
Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e,
peemedebistas catarinenses históricos
até então umbilicalmente ligados a FHC.

Os mesmos que se aliaram a Lula da Silva
no segundo turno em 2002. São R$ 14

milhões para tentar acabaro não feito e

remendar estragos. Perguntar não

ofende: aonde foi parar o dinheiro se a

obra não foi terminada?

Manchete dos principais jornais
brasileiros em suas edições de quarta- /[

feira:"campanha de Lula foi paga com i

caixa 2, diz presidente do PL à CPI': 'f)
lné dlto e estranho, mesmo, seria l.;
constatar campanhas eleitorais sem o "

dinheiro que chega por debaixo do
ur

pano para todos os candidatos, sem :p

exceções.Quer dizer, então, que o caixa n,

'1, aquele com dinheiro arrecadado :"
leqalrnente para a campanha de 2002, rn
Lula aplicou em poupança? Como foi

i"

dito, fica assim entendido. Ou não?

Na esteira da redução de salários dos

ocupantes de cargos de confiança na

prefeitura de Jaraguá do Sul, em proje
to sugerido pelo prefeito Moacir
Bertoldi (PL) e encampado pela Câma
ra de Vereadores, alegando contenção
de despesas, espera-se que,' agora, os
vereadores façam o mesmo. Cada um

deles recebe atualmente, não incluído
o 13° salário, R$ 5.942,00. Dependen
do dos valores de descontos, sobra algo
em torno de R$ �.900,00. No bruto,
vezes 11 vereadores, dá R$ 65.362,00/
mês. Por ano, hoje, R$ 784.344,00.

� Na mão
o Estado está garantindo a contra

partida prometida para a arenamultiuso
de Jaraguá do Sul, sonho já da década

,

de 90. Projeto nem tão ousado, mas
moderno para a época, teve obras
iniciadas em área contígua, de antigo
lixão e depois, abandonadas pelo
prefeito Durval Vasel. Literalmente,
enterrou-se ali muito dinheiro já que o

terreno começou a ceder. O gover
nador Luiz Henrique da Silveira (PMDB)
assina compromisso na Acijs, hoje, por
volta de 19 horas. São R$ 5 milhões
vindos do recém-criado Fundosocial.

� Óbvioi não?

redacao@jornalcorreiodopovo,corn.15r"

Armas
�I biscito marcado para dia 23 de
pe
di' b

.
'

tubro, quan o os e eitores, o nga-OU
t dirão "sim" ou "não" à

Itonarnen. e, _

'

merciailzaçao de armas de fogo, asse-
cOelha-se a pesquisas eleitorais. Nos doisrn

h' di
casos não a espaço para que se Iga os

otiYoS de se ser contra ou a favor. De

�mprego não haverá. Os dois maiores

;abricantes de armas � munições

(Taurus e Rossi) exportam praticamente
toda a produção. Como o faz o governo,

iquequer o povo desarm.�do mas fabrica
eexporta armas e avroes: de ponta,

lomentando guerras mundo afora.
�Va

les
sa CONCESSÃO

�:Pasold explica termo aditivo
� Ino contrato com a Canarinhola

la ,

as (RSO MACHADO
e,

Ia
� Participação da

lo

le empresa em projeto
la de mudança teria

motivado assinatura "

: JARAGUÁ DO SUL- o ex-

O rrefeito Irineu Pasold (PSDB)
,

reafirmou ontem à ri.oite, durante
sessão da Câmara de Vereadores,
que não assinou qualquer
documento prorrogando o

contrato com a empresaCanarinho,

�uevence em novembro de 2006;
�, �egundo Pasold, houve apenas a

assinatura de um termo aditivo em
caráter precário, em 23 de
dezembro de 2004, diante da
concordância da empresa e

I anuência da prefeitura, em

I rarticipar do Projeto Transfácil, e
que poderia e ainda, pode ser

'anulado a qualquermomento pela
atual administração municipal
'rorque as obras ainda não

começaram. "Não cometi nenhum

:atoirregular", disse o ex-prefeito,
:acrescentando que isso ocorreu por
,sugestão do próprio BNDES
(Banco N acionaI de
Desenvolvimento Social), que
aprovou o proj eto e o

:nnanciamento com contrapartida
daPrefeitura.

Os técnicos do banco teriam
concluído que o tempo restante da
'concessão seria muito curto paraI biliz
.'

Via
' ,

ar a participação da empresa

o ex-prefeito Irineu Pasold foi à Camara de Vereadores explicar a assinatura do termo aditivo
\

,

no então Projeto Transfácil (as
obras, depois de iniciadas, terão
ptazo de conclusão de 24 meses),
hoje com outra denominação.
Segundo Pasold, a empresa
concordou em bancar a construção
de dois dos quatro primeiros
terminais previstos- um na região
"da Malwe e outro na Weg 2,
incluindo a compra dos terrenos,
200 abrigos para passageiros, além
da implantação de bilhetagem
eletrônica �om passagem (mica,
desde que fosse prorrogado o prazo
de concessão do serviço. "Por isso a

asinatura do termo aditivo
(enviado à Câmara em 22 de
dezembro de 2004' e assinado no
dia 23 do mesmomês), porém em

caráter precário'[ reforçou Pasold,
respondendo a questionamento do
presidente do Legislativo, Ronaldo
Raulino (PL).

'Naquele mês o Legislativo já
havia entrado em período de
recesso de final de ano. O projeto,
à época, foi orçado em R$ 40
milhões, dos quais R$ 29 milhões
do BNDES e" o restante

contrapartida do município em

obr�s de pavimentação asfáltíca,
construção de calçadas, 'ciclovias
e outros melhoramentos. Disse,
ainda q ex-prefeito, que o BNDES
só aprovou .o financiamento

,porque o município vinha

investindo na rede de esgoto
sanitário desde 1996 a partir do
governo do ex-prefeito Geraldo
Werninghaus (PFL). "O

município, se o desejar, pode
anular o termo aditivo a qualquer
momento, porque isso não trará
nenhum tipo de cónseqüencias",
concluiu o ex-prefeito.

;Lula diz que seguirá paciência de JKpara atravessar crise política
\

BRAsÍLIA' - o' presidente Luiz compromisso com a busca da
lna"L d dCIO ula daSilva disse ontem que verdade, pe in o punição para os

�nãovai se matar, não renunciará e responsáveis.ernquaisquer instâncias
'

,nem deixará que o tirem do Paláqp apuradas pelas investigações do
do Planalto para atravessar a crise Congresso,
IXiKtica. "Meu comportamento será o ' Ao falar de seu futuro, Lula citou
qUe teve o ex-presidente [uscelino ex-presidentes da República que
Kubitschek: paciência, paciência e atravessaram crises e o que fizeram'

paCiência", disse, ao afirmar gue cornosoluçãopessoal.
�ntinuará no "comando" e pedir 'Ele lembrou queGetúlioVargas
Confiança" aos membros do' sesuicídou.jânioQuadrosrenuncíou
"Conselhão". , por causa dos "inimigos ocultos" e

C
Em longo discurso no CDES JoãoGoulartfoideposto pelosmilitares.

" lo�elho de Desenvolvimento Disse que JK foi" achincalhado
"

.

onollÚco e Social), Lula disse que Mas citou que nada diria sobre
as denúncias de corrupção em seu presidentesmais recentes.
:overno e' no PT partem de "Nem farei como Getúlio, nem
gângsteres". E reiterou seu fareicomo [ânio, nem fareicomoJoão

Goulart" , disse, completando que

seguirá apaciência deJKpara esperar
a verdade aparecer, afirmando ainda ,

que está-tranqüilo.
"Porqué a verdade aparecerá. Se

dependerdaminha paciência, pode
demora� ummês, três m�ses ou dois
anos, não importa" , afirmou Lula, E

completou dizendo que estará "no
comando, nãode forma autoritária,
mas democrática".

. Pediu a seusministros que fiquem
"mais vigilantes do que nunca" . Lula

concluiu, agradecendo votos de apoio
dado por quatro conselheiros que
leramnota à sua chegadana reunião,
dirigindo-se, em especial a Jorge
Nazareno, presidente do Sindicato

dosMetalúrgicos de Osasco: "Vocês
não se arrependerãode ter confiança,

/

não emmim, más naminha equipe
de govemo".

'

• "Meu compo�tamento
será o que teve o

presidente Juscelino
Kubitsckek: paciência e

paciência"

,

• "Porque a verdade

aparecerá. Se depender da
minha paciêriciapode
demorar, um mês, dois
anos, não importa':

, Peixer diz que municip�ação)�
do serviço de água já é um fato;,�

GUARAMIRIM - "Eu tenho

convicção de que a

municipalização da água já é um

fato". A declaração do prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) reflete a

expectativa da administração com
relação à proposta de assumir o

sistema de água e esgoto. Hoje, o
prefeito estará reunido com o

.governador LuizHenrique (PMDB)
para pleitearmelhorias e reforçar a
intenção demunicipalizar o serviço.

Segundo o prefeito, desde que
terminou o contrato com a Casan

(Companhia Municipal de Águas
e Saneàmento), no dia 6 de junho,
o município passou a ser o

.administrador do sistema e poderá,
,

inclusive, contratar a companhia até
j

que o serviço seja completamente
municipalizado. "Se nós optarmos.

, pela concessão, vamos abrir uma

licitação pública, onde todas as

empresas poderão participar, tanto
'a Casan como qualquer outra,
particular. Em princípio, fizemos

,

uma proposta à companhia para

comprarmos o serviço na área de

manutenção e operação", explicou.
Funcionário de carreira da

.

19

Casan há mais de 20 anos, Pei)\:�j
disse que uma pesquisa realiza��
por uma, empresa independente,
contratada pelo Ministério d�
Cidades, apontou que em 20 anSf
omunicípio terá cobertura total na

�l'l
rede de água e 70% de esgotei se o
serviço for municipalizado. HOJi�
entre 60 e 70% das residências tefii

água encanada, mas a rede de
esgoto ainda não começou a stifr

implantada. "Então veja a

, deficiência que nós temos hoje, e�Casan operou 30 anos no)
município", completou.

Independente da munici

palização ou não do serviço" oI
prefeito informou que tem interessei
e,m participar do Consórcio

daslAguas, proposta que prevê o

gerenciamento único dos.sistemasl
de águas eesgoto entre osmunicípios
da região. "Semana que vem tereIl10s
reuniões diárias para estudar qual a
melhor forma: se consórcio,
convênio ou contrato. Uma pessoa
ligada à administração e também ao

jurídico das Prefeituras vão analisar

qual omelhor procedimento para os
municípios". (CarolinaTomaselli) .'�

r

. ,��

, suspeitas de corrupção.
'

Burárti depõe na CPI
DA REDAÇÁO - Em depoimento

, àCPI dosBingos, o advogadoRogério
Burattí afirmou que a empresa Leão

,

Leão, na qual ele trabalhou, pagava
propina para as prefeituras das quais
ganhava licitações de recolhimento
de lixo. "A comissão era em cima

, dos contratos. O dinheiro safa da

empresa com nota fiscal de

prestação de serviço ou então era

retirado do caixa da empresa com
notas compradas [notas frias]."Ainda
no depoimento, Buratti disse que as

empresas de bingos fizeram doações

ACUS
Posto MIme· Kohlbach
O BÓticário • Shopping
Chopperla 115

'

para a campanha do presidenteLui;
em 2002. "O dinheiro dos Bingh�
foi para a campanhapres�denciifl!
O dinheiro ficou no Rio de [aneirb
e São Paulo. As ernpr e sàs

contribuíram para a campanha;
em São Paulo, com R$ 1 milbtã$
O Rio de Janeiro não sei quantqjt
_o advogado foi assessor dominis�8
da Fazenda Antonio Palocc:j
durante a gestão do petista na

'1'

prefeitura deRibeirão Preto, mas fOl
exonerado em 1994 devido'f�

ri

A FESTA DO
NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO

. LOCAL:NOTR.E
17 DE SETEMBRQ

,

23:00h
, INGRESSOS R$ 15 00ANTECIPADOS ',.
,VINHA DE lWE ANCIUO. ASSIMWld CII�ttontROlDl ,
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PANORAMA

CORREIO ECONÔMICO
Otimismo
o Capam (Cornitêde Política de Monetária do Banco Central)

. enxerga um cenário mais positivo para a evolução da inflação
futura, o que pode gerar as condições necessárias para a primeira
queda de juros em um ano emeio nasua reunião de setembro.Na
ata da reunião do Capam da semana passada, divulgada ontem,
o comitê retirou a frase em que sugeria manter a taxa básica de
Juros da economia brasileira (Selic) em 19,75% ao ano por um

:"período suficientemente.longo" para assegurar a convergência
·

da inflação para a meta de 5,1 % estabelecida para este ano.Nos
· últimos três meses, essa frase esteve presente na ata, e a decisão
rdo comitê foi pela manutenção dos juros.Além disso, o Capam,

: afirmou avaliar que o crescimento da economia brasileira se dá

: "em ritmo condizente"com a expansão da oferta,o que contribui
�para manter a inflação sob controle..

�Previsão -,

:.O Copom elevou os juros
•

constantemente entre

setembro do ano passado e

� maio deste ano com o

: objetivo de combater a

;: inflação. Desde então,
: manteve a taxa básica da

·

: economia brasileira em

, 19,75% ao ano. A expectativa
, do mercado é de que haja
i redução para 19,25% na

: reunião de setembro.
,
,

!'Petróleo
i

.

Sobre os resultados do
: petróleo, o Copom não

: alterou a previsão de reajuste
,

zero para este ano, mas vê
como significativo o risco de
uma elevação dos preços até
dezembro.A Petrobras e o

Ministério das Minas e

Energia, que decidem sobre
" possíveis reajustes, já
! alertaram que haverá

- " [ aumentos se o petróleo
permanecer cotado no

- mercado internacional acima
de US$ 60 o barril.

FMI
O Fundo Monetário
Internacional indicou ontem
não acreditar que a atual crise

política no Brasil afete a política
econômica, acrescentando que
o país "mantém um

compromisso firme" com as

reformas estruturais.
Acreditamos que os

acontecimentos polítkos
recentes não afetaram a

política econômica - afirmou o

porta-voz do FMI,Thomas
Dawson, ressaltando que os

ajustes da política monetária
estão dando bons resultados.

FMI2
Apesar dos escândalos de
corrupção, que envolvem o

Partido dosTrabalhadores, ao
qual pertence o presidente, e
que podem chegar até o

. Palácio do Planalto, Dawson ,

manifestou a confiança do FMI
na continuação das reformas,
insistindo que o Fundo vê que
os indicadores demonstram um

.

forte desempenho econômico.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Compr� Venda.
Comercial 2396 2398
Paralelo 2,543 2,633
Turismo 2,360 2,500
- Cotação Euro Compra Venda

I'! 2,948 2,9S1

-CUB R$: 859,54 (agosto)
-Indlces . Pontos Oscilação
Bovespa 26:899 1,88%

Dow.Jones 10.553 0,03%

Dasdaq 2.138 0,33%
- Poupança (%) 0,8372

<'

, ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
,

Comarca deJaraquá do $ull2a Vara Cível
Rua: Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova; - CEP 89-259-300,
Jaraguá do Sul'SC

.

: Juiz (a) de Direito: Quitéria Tamanini Vieira Peres
: Escrivã (o) Judicial: Ana Lúcia Rozza
� EDITAL DE INTERDiÇÃO - ART. 1 184, DO CPC

: Espécie e Número do Processo: Interdição/Extinção da Interdição,
· 036.01.004259-3

Requerente: Renato Birr
Interdito (a)(s): Elfrida Bosshammer Birr, brasileira, casada, nascida em 11 de

: julho de 1940, filha de Alvino Bosshammer e Hilda Bosshammer

Doença Mental Diagnosticada: "Demência Vascular" (CID FOl). 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 transcrito na parte
superior deste edital, e ndmeado(a) o(a) curador(a), o (a) qual,
aceitando a 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 (a) qual, aceitando
a 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, J O de agosto de 2005.

I
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Giuliano Donini premiado com �
"Proflsslonais deMarketing"

MARCIA BENTO

� Giuliano foi

responsável pela
consolidação das
marcas infantis

}ARAGUÁ DO SUL - O diretor
.

demarketing daMarisol, Giuliano
Donini, conquistou o prêmio
"Profissionais de Marketing 2005"'\
pelo trabalho de reposicionamento
bem-sucedido das grifes infantis
Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre.
Giuliano comanda o processo de

valorização e realinhamento das
marcas há quatro anos quando foi

.

para a área de marketing da

empresa. Com o objetivo de

promover, difundir'e aprimorar as
estratégias de comunicação
empresarial que mais se destacam
no cenário nacional, o prêmio
"Profissionais de Marketing"
reconhece, anualmente, a atuação
dos executivos na elaboração de
novas estratégias para a área.

"Acima de tudo este é o

reconhecimento do trabalho da

equipe, é um reconhecimento que
veio para o meu nome, mas na

verdade é uma avaliação de um

trabalho que é muito bom", disse
Giuliano ontem por telefone.
Durante os últimos 12 meses, um

júri, Composto pelos diretores de

redação e editores dos três veículos
da Editora Referência (jornal
Propaganda &Marketing, revista
Marketing e revista Propaganda),
avaliou o desempenho das ações
criadas por 36 profissionais de

marketing,que ocupam importan
tes posições nas principais com

panhias do país. A solenidade espe
cial de premiação acontecerá em

novembro, na cidade de São Paulo.
Em âmbito nacional Giuliano e a.

Marisol concorreram com empresas
como a Vivo e a Gerdau.
A;' ações de marketing da

Marisol tiveram início em i 999
quando Guiuliano Donini

começou a trabalhar naMarisol e
definiu uma nova estratégia de
investimentos exclusivos, de
acordo com as características de
cada público alvo, separando as

ações 'de comunicação. Um dos
maiores resultados de sua gestão é

a consolidação dasmarcas de moda
infantil. A Lilica Ripilica foi a

primeira grife infantil a participar
de um desfile com repercussão
mundial: o Fashion Rio. Entre
várias outras ações relativas à

marca Lilica e Tigor, destaque a

ampliação do Clube de
Relacionamento com a utilização'
.da internet, que proporcionou por
exemplo, no Clube da Lilica um

aumento do quadro de associados
para 200 mil crianças, sendo 120
mil contatadas diretamente e as

SEXTA-FEIRA, 26 de agosto de 2005

NEGÓCIOS

presos anteriormente pelo mesmo

crime resolveram atuar em Goiás,
onde passaram a recrutar outras

pessoas para alugar suas contas para a
quadrilha. Esse "aluguel" é remu

nerado por quantias que variam de
R$100aR$500.

Segundo as investigações, a

subtração de valores das contas

acontece de três formas: 'transferência
,

de valores depois sacados das contas
alugadas, aquisição de produtos e

serviços comercializados pela intemet
ou pagamento de boletos diversos.Em
'todos os casos, os débitos acontecem

mensurada em [araguá do Sul e
mesmo emSanta Catarina ouno

país. Mas acredita que a atuação
deste segmento'no mercado seja
expressiva.

Resumidamente, o factoring é

um mecanismo de fomento
mercantil. A empresa fomentada
vende créditos. gerados pelas
vendas e serviços a prazo e obtém
dinheiro Vivo, que aumenta o

'poder de negociação nas compras
a vista de matéria-prima. "As

empresas legalmente constituídas
são identificadas pela filiação ao

sindicato e à Anfac, com sede em

Brasília, além de registro na Junta
Comercial", recomenda o

empresário. A cooperativa, já em
.

fase de organização, vai substituir
todos os serviços hoje prestados
pelos bancos às empresas. do

segmento. "Ela (a cooperativa)

Giuliano diz que prêmio é um reconhecimento do trabalho em equipe

25 milhões de peças de roupas e 3,1
milhões de pares de calçados ru

infantis por ano. Além das grifei 'I
Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre,«
grupo é responsável pelas marcai ,I
Marisol, Worghon, Pakalolo,
Mineral, Criativa e Maju.

foram presos em .outras operações
realizadas pela PR

Osmandados deprisão e de busca
e apreensão foram expedidos pela 5ª
Vara da Justiça Federal de Goiás.

Apenas nesse Estado, onde está
concentrada a base da quadrilha, 410
policiais federais cumprirammais de

126mandadosjudidais, entre buscas
e prisões temporárias epreventivas.As
investigações começaramháquatro
meses e são desdobramento das

operações CashNet (2001), Cavalo
deTroia 1 (2003) e Cavalo de Tróia
2 (2004); Muitos dos investigados já

a maior Parte delas estão

concentradas no Vale do ltajaí,
mas não se tem números oficiais
sobre quantas operam no Estado.

As empresas de factoring
negociam basicamente com dois

tipos de operação financeira:

compra de faturamento e

fomento dematéria-prima, tendo
sua clientela principal iden
tificada por empresas de pequeno
e médio porte, com foco na

indústria, explica Francisco Júnior.
A taxa de juros, acrescenta o

empresário, alcança em .média
3,5% ao mês, "bem mais atrativo

que os juros de mercado, ao redor
de 15% ou mais, e de agiotas, que
não deixam por menos e que

representam alto risco para quem
deles se socorre", alerta Francisco
Júnior. A agiotagem, observa o

empresário, é difícil de ser

demais por intermédio de seus pais
ou responsáveis.

AMarisol S.A. é considerada
uma das maiores e mais

importantes indústrias do vestuário
no Brasil. A empresa tem

capacidade para produzir mais de

Polícia Federal desmantela maior quadrilha de piratas
sempre em contas das vitimas que

n I
tiveram suas senhas capturadas pela OI

internet
I

através do programa 00

conhecido como"cavalo de tróia" oú' �sl
'�trojan". Já há indícios do usodesses �/
programas, criados pela quadrilha no

BrasJ,'�ropaíses comoEsta�os Únid� �i
eVenezuela. Os estelionatários desCD'

brem os dados bancários invadindo o ao

, dqracomputador da vítima atraves o.
�'

programa "trojan", geralmenteviae'
OI

mail. Essa é aprimeiragrande operação" flO

coordenada pela recém-criada, �I
Divisão de Repressão a Cnmd

a'
Cibeméticos da Polícia Federal:

I Il
. �

I fi

Empresas, de factoring criam primeira cooperativa do gênero � fOI
I

DAREDAÇÁO - APolicia Federal
deflagrou ontem a "Operação Péga
sus" para desmantelar amaior quadri
lhabrasileira especializada em invadir
contasbancárias pormeio da internet,
Mais de 85 pessoas foram presas de
um total de 105mandados de prisão.

A ação aconteceu simulta
neamente nosEstados deGoiás, Pará,
Distrito Federal, to�antins,
Maranhão, Espírito Santo, Minas
Gerais e São Paulo.Osfraudadores já
causam prejuízos a correntistas de
todas as grandes instituiçôesbancárias
do país desde 2001 e alguns deles já

.

}ARAGUÁ DO SUL- A criação'
da primeira cooperativa de
empresas de factoring do Brasil .

começou a ser discutida quarta
feira, em Jaraguá do Sul, em

encontro promovido pelo
sindicato da categoria, presidido
por Tarcísio Zonta, e que reuniu
50 empresários do setor. Pela

primeira vez o encontro ocorreu
.

fora de Florianópolis. Isso porque,
segundo Francisco dos Santos
Tavares Júnior, da Tafac Soluções

. , Financeiras, há mais de 15 'anos
estabelecida nomercado, algumas
empresas que operam na cidade
ainda não estão filiadas à

instituição que representa.o setor.
No país, são pelo menos 750 :

empresas fÚiadas a Anfac

(Associação Nacional de

Factoring), registradas nas Juntas
Comerciais. Em Santa C�tarina,

passará a fazer isso, facilitando as \

necessidades do segmento", diz

Francisco Júnior. '

ORIGEM - O factoring surgiu'
, '0

no Brasil em 1982, com a cnaça ,

'daAnfac (Associação Nacional de
Factoring}. Destinados
exclusiv�mente às pessoas jurídicas.
principalmente pequenas e médias
empresas, os negócios abrangem,
hoje aproximadamente 70 n;
pequenas e médias empresas, 85

delas do setor produtivo industn�,
que contablizam rodas as su;;
operações com giro mensal
'ordem de R$ 2 bilhões. Ng

Inglaterra e na Itália, dois paísdes.

I e
membros do G- 7, o vo ume

negócios de factoring respon�� .

respectiva-mente, por 6,53% e6,)
,

d I Bruta·do PIB (Pro uto nrernc J
N a Holanda, 5,31% e FranÇ

2,84%. (CelsoMachado)
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Ita infra-estrutura no

o bairro não tem

\GA'I oíto de saúde nem

ea de lazer e faltam

aí pavimentadas
! JARAGUÁ00 SUL .,o presidente
I . çãodeMoradoresdo�

á 99,AdemarJosé Bento, está
. clicando melhorias no bairro,
residemaproximadarnente 1.500
.

. Este ano, ele entregou vários

jetOS à Prefeitur�, que in�luem
'dos de construção de um posto

I oaúde, área de lazer, pavimentação
econstruçãode acostamentos

ciclovia, além do aumento no

mnerode vagas na creche dobairro.
&ntodizque a construçãode um

·to no bairro, que não possui
éprimordial. 'Umpostoaqui
para atender também as

,

unidades do bairro Jaraguá 84 e

di.Adona-de-casaGenecidos

,mãe de três filhos, com 10, 9 e -

.

aros, reclamaquequandoprecisa.
médico tem quemadrugar e ir até
pltoda Barra, há quilômetros de
, cia.O tecelão [odacírAntônio
Oliveira,morador do bairro'há 11

,diz que também é necessária a
,

trução de uma área de lazer. ''As
.

ças não têm um lugar onde
brincar eacabambrincando

rua,oqueéperigoso",cliz.Amaioria
'�r\Jás' dojàraguá 99 não tem:
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CARÊNCIA

PANORAMA

Bairro Jaraquá 99

As linhas de ônibus passam só de 40 em 40 minutos e nos fins de semana o intervalo é de 1 hora

passeios.A ruaOscarSchneider, uma
dasprincipais viasdobairro, temasfalto
namaioria do trecho, mas não possui
acostamento, causando grande
insegurança aos pedestres. De acordo
com Bento, a Prefeitura comprome-

,

teu-se em fazero acostamento de um
ladoda rua e construir uma cicloviado
outro. ':4..promessa é iniciar a 'obrano
mêsquevem", diz.Outra reivindicação
é a construção de uma ciclo-faixa na
ruaBerthaWeege, que passaem frente
àEscolaAntônioEstanislauAyroso.

O' presidente da Associação de
Moradoresdizquenos 14 anos emque

mpresas têm até hoje para
;: aderir ao Fundo Social

lue. jARAGUÁ .b? SUL - Termina

ela' nojeoprazo de adesão ao Fundo

�a' oeial por parte das empresas e'

bü' �ssoas físicas em débito com o

�. �itado e que desejam pagar a

po dívida com desc�nto. Esta 'é a

lo; segunda vez que o Governo do

�� &tadoprorroga o prazo de adesão

lo ao Fundo Social. O primeiro
�o' prazo encerrou dia 21 de junho e

�, foi prorrogado em função da

1d'1 pOUca adesão.
I .

Ia, Os empresários e pessoas
�t f�icas interessadas em saldar as

I' dívidas com o Estado podem
- passar na Unidade Setorial de
J fiscalização da Secretaria

&tadual da Fazenda e optar pela
forma de pagamento. 'Se for à -

Vista, o governo concede 50% de
CESAR JUNKES

desconto, mas a dívida pode ser

parceladaem até 10 vezes, sendo

que � desconto mínimo é de

27,5%. "Quantomaior o número
de parcelas, menor o desconto",
avisa o assessor regional da
Unidade de Fiscalização da
Secretaria Estadual da Fazenda,
(Norberto Kuhnen Neto,
lembrando que somente tem

direito ao desconto quem

contraiu a dívidaaté julho do ano

passado.
De acordo corri Kuhnen

Neto, até agora o Estado
arrecadou em junho R$ 32,9
milhões e em julho 3,7 milhões.
Ainda de acordo com o assessor, I

a dívida para com o Estado gira
em torno ae R$ 3 bilhões e a

estimativa de retorno com a

adesão com pagamento de
dívidas e contribuição
espontânea é um recolhimento
de R$ 20 milhões por mês.

O assessor regional informa
ainda que o contribuinte que
está em dia pode aderir ao Fundo
Social na hora ,que quiser
contribuindo com 5% do ICMS

apurado no mês.
,

Ontem, na Secreta'ria
Estadual da Fazenda em Jaraguá
do Sul o movimento era

pequeno. Apenas dois
contabilistas esperavam para

negociar a dívida de clientes nas

pr ime ir as horas da tarde.
Nenhum deles quis dar

entrevista, mas admitiram que o

,
desconto é bom, especialmente
se a dívida não formuito alta.

reside no bairro, a única grande obra
realizadapelo governomunicipal foi a
construção do Centro de Educação
Infantil, Onélia Müller Ersching,
concluída em agosto de 2002. O
Centro atende hoje 155 crianças de
zero a cinco anos, mas, segundo
informou CleonisTomaselli,
funcionária daSecretariaMunicipal
deEducação, outras 54 crianças estão
na ma de espera por uma vaga. O
tecelãoMário Raboch Junior, pai de
um bebê de seis meses, conta que
tentou colocar a filha na creche e

esperoupordoismeses até surgir avaga.

"Quando consegui a vaga já não -

precisava mais", diz. "Se fossem
construídasmais duas salas, e espaço
para issoexiste, todosseriamatendidos",

.

informou a diretoraAnaEngeL
FALTADEÔNIBUS - Outra

carência do bairro é a falta de linhas
de ônibus, que passam só de 40 em40
minutos.Nos finais de semanao espaço
de tempo entre uma linha e outra é de
umahora. "Precisamos demais linhas,
principalmente nos horários de pico,
no início da manhã e final da tarde,
quando os ônibus vêm lotados", \

defende Bento.

Sai hoje o resultado do concurso

da Secretaria de Educação
DA REDAÇÃO - A Secretaria

de Estado da Educação, Ciência
e Tecnologia divulga hoje o

resultado final do Concurso
Público para o Quadro Civil e do
Magistério, realizado no dia 14 de

agosto em todo o Estado de
Santa Catarina pata mais de 41
mil candidatos. De acordocom
a Universidade Federal de Santa

Catarina, responsável pela
operacionalização do Concurso,
índice de abstenção foi de 6%, o
correspondente 2 m'il candidatos.
No total estão sendo oferecidas
2.855 vagas para três cargos do

Quadro Civil e dois para o do

Magistério. Quem tem acesso à

Internet pode consultar o

resultado a partir das 18 horas,
nos sites www.concursosed.ufsc.br
e www.sed.rct-sc.br. Segundo a.

diretora de Desenvolvimento
Humano da Secretaria, Elizete
Melo, parte dos aprovados será

chamada no dia 25 de outubro e

os demais no início de 2006.
As 30_Gereis (Gerências

Regionais de Educação, Ciência
e Tecnologia), os NETs (Núcleos
de Tecnologias EducaCionais)' e
Cejas (Centros de Educação de

Jovens e Adultos), além de
escolas que tenham Internet
devem dar assistência aos

, (

candidatos que não têm

computador. O edital com os

classificados, a ser publicado no

Diário Oficial do Estado, será

afixado no hall da Secretaria,
.

SDRs '(Secretarias de
Desenvolvimento Regional),

• O resultado estará

disponível n� Internet a

partir das 18hOO, no site:

www.concursos.sed.ufsc.l;>r

• Quem não tem Internet

pode procurar as 30

Gerências. Regionais de

Educação, os Cejas, os
Núcleos de Tecnqlogias
Educacionais e também
as escolas que tenham
Internet

Gereis e unidades escolares.
De acordo com levanta

m�lHo geral do número de
candidatos e vagas, das 30

regiões de Santa Catarina, o nú
mero de inscritos chegou a 41.237
para opreenchimento de 2.855

vagas. No quadro do Magistério
Estadual, a Secretaria ofereceu
1.006 vagas para o cargo de
Assistente Técnico Pedagógico e

Assistente de Educação. Para

quadro civil, foram oferecidas
305 vagas para Técnico em

AtividadesAdministrativas, 26
para Artífice II e 263 para

Agente-em Serviços São profis
sionais trabalharão nos Cedups e

NEPs (Centros e Núcleos de

Educação Profissional), nos

Gejas e no IEE (InstitutoEstadual
de Educação).

I

I

I
I
I
I
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I
I
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A falta de pavimentação é umâ das reclamações dós moradores

Juiz de Direito

ESTADO DE SANTA CATARINA

PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
2a Vara Cível

EDITAL DE FALÊNCIA
I '

O Doutor Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Juiz de Direito.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar

possa, que neste juízo de Direito, situado à Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87,
Vila Nova, CEP 9.259-300, Jaraguá do Sul-SC, foi decretada a partir das 10:30 horas, de 25 .

de fevereiro de 2002, a falência da empresa VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, pessoa jurldka de direito privado, inscrita no CNPJ sob nO 00.1 01.619/0001-92, :
estabelecido à Rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 119, Jaraguá do Sul-SC, cujo I
teor vai a seguirtranscrito:Sentença:"Afora,Madeireira Flórida Ltda., pedido de falência, I

contra a empresa VCS Empreedimentos lmobillários Ltda. Enfatiza a parte autora, que é'
credora da empresa ré e, 4.211 ,96 reais, resultantes de cincotriplicatas vencidas, impagas ,

e protestadas. Diante disso, quer a decretação da quebra. Citada (fi. 33), nada respondeu ;

(fI. 34). Este é o relatório do necessário. Decido. O pedido de falência está devidamente
instruído com os documentos indispensáveis para o conhecimento da medida.

Registro, que o pedido veio arregimentado com os títulos que.embasam a pretensão. Na
verdade, tratam-se de triplicatas inaceitas, vencidas, com documento de en�rega e

recebimento da mercadoria devidamente assinado, além do que, visualiza-se que no

protesto de cada título, houve a intimação pessoal do proprietário da empresa devedora.

Gizo,que desde que não instaurado o Juízo Falimentar, desnecessária é a intervenção
ao Ministério Público, porquanto o interesse público só nasce quando decretada a

falência (JC 64/180).
Daí porque, a circunstância do doutor representante do MP não ter sido instado a falar
ainda. Calha enfatizar-aindâ, que a cirscuntância de ser pequeno o valordo débito, não
autoriza o indeferimento da inicial de pedido defalência. O credor tem direito de receber
seu crédito e é de sua escolha o meio, dentre aqueles que a lei lhe oferece. Apelo provido
(TJRS _ AC 598545457- (00346973) _ 6' C.CíV.- Rel.Dês.João Pedro Freire _ J.22.12.1999).
À luz do dito, DECLARO ABERTA, hoje, às 10:30 horas, a falência' da empresa VCS

Empreendimentos Imobiliários Ltda., estabelecida à rua Expedicionário Gumercindo da
Silva, nO 119, nesta cidade de Jaraguá do Sul, declarando o seu tempo legal no 60°

(sexagésimo) dia anterior à data do primeiro protesto (16/11/2001).Marco o prazo de 20
dias para as habilitações. Nomeio síndico o representante legal da empresa autora,
assinado-lhe prazo de 24 horas para o compromisso legal. Diligencie o cartório judicial: a)
pelas providências dos art. 15 e 16 da LF; b) pela lacração do estabelecimento porOficial
de Justiça, com a ciência do representante do Ministério Público; E) pela arrecadação
urgente, com presença do representante do Ministério Público; e. d) pela tomada de

declarações do falido por termo, na forma do art.34 da LF,designando-se data em 24 e

intimando-se,Observe ainda a escrivania, que à medida que for recebendo as declarações
de.crédito, a Sr'. Escrivã entregará as segundas vias ao síndico, e organizará com as

primeiras e documentos respectivos, os autos das declarações de crédito. Todas as

declarações vão para os mesmos autos, sendo errônea a autuação em separado de cada
declaração. Posteriormente, em havendo impugnação, é que a declaração e respectivos
documentos serão desentranhados e autuados em separado. Por fim, as habilitações,
retardatárias, deverão sê-lo processadas em apartado e em apenso, para uma melhor

'administração e fiscalização. Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se.Jaraguá
do Sul, em 25 de fevereiro de 2002. Ass: LuizAntôriio ZaninfFornerolli _ Juiz de Direito da
2' Vara Cível.E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes eterceiros, eu,Christiane
Korn Alves, o digitei, e eu, Ana Lúcia Rozza, Escrivã(o) Judicialo conferi e subscrevi.Comarca
de Jaraguá do Sul (SC), 05 de março de 2.002.

r
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PANORAMA,

Ciclo de audiências regionais'
acabou ontem no Estrada Nova

}ARAGUÁ DO SUL - Terminou
ontem o ciclo de audiências
públicas regionais para revisão e

adaptação do Plano Diretor. Foram
oito audiências públicas realizadas
com moradores de 38 bairros do
município, incluindo a árearural.
O último encontro reuniu, na

Escola Marcos Emílio Verbine,
representantes dos Bairros Estrada
Nova, Chico de Paulo, Água
Verde, Vila Rau e Três Rios do Sul.

O presidente da Associação de
Moradores do Bairro EstradaNova
e da Ujarn (Associação
J araguaense de Associação de
Moradores) Justino Pereira da Luz
apresentou as prioridades doBairro.
Entre elas, mais uma via de acesso

à Estrada Nova, ligação com o

Bairro Chico de Paulo, criação de
programas habitacionais pana
atender a população que ganha
até R$ 600,00, imposto progressivo
a fim de evitar a exploração
imobiliária, implantação do Ensino
Médio no período noturno e área

de lazer. Os moradores também
querem a instalação de ciclovia ao

longo da BR-280, caso a rodovia
não seja duplicada.

A revisão do Plano Diretor é
uma exigência do Ministério das
Cidades, que deu prazo até
outubro do ano que vem para a

conclusão, do trabalho. O
coordenador do Núcleo Gestor,
engenheiro Osmar Günther,
afirma que a intenção é enviar o
Plano para votação da Câmara de
Vereadores já no início do ano que
vem. Antes da aprovação
.definitiva, serão feitos ainda mais
três encontros públicos. O próximo
acontece em outubro, quando
toda a população será chamada
para participar.Ainda de acordo
com Günther, as' audiências
públicas regionais foram muito

proveitosas e confirmaram as

necessidades básicas da
população, como melhoria da
infra-estrutura urbana e

saneamento básico.
I

CESAR JUNKES _

Á última audiência aconteceu ontem no Bairro Estrada Nova

CP JURíDICO 1---"�
, Imoralidade legislativa

Célia Gascho Cassuli, mestre em Direito e presidente do
Instituto Cassuli

COMPREENSÃO

Grupo de Apoio Mãos Amiga
dá exemplo de solidariedade

o grupo se reúne todas as quartas-feiras para conversar sobre os problemas do cotidiano

quer é ajudar as pessoas justamente
no momento em que elas mais

precisam", afirma Colaço, que
conta com o apoio da família e dos
amigos. Desde que decidiu se

tornar uma pessoa "independente",
,

assumiu a responsabilidade de
ajudar as pessoas que estão em

situação de "dependência", que
'seja do álcool ou de outra

substância considerada ilegal.
"Todas as pessoas que estão no

.Grupo tem ou já tiveram problemas

na família' relacionados à

comportamentos"destrutivos",
assinala Colaço. Atualmente,
todos os integrantes do Grupo se

consideram satisfeitos com os
'

resultados.
O aposentado Geraldo

Krutsch, 55 anos, se considera feliz
por ter superado os tempos difíceis,
quando se embriagava todos os

dias, Já faz mais de dois anos que
ele deixou de beber e o esforço em
se manter sóbrio tem tudo a ver·

MARI� HELENA'DE MORAES

... Reuniões
acontecem às quarta
feiras, às 20 horas.na
Igreja Luterana

}ARAGUÁ DO SUL - O Grupo
Mãos Amigas se reúne todas as

quartas-feiras nas dependências
da Igreja Luterana doCentro para
conversar sobre os problemas
comuns e refletir sobre a melhor
forma de ajudar um ao outro. Na
última reunião, optaram por uma
leitura da Bíblia porque o lema do
"Mãos Amigas" é preservar o

equilíbrio da mente, do corpo e do
espírito.

O coordenador do grupo,
corretor de imóveis Arsanjo Paul'
Colaço, afirma que a intenção é

ajudar ao próximo, 'em especial
aquelas pessoas que tê� ou

tiveram problemas relacionados a

algum tipo de dependência física
ou psicológica. Atualmente são

apenas oito pessoas que se

encontram todas às quartas na

tentativa de manter o equilíbrio
pessoal e aomesmo tempo estender
a mão para quem precisa de ajuda.
De acordo com Colaço,- que
assume já ter sido dependente
químico, o Grupo existe desde
2002 e tem ligação com a Igreja
Luterana do Centro, mas não tem
nenhum comprometimento
político-partidário. "O que a gente

com 'o Grupo. "Aqui age
encontra compreensão e fOi, �

,

f "
'

c
para seguir em rente , comei

, Geraldo, que também passa]
l'

duas internações antes de en elpara o Mãos Amigas e descobq )°1a vontade interior é mais forte�
la,

qualqúer apelo destrutivo, "Sem
,é tempo de recuperar a for
vontadee voltar e ser gente
vez", ensina Geraldo, qu
considerado um exemplo entl

colegas.

Novo horário
Adriane Galisteu foi pega de surpresa ontem ao saber que
o último dia do "Charme"no período da tarde será hoje. Na
próxima quarta-feira, o programa passará a ser exibido das
22h30 às 23h30 antes do "Fora do Ar'; em que a loira divide
o palco com Hebe, Kajuru e Cacá Rosset No horário do
"Charme" ficará o "Casos de Família'; que hoje entra às
16h45. E as mudanças não param por aí. Silvio Santos
voltou de viagem com a corda toda. O horário de Ratinho
será mudado pela quinta vez, confundindo mais um pouco
o telespectador. A partir de segunda, ele entrará no ar às
17h. No lugar em que o programa dele estava sendo
exibido ficará o "Chaves'; que entregará o horário para, Ana
Paula Padrão.

Metrô
Ana Maria Braga veste uniforme do metrô para trabalhar na
bilheteria da estação atendendo ao público. A cena vai ao
ar hoje no "Mais Você'; da Globo.

Fairplay
Se Silvio Santos ficava bravo com as imitações que Tom
Cavalcante fazia, o mesmo não vale para Fausto Silva.
Faustão enviou um lindo relógio de presente para Pedro
Manso, humorista do "Show do Tom" (Record), que o imita
com o personaqern Fala Siíva. Faustão já chegou até a

enviar dicas para ele melhorar a imitação. A propósito,
Manso foi "descoberto" para o Brasil pelo próprio Faustão,
no quadro "Se Vira nos 30':

Éopai
Ronaldinho Gaúcho, meio-campo do Barcelona, falou na

noite de ontem sobre sua relação com Janaína, dançarina
do "Dorninqâo do Faustão" O craque admitiu sua

paternidade aos jornalistas, assim que foi derrotado pelo
Juventus. Ele confessou ser pai de João, de seis meses, e
disse estar contente com esse momento. Sem dar muitos

,

detalhes, o jogador disse que não falará mais sobre sua vida
pessoal.

CORREIO TV
red acao@jornalcorreiodopovo,CQ

.

Juristas pátrios começam levantar questionamentos acerca da
constitucionalidade, legalidade ou, ao menos moralidade das leis,

aprovadas noCongresso Nacional, com o voto e durante o período
: em que, segundo denúncias, teria sido sustentado. pelos'
l "mensalões" recebidos por deputados federais e senadores.•

Tais denúncias envolvendo políticos renomados, ministros e

partidos políticos, tanto da oposição quanto da situação, ainda estão
sendo investigadas por CPI's; tanto é possível que, como outrora,
tudo fique como dantes transformando-se em pizza, nada se

, comprovando e nenhum parlamentar sendo cassado, corno pode
ocorrer o que a sociedade espera, que a corrupção seja comprovada
e os corruptos punidos.
Contudo, enquanto se aguarda o desfecho, nada impede que,
juridicamente se questione as conseqüências, na hipótese de
serem comprovadas as denúncias, do comprometimento de
parlamentares e da lisura do processo legislativo. Muitas questões
jurídicas a corrupção parlamentar pode suscitar.
A população deve se submeter a uma legislação contaminada
pelo vírus da corrupção? Até que ponto o interesse público se

sobrepôs ao particular, quando da votação? Estariam os

parlamentares imbuídos dos mais elementares princípios da
democracia quando dessas votações? Qual a verdadeira natureza
jurídica desse vício, seus efeitos e extensão (seria ato nulo ou

anulável)'? Teriam essas leis.no mínimo, uma vigência temporária,
ainda que aprovadas com vícios, enquanto não declarada sua
ineficácia? E os princípios da segurança jurídica seriam infringidos
se fossem mantidas ou alteradas estas leis?
Aparentemente, em análise prévia e circunstancial, essa legislação
estaria eivada tanto de vícios da inconstitucionalidade quanto da
ilegalidade. Faltaria aos parlamentares até mesmo legitimidade, o
que lhes confere (às leis) também um vício no consentimento,
uma espécie de coação.
O Instituto Cassuli, como orgão dedicado ao estudo de questões,
inclusive acadêmicas, abre o debate sobre o tema em seu site
eletrônico institutocassuli@institutocassulicassuli.com.br.

Dobradinha
o sucesso da parceria de Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa
em "A lua me disse" rendeu mais um projeto para os autores, Os
dois estarão num sitcorn aprovado pela Globo. No proqrarna.doe
ex-casais se reencontram anos depois quando se tornam vizinhos,O
especial, ainda sem nome definido, vai ao ar no fim do ano sob a

direção de Roberto Talma.
' '

Briga de estrelas
De passagem pelo Brasil, a top model inglesa, Naomi Campbell (fotol
e a brasileira Marcelle Bittar fecharam o barraco. No lançamento da
coleção de verão da estilista Cris Barros, Marcelle foi tirar satisfações
com Naomi. Segundo Marcelle, tudo começou há mais ou menos
seis meses, quando Naomi bateu em um amigo seu. A história
começou em uma viagem de trabalho' para a Tailândia. Naorni foi
acompanhada de um booker brasileiro da Women, agência dá top
inqlesa.rurn dia antes de o trabalho terminar, Naomi deu um de
seus ataques, chutando a mala e mandando o rapaz arrumar tudo:
conta Marcelle. Ela teria 'até dado um murro no booker. De volta a

Nova York, se sentindo humilhado, o rapaz foi correndo contar o

acontecido para a amiga Marcelle. "Ela não pode tratar as pessoas
assim. Ainda diz que queria ter cidadania brasileira. Só por aqui que
as pessoas ficam puxando o saco dela': diz a "vingadora" Marcelle,
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JULlMAR PIVATTO

a asquete Feminino precisa da
I vitória hoje contra JoinvilleE, " , CESAR JUNKES

�p�a�
.

Tapejara 'é uma pequena cidade na reqião de Passo Fundo
com cerca de 20 mil habitantes. Fica a 370 quilômetros da

capital Porto Alegre e a 50 quilômetros de Passo Fundo. A

temperatura está na faixa dos 150 e deve se manter até no fim
de semana. A cidade é colonizada por italianos e alemães. A
economia é baseada na agricultura e na indústria,
principalmente de chocolates e doces. A cidade tem um

representante na Série Ouro do Campeonato Gaúcho: Bom
Gosto, que é a uma das maiores em.presas da cidade.

Meninas perderam
rimeira partida em

a e agora tem uma

'eil missão

ARAGuÁ DO SUL - Depois de.
er a primeira partida da final
Campeonato' Estadual de
quete Juvenil, a equipe
uldade Jangada!FME agora

uma difícil missão. As
,

as precisam vencer o Bonja'
e, às 20p em Joinville, para
vocar a terceira partida e então

car o título. Na primeira
'da, na quarta-feira à noite, as

guaenses perderam em casa

llx63.
Ojogo começou equilibrado,
era de se esperar. O primeiro
odo jogo terminou 14x12

aaequipe de Jaraguá do Sul.
ando em casa, as meninas

taram para o segundo quarto
mais força e chegaram a abrir

pontos no placar, mas as

itantes encostaram e o primeiro '

a oe'
; po terminou em 32x28 para a

e 101 "

. culdade Jangada!FME.,com!

l joinville volta melhor do
§�

,

.

I tervalo e chega a empatar e virare en

bbfÍI� jogo pela primeira vez, mas as,
r' 1 rnguaenses se recuperaram e
iorteq
"Se I-����-------'--------�-------------------

for

Alegria
Quando um time atravessa

uma boa fase, tudo é motivo'
de alegria. Até mesmo

enfrentar uma viagem de
mais de dez horas até a

cidade gaúcha de Tapejara.
Os jogadores da Malwee
mostram que estão
entrosados até fora de'

, quadra.Para passar O tempo,
além docavaquinho do ala
Valdin, eles levaram vários
filmes. Claro que não

poderiam faltar as fitas com
os jogos do John Deere,
adversário de amanhã.

Basquete :t

As meninas do basquete .

têm uma difícil missão

hoje. Não poderia ser

diferente em uma decisão
Estadual. Mas o time tem
um bom conjunto', além de
grandes valores
individuais. Um .dos

destaques é a armadora
Roberta, de apenas 16

anos (o campeonato é até

19). Ela tem um estilo
muito parecido com a

"Magic" Paula e.é uma

grande promessa do

basquete jaraguaense.

Juventus
O jogo entre Juventus e São
Bento foi antecipado para
amanhã. O horário' do jogo
também mudou: lSh30. O

•

jogo acontece no Estádio
Bandeirante, que fica no

'centro de São Bento do Sul.
O tricolor não poderá contar

com Grisley e Fábio Lopes,
que foram expulsos no

último jogo contra o

Metropolitano.

Automobilismo
o Autódromo' Municipal de
Massaranduba recebe,
neste fim-de-semana, a 5"'

Etapa do Norte'
Catarinense de
Automobilismo. Cinco

-,

categorias participam das

provas: Stock Car, Marcas
Gol, Tração Traseira, Kart
Cross e Gaiola AR-AP. Os
treinos iniciam neste

sábado, às 13h.

Equipe perdeu a primeira partida da final e agora precisa vencer fora para provocar a terceira partida
venceram o terceiro quarto por
54x49. No último e definitivo

quarto, a história foi bem diferente.
O equilíbrio que permaneceu
durante toda a partida deixou de
existír. As visitantes conseguiram
virar o placar e as meninas de

Jaraguá do Sul começaram a emir

muito. Em compensação, as

joirtvillenses estavammuito bem e

acertavam quase todas as bolas,
principalmente as de três pontos.
Resultado: 77x63 para Joinville �
lxO no playofffinal.

O técnico jaraguaense Júlio
Patrício disse que agora a missão é
mais difícil, mas não impossível.
"Nós temos que aprender a jogar

atrás do placar. Temos basquete
para ganhar o jogo lá, mas

precisamos cuidar mais do nosso
,

lado emocional". O treinador
creditou os erros ao nervosismo dás
jogadoras. "Vamos trabalharisso,

, porque não é a primeira vez que
acontece. Queremcis esse título
inédito", completou ele. julimar@terra.com.brí:

.

Regional deCriciúma
lem escolas relormadas.

A cada R$ 40,00 em comprqs
o cliente preenche um cupom
p'lrq concorrer a vános
brindes, entre eles 01

relógio de pulso e um

Diq de Lazer no Hotel
Vale das Pedras com
êlltnoço Pqgo.
Promoção vãlída de
04/08 à 30/08.
Sortei.o diq 31/08.

A Regional de Criciúma tem recebido diversas melhorias na área
da educação. Em Nova Veneza, por exemplo, o Governo investiu em

reformas de escolas como a Humberto Hermes Hofmann e a Julieta
Torres Gonçalves. Outra beneficiada foi a Abílio César Borges, que
passou por uma reforma geral na qual.foràm aplicados R$ 225 mil.
É o Governo do Estado investind� no futuro de SantaCatarina.

Secretaria de Estado do
Desenvolvimento
Regional emCriciúma371-7398

11 �_
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Malwee contaminutos para enfrentarJohn Deer

Jogadores, comissão técnica e dirigentes posam para a fotografia ao lado de Rômulo

JULlMAR PIVATTO da primeira partida da semifinal da
Liga Nacional. Depois de muita

discussão, a TV que tem os direitos
de transmissão chegou a um,

acordo: o primeiro jogo contra o

John Deere será no sábado, com
transmissão a partir das l5h30. Já a

partida de volta estámarcada para
quarta-feira, às 20h30, em

Brusque,
O diretor de futebol Cacá

Pavanello inforrnou que a partir d�

segunda-feira os ingressos estarão
àvenda nos PostosMime, pelo valor
de R$ 10. "Estaremos disponibili
zando o número de ônibus de
acordo com os ingressos vendidos.
Por isso é importantelembrar que
cada pessoa que comprar o ingresso
precisa dar o nome e o número da
identidade". O dirigente também'
informou que menores de idade
precisam estar acompanhados pelo
pai ou responsável.

... Equipe chegou
ontem à noite em

Tapejara, local do
jogo de amanhã

TAPE}-ARA (RS) - Depois de .:

mais de 12 horas de viagem, a

Malwee chegou ontem, no início
da noite, em Tapejara (RS), local

•
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Falcão cumprimenta o jovem Rômulo, em Rio do" Sul, que sempre acompanha os jogos da Malwee

Na hora do almoço, a

delegação parou em Rio do Sul,
onde visitou o jovem Rómulo
Maas Sborz, que temuma doença
terminal e é fã da Malwee. Os
jogadores tiraram fotos com o

garoto e entregaram uma camisa

autografada para ele. Depois do
almoço, embarcaram, sem parada
nenhum, até Tapejara.

Depois de passar muito tempo
dentro do ônibus, os jogadores

foram di�eto para o quarto para
descansar. Segundo o preparador
físico, Rogérío Rosa Inácio, o

correto seria' um trabalho de
alongamento ou até mesmo um

relaxamento na piscina. "Mas
como o time está muito bem
fisicamente, é'melhor eles irem

descansar", di�se ele,
Para hoje a equipe faz um

treinamento no local do jogo. O
,

ala Valdin disse que a Malwee já

fez um amistoso neste ginási
elogiou a estrutura do local.
uma quadra muito boa, Dá
esperar um grande jogo paras
sábado". A outra semifínalei
Atlântico e Ulbra, que tamb'
será em Tapejara, .está marca

para às 19h15 desta segunda-e
A exemplo do jogo.da Malwee,
jogo de volta também será

quarta-feira; só que em Po

Alegre (RS).
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Nomínimo inusitada a exposição'
"Olhares Mundanos" da artista
plástica Linda PaU que está na

Unerj até o dia 2 de setembro.

Inspirada na obra literária de Jorge
Luiz Borges, a exposição
representá O retomo de Linda à

pintura. Seus trabalhos anteriores
foram dedicados aos bordados,
performance e papel reciclado.

ee, Nesta nova fase, Linda usa as

tintas e as telas, que ganham.
reforço nas frases que "explicam" a

obra: "imagens que foram salvas
em um álbum de .fotografia e que
ficaram boiando no Rio Açu-Açú

.

na enchente de 1985" é um dos

exemplos do ,que de pode ler ao
lado das telas.
Todas as 17 pinturas de Linda são

MARIA HELENA DE MORAES

Inusitada: Exposiçao de Linda Poli pode ser vista até o dia 2 de setembro na Biblioteca da Unerj

�

"Recipientes para guardar olhares mundânos".Segunda parte da mostra

extremamente coloridas e abordam algum assunto social e histórico,
como é o caso da pintura que tem como título "Mulheres que foram
violentadas no mês de agosto cinco dias antes do ocorrido", que se

refere às mães da Praça de Maio, que tiveram os filhos mortos na

época da ditadura, na Argentina . .A bomba atômica .jogada pelos
americanos na cidade japonesa de Hiroshima também é lembrada
em uma das telas de Linda. O descaso com a saúde pública é

abordado na obra que retrata a sala de espera no INSS: "Seres

patéticos depois de pernoitar no relento esperando horas na fila

para pegar uma senha".
A apresentação da mostra é do jornalista e professor Gleber Pieniz,
que classifica a obra como, que "situadas a meio caminho entre a

figuração e abstração, estas telas abrem-se como um desafio à

leitura do espectador e estimulam a interpretação, graças a

intrigantes opção da artista por distorcer e deformar figuras
reconhecíveis, tomando-as quase uma simples sugestão de formas
mais familiares".
A mostra foi concebida, em duas partes. A primeira é composta por
nove �las e tem como título "Olhares mundanos que mereceram

inventário", onde a artista valoriza figuras que representam seres

humanos. A segunda parte se chama "Recipientes para guardar
olhares mundanos", com oito pinturas que se propõem a motivar o

espectador e refletir sobre a primeira parte.
.

Linda Poll é gaúcha de Santana do Livramento radicada há anos

em Joinville. Artista plástica e educad�ra pro formação tem'
trajetória marcada pela participação em eventos internacionais e

pela docência em arte. Foi diretora da Casa da Cultura de [oinville,
participou da diretoria da Associação de Artistas Plásticas de

[oinvílle, da administração do Espaço Cultural Latino Americano e

integrante dos conselhos da Fundação Catarinense de .Cultura.
Também é professora dos cursos de Moda e Arquitetura da Unerj.

/
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'.1' REG II PROGRA
Joinville e jaraquá -De 26 de agosto a 1 de setembro Blumenau - De 26 a 27 de agosto·

Blúmenau - Rua Sete de-SetembroJaràguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan
FILME/HORÁRIO FILME/HORÁRIO
A Sogra
15:00 - 17:00 -19:00 - 21 :00 2 Filhos De Francisco

14:00 - 16:30 -,19:00 - 21 :30Penetras Bons de Bico
Sexta a Domingo 14:45· '19:15

Até Que A Sogra Nos Separe
15:15 - 17:30 - 19:45 - 22:00

-Em Boa Companhia
Sexta a Domingo17:00 - 21 :30
Segunda a Quinta 15:15 - 17:30 - 20:15

Amaldiçoados
17:00 - 19:00 - 21 :00

Castelo Animado
14:30 -17:00

Em Boa Companhia
'14:40

'

Provocação
17:15 - 19:30 - 21 :50

<,

Joinville - Rua Visconde de Taunay
FILME/HORÁRIO

_ Sin City - A Cldade Do Pecado
14:45

A Ilha
16:20 - 19:002 Filhos de Francisco

14:00 -16:30 -19;00 - 21 :30
Penetras B6nsDe Bico (pré-estréia)
21:40

A Ilha
13:40-16:20-21:40e 13:40"16:20 dias 26 e 27

A Fantastica Fabrica De Chocolates
19:20

Madagascar
14:30

Penetras Bons De Bico
21:40 - Pré-estréia Somente Dias 26 E 27 De Agosto A Chave Mestra

14:15 - 16:30 - 18:45 - 21 :15A Fantastica Fàbrica De Chocolates
13:30 - 15:45

Programações sujeitas a alteração,A Sogra
18:00 - 20:00 - 22:00

LEGENQA: A-Ação/ O-Drama! AV-Aventura/CcComédia/P - Policial/ S-Suspense/ DC - Documentário/ R-Romance/ I-Infantil/F-Ficção

PO C DAContato: 2752477 - 370 6488
SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA

-FUNDADA. EM 06-06-1'956

I

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

08h30-São Cristóvão

Náofalta em nosso tempo, o desejo do sucesso terreno. Parece-me ainda que,
quanto maior o sucesso, com o menor esforço possível, melhorar. Mas

também, não faltam aqueles que esperam a salvação das mãos de Deus e a

Ele se entregam sem reservas e sem medida. Buscam a todo custo a fidelidade
para com o Pai.Assim foi Jesus, assim são muitos cristãos, leigos, religiosos,

\

sacerdotes. Porém, essas duas mentalidades podem estar dentro de cada um
,

de nós. O próprio discípulo quis desviar Jesus de seucaminho.da sua missão, ��.",'" 1)'".,.
mesmo sendo fiel a Ele. Mas o Mestre, a ninguém ilude."quem quiser ser meu

discípulo, tome a suacruz':' . l4,,_-_J ••� GI.••_.-,

Missas Informativo Paroquial
27/28 de agosto

NOSSA MENSAGEM
SÁBADO
15h30-Matriz
19hOO-São Luiz

17h30-São Benedito
17h30-Rainha da Paz

19hOO-Matriz

19hqO-Perpétuo Socorro

"Queremos ver Jesus: Caminho,Verdade eVida!"
22° DOMINGO DO TEMPO COMUM

Quem quiser me seguir, tome sua cruz
Dia das Vocações Leigas/Dia dos Catequistas

�\

I I

O Melhor do Chaves
Chaves é um menino que mora dentro de
um barril, numa vila onde o Seu Barriga, o
pai de Nhonho, é senhorio. Sempre que ele
vem cobrar o áluguel doseu Madruga, ele
inventa alguma armação para fugir da
dívida. Enquanto isso, sua filha Chiquinha e

Chaves vivem armando confusão com o

chorão do Quico, que sempre pede ajuda
pra sua mãe, a donaFlorinda. Ela ama o

professor Girafales e odeia o seu Madruga,
que vive fugindo 'da Bruxa do 71.,Neste DVD
são cinco episódios para você se divertir a
valer. Vale lembrar que a dublagem-dos
episódios é a mesma do SBT.
Comédia _ Ano: 2005 '_ Duração: 84
minutos - Cor Livre Lançamento em OVO

Retrato Falado
O"Retrato Falado'; quadro que há sete anos é
exibido no "Fantástico" já reconstituiu de
forma bem humorada as históriasde mais
de 160 mulheres brasileiras de diferentes
regiões, sotaques, faixas etárias e classes
sociais. Com direção de Luiz Vil laça o quadro
é protagonizado por Denise Fraga. O
depoimento real da mulher escolhida é

complementado com cenas de ficção,
imagens de arquivo, animações e outros

recursos visuais que dão um colorido -

especial ao programa. _

'

Comédia - Ano: 2005 - Duração': 165
minutos -_C,?r Livre Lançamento em OVO

Cãezinhos de Sorte
Alex éum pequeno buldogue francês que é .

adotado por uma garotinha chamada Ay. Ela
conta a Alex a história de um reino que é o
verdadeiro paraíso dos cães.Nesse reino

-

existe uma Árvore da Sorte e quem
consegue chegar lá pode realizar todos os

.

seus desejos. Mas segundo a Lenda a árvore
está morrendo e um cão herói chamado
Freddy parte em busca de uma nova

semente da árvore. Alex fica fascinado com a

história e decide encontrar a Árvore da
Fortuna. E ele encontra muito amiguinhos
em sua jornada.
Desenho Animado _ Ano: 2004 _ Duração:

. 44 minutos - Cor Livre Lançamento em
Vídeo e OVO

o Aprendiz
lan Mckelien e Brad R�nfro estrelam este

ótimo drama/suspense sobre um .aplicado
estudante de dezesseis anos que reconhece
no velhinho que mora em sua cidade um

nazista procurado.Obriqado a revelar

segredos do passado sobre o campo de
concentração e ganhar o silêncio do rapaz, 6
fugitivo alemão prepara um sinistro plano
para implicar o adolescente num perigoso
jogo pisicológico.
Suspense'Ano: 1998 - Duração: 98
minutos - Cor _ 14 anos Disponível em
Vídeo e OVO

anteil
,repar
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Quibe de Frango
Ingredientes: 1 xícara (chá) de trigo para quibe; 1 peito de frango cozido e picado; 2 colheres (sopa) de

, azeite de oliva; 1 colher (café) de sal;4 folhas de hortelã; 1 xícara (chá) de brócolis cozido e picado; 1

palmito picado; 1 tomate picado,
Preparo: Coloque o trigo de molho em 2 xícaras (chá) de água por 40 minutos. Escorra a água,junte o

frango, a metade do azeite, o sal e a hortelã, Misture e passe no moedor até obter uma pastá fina.
Coloque metadeda massa numa travessa pequena e recheie com pedacinhos de brócolis, palmito e

,

tomate. Cubra com a outra metade da massa, regue com o restante do azeite e asse em forno médio por ,

20 minutos.

I
',_

/ '

, I

(

,redientes: 2 ovos; 3 xícaras (chá) de açúcar; 1 colher (sopa) manteiga; 1 colher (sopa) de
!II;11/2 copo de leite; 5 xícaras (chá) de farinha de trigb; 1 colher (sopa) de fermento em

Ilaro: Bater bem os ovos, o açúcar, a manteiga. Misturar o óleo, depois o leite. Colocar o
,Por último, misturar o fermento em pó, Coloque a massa em fôrma untada e

furinhada. Espalhe a farofa sobre a massa. Levar ao forno preaquecido até ficar dourado.

,
rofa:2 xícaras (chá) de farinha de trigo; 1 xícara (chá) de açúcar;

�'f �1laem pó a gosto; 3 ou 4 colheres (sopa) demanteiga ou margarina (sem sal) derretida.
'� illure a farinha, o açúcar e a canela; aos poucos vá incorporando a manteiga derretida, até
r;i! rmaruma farofa grossa, ernpelotada. Empregue.

'

;1 iras:5e quiser, colocar raspas de limão ou uva passa ou pedacinhos de goibada na massa;

Ilolias
de banana ou maçã sobre a massa, antes da farofa." "

J)
TecnoFlex

Desenvolvendo Soluções
47371 7676

www.tecnoflex.com.br

s s t' e" 111 a' s

473716864
www.infosoftsistemas:com.br

CENTRIUM
INFORMÁTICA
'Sistemas de Gestão

473717764 '

www.centrium.éom.br

II

e icroinformática
, 472751968

www.icroinformatica;com

\ ..
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Velho 'Oeste é cenário da nova
novela das sete
Por Erica Guarda/GB Edições

Um faroeste clássico. no melhor estilo western,
que se propõe a fazer uma boa sátira do Brasil:
essa é a formula que a Globo promete para
"Bang Bang"

Escrita por Mário Prata, "Bang Bang", nova novela das sete,
tem estréia prevista pára o dia 03 de outubro e as gravações já
estão em ritmo acelerado. Chile, Campinas, Angra dos Reis.

Paisagens distintas vão aos poucos dando forma à novela .. O
diretor José Luis Villamarin já deu a largada nas gravações, que
tiveram o Deserto do Atacama, no Chile, corno primeira
locaçâo.
Com câmeras, luzes e uma diligência construída especialmente
para novela, uma equipe de 27 profissionais brasileiros voou
àquele país, para explorar um pouco dessa imen�idão árida. Os
atores Marco Ricca e Cosme dos Santos abriram o set, sob os

olhares atentos dos diretores. Fernanda Lima e' Bruno Garcia'
assistiram a tudo entusiasmados. Era uma espécie de preparação
para as cenas que estavam por vir. Na manhã seguinte, os
quatro já estavam prontos para dividir as gravações com
Guilherme Fontes, Ernani Moraes e os atores chilenos Francisco

[avierLambert Rodriguez, Luis Wigdorsk), é Gerardo Del Lago.
Ao longo de duas, semanas, três locações distintas foram
utilizadas comocenário. Uma trilha próxima à entrada de São
Pedro do Atacama, uma estrada que liga esta cidade à Calama e

o Vale da Lua foram os pontos escolhidos no deserto para gravar
as primeiras-cenas de "Bang Bang". Na trama, Gógol (Marco
Ricca) e Rush (Cosme dos Santos) encontram o novo' xerife de

Albuquerque (nome da cidade fictícia)
morto e decidem assumir sua

identidade. Com à carta de

apresentação na mão e a conhecida
estrela, a dupla busca um futuro
promissor na pequena cidade do Velho

Oeste, onde se passa a história.
Também à caminho de Albuquerque
está Ben Sílver (Bruno Garcia). O
forasteiro esconde profundos' segredos e !

(:. ". i

inicia sua viagem com uma boa dose de
confusã�.Na lembrança, uma chacina
de 20 anos atrás. No coração..o desejo
de vingança contra àquele 'que teria
destruído sua família: Paul Bullock
(Mauro Mendonça), o pai da bela e

<J Em "Banq Banq",
Fernanda Lima dará vida
a bela e forte Diana

, O diretor Ricardo [>
,

Waddington admira o

Deserto de Atácama e

'procura os melhores

ângulos para as primeiras
cenas da novela

,

forte Diana (Fernanda Lima), que ele conhece por acaso. O ódio por Paul cresce a cada
dia, mas o encantamento por sua filha é incontrolável. Sem saber do que o destino lhe
reserva, Ben pega uma carona com ela e Jeff (Guilherme Fontes) e a diligência é
atacada por um grupp de bandidos. O forasteiro e Diana lutam com precisão, enquanto
Jeff, agarrado a uma valise de dinheiro, não consegue esconder o medo.
O destino dos três se cruzará em Albuquerque, cidade que passará por grandes
transformações. Os rumores da chegada do progresso trazem, inclusive, novos
moradores. Vegas Locomotiv (Giulia Gam), sua sobrinha Brenda (Anela Massoti) e as

.

meninas Yoko Bell.(Danlelle.Suzuki), Marilyn (Babi Xavier) e Elga (Tati Monteiro) são

algumas das pessoas que resolvem conhecer este pedaço de terra. Cenas da viagem e do
desembarque delas em Santa Fé, cidade vizinha à Albuquerque, foram gravadas em '

Campinas.
Depois do Estado de São Paulo, as câmeras apontam ainda para Angra.dosReis, ande a

equipe da novela trabalha com difer�ntes núcleos de "Bang Bang". É lá que os atores
'

Paulo Miklos, Joana Fomm, Roumer Canhães, Guilherme Berenguer, Raphael
Rodrigues, Humberto Carrão, Genézio de Barros, Fernanda de Freitas, Alinne Moraes,

,

Evandro Mesquita e Kadu Moliterno viverão os primeiro momentos de seus

personagens.

A cidade
Na trama, Albuquerque é uma pequena cidade do Velho
Oeste. Tem uma'rua principal, um saloon, uma cadeia, e
muitas histórias. Na lembrança, uma chacina de 20 anos

atrás que até hoje atorm�nta seus habitantes. Ben Silver
(Bruno Garcia) tinha oito anos quando perdeu a família e

,

cresceu carregando o desejo de vingança. Da tragédia,
sobrou um nome: Paul Bullock (Mauro Mendonça). O que
ele não poderia imaginar é que se apaixonaria justamente
pela filha de seu inimigo. Uma carona na diligência de Diana

(Fernanda Lima) foi o bastante. Mas como escolher entre o

plano há muito traçado e o amor que irrompe no peito?
Como lidar com sua terra natal transformada pelo tempo?'
Décadas depois, no final do Século XIX, Albuquerque
vive relativamente em paz, dominada por duas famílias
rivais: os Bullock, criadores de gado, e os McGold, �onos

D ITU
Amor Não É um Jogo (Mas Você Deveria Saber'
as Probabilidades)
Por que é tão difícil encontrar um relacionamento amoroso de
qualidade (e um bom sexo)? O que podemos fazer a respeito
disso? Descubra o verdadeiro significado da química romântica
e como você pode avaliar o futuro potencial de qualquer
relacionamento. Enquanto aprende o que fazer para encontrar
um bom relacionamento amoroso, divirta-se com os únicos e

memoráveis "Dados do Amor". Eles vão ajudá-lo a enxergar os
tipos de relacionamento de uma forma completamente nova.

Com base em princípios psicológicos testados, utilize-os para
encontrar sua cara-metade. De autoria de Randdy Hurlburt;o
livroé um lançamento da Editora Tecmedd.

o Beijo na Realidade - Caia na Real - Abrace a

Sua Verdade e Conquiste o Mundo
I

Corno as pessoas encaram a realidade em que vivem? Preferem
enganar-se a enfrentá-la?.E, quando decidem enfrentar a
realidade, estão condenadas a infelicidade? Não podem mais
sonhar com seu ideal de vida? "O Beijo na Realidade", de José
Luiz Tejon traz exemplos que mostram ser possível conciliar
coisas que parecem inconciliáveis, como realidade e.sonho.
Desde que cada um beije a sua realidade e busque as soluções
mais adequadas ao momento que está vivendo. A aceitação da
realidade, por pior que seja, faz co� que você passe a ver o que
antes não enxergavá e, a pàrtir disso, converta suas fraquezas
em forças. Com esse poder,você utiliza as novas forças para,
criar e executar as mudanças necessárias em sua vida. Então
uma nova existência, repleta de possibilidade, se abrirá diante
de você. O lançamento é da Editora Gente.

",

Temporada de Casamento
Joy Silverman é uma típica nova-iorquina
de classe média, na faixa dos 30 anos.

Bonita e bem-sucedida, elavive com o

namorado,o belo fotógrafo Gabriel
Winslow.Os dois se conheceram numa

cerimônia de casamento.A atração foi
imediata.Além' de terem muito em comum,
os dois compartilham de um mesmo, e

aparentemente raro.ponto de vista: não

querem se casar, nunca. São alérgicos a este

tipo de convenção social.Mas o idlllo nova

iorquino de Joy e Gabe começa a ser

perturbado quando elâ se dá conta de que,
ao' longo dos próximos seis meses, terá que
comparecer a nada menos que 17

. casamentos. Ao' perceber que está diante
de uma verdadeira temporada de

, casamentos, a primeira reação de Joy é de
espanto, seguida de mal-estar:"Vou
vomitar!" Ela sofre com cada novo vestido
longo combinando com sapatos que nunca
mais vai conseguir usar, mas não falta a

nenhuma cerimônia. Deliciosa comédia de
costumes (modernos), o livro tem tudo para
repetir por aqui o sucesso alcançado nos

Estados Unidos. Numa narrativa ágil e
moderna, bem próxima da cinematográfica,
a autora transforma rapidamente o leitor
em cúmplice do simpático casal. A autoria é
de Darcy Cosper e o lançamento é da

/

Editora Nova Fronteira

"

JCidadania Italiana , ':
�s pessoas descendentes da Região da
Província de Trento, norte da Itaha,

I
p o d e r ã o, e n c a m i n h a r. � u a

documentação para adquirir o dl�eltOa;'1Cidadania Italiana, junto aos Circulas,
Italianos, até o próximo dia 20 deisetembrode200S.
Ocorre em dezembro' de 2005, em

Curitiba o processo de assinatura do requeriment� para/obtenção da cidadania, prazo este que inspira no dia 14 e

dezembrode 20Cl5,conforme determina a Lei 379/2000.
,

Demais Províncias da Itália, que desejam adquirir a Cida?an�a,deverão entrar em contato Com a Agência Consular na (Ida e,
de Joinville no endereço Rua Profa Senhorinha Soares, 62,

Bairro Anita Garibaldi, telefone (47) 455.4005., no horário das

08h30,às 12h30. "

Informamos que o horário de atendimento do Círculo Italiano
de Jaraguá 'do Sul é de 2a a 6a feira, as 14:00 às 19:00h, naHua"
dos Imigrantes Italianos,33,BairroVila Nova .

de uma mina de ouro. John McGold, O

xerife, garante o bem-estar da população�1
um grande defensor da lei. A crença na

justiça duraaté o último dia de sua vida,
fatalmente a data exata em que, Ben retorna

, à cidade. É em meio ao caos que o forasteinJ
chega a este pedaço de terra.

Na mala, poucas to; fortes recordações. No
destino, uma história para ser vivida em

Albuquerque. A �idade promete grandes
transformações. O circo, o trem e novos

moradores vão, lentamente, modificando o

espaço. Será o progresso que se aproxima? EnllJ
expectativas, invenções mirabolantes, amores 1

impossíveis e muito humor vai se desenhando a

nova novela das 19h00: um faroeste clássico; no I
melhor estilo western, que se propõe a fazer Ulllq Iboa sátira do Brasil.

'

" II

<l Marco

Ricca,
Fernanda
Lima e

Cosme dos
Santos em

momento de

descontração
, durante as

g ravaçõe� no

Deserto de"

Atacama, no

Chile

, ,

t
I

Jantar Mensal 26/08/05
Informamos que é nesta sexta feira, dia 26 de, agosto" �tradicional jantar típico italiano,em nossa sede social.Adqulr
o seu antecipadamente ou reserve pelo telefone 370.8636,

Coral Italiano
"

. lo'
Queremos aqui registrar e parabenizar os Coralistas do Clrcu

r
Italiano, pela apresentação junto a Festa Italiana de Schroede 'I
Parabéns aVinicius e sua equipe.,

IEunice B Delagnolo
Depto Comunicação
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, IIGUNDA- Betina morre de vergonha quando
��ualete mostra os folhetos cheios de erros.

kque fica satisfeita, mas finge consolá-Ia.
�tieia mobiliza os alunos a devolverem as

íOOaS que compraram com o dinheiro de

I\inioparaqueela possa vendê-Ias num bazar,
I!quepede que Amanda distraia o faxineiro do
coIigio enquanto ela substitui-o aquário que
�tina encomendou por um mais barato. Rita
Ioespantada ao ver o carinho de Júlio César
(0010S filhos. Amanda e Jaque percebem que
lelleiatambém estava no colégio quando elas
uocaram o aquário, mas acham que a menina
oi"Iu nada. Marcão faz todas as vontades de
!llty.Pedropassa o detector de metais portado
oGIgaeacha que o tesouro está atrás do
!Miela conta pará Afrânio que .consequíu
"oder quase tudo e arrecadou bastante.
luhelro.Elefica emocionado.

I!R(A - Betina fica arrasada. Pasqualete
o�ela a feira e anuncia que os alunos não
ilio as médias alteradas. Urubu examina os
eCOs do aquário e percebe que há algo de
�'do.Kitty pede que Marcão a ajude a estudar.
Urubu fala para Jaque que vai revelar toda a

"rdade.Pedro combina com Taty e Juliana de ir
ao GIga à noite para pegai o tesouro. Urubu
COncorda em não contar nada para Betina, mas
manda Jaque parar de prejudicá-la. Júlio César
"plica para um amigo que tem planos contra
Ila.Pedro pega uma marreta da oficina de Rico

',entranoGiga.Um motoqueiro entrega para os'
':uno1doMúltipla Escolha folhetos de um novo

'ne.Urubu consola Betina que fica tocada com
aalençàodele.

'

��RTA - Juliana, Taty e Pedro vão até o Giga.
USC3 do tesouro, o menino arrebenta um

Qood'água.Letícia conta para Jaque e Vivi que

�aVlda virou um inferno depois que sua foto

I:COI?cada na Internet. Kitty pede que Marcão

"Ide um descanso dos estudos, mas ele

:'" que está apenas fazendo o que ela

fu' 'u.Aline e Vivi descobrem' que suas fotos

'o�m colocadas no site também. Vilma chega
& 'ga e encontrà tudo alagado. Pasqualete
,i;ndlgnado ao sab�r que as meninas estão

de; o fotografadas no colégio. letícia

e
Confia que algum aluno esteja envolvido no

d�ue�a.Download fala para Vivi que vai tentar�bcO "r quem criou o slte.Afránio conta para

dM;na que conseguiu pagar todas as suas

.;tá
as. K,tty reclama com Betina que Marcão

" lendo cuidados demais com ela.

QUINTA D . .

,oc
- ownload explica que o dono do sete

�r'daltrou num provedor estrangeiro e só a

'b::,a Pode descobrir quem ele é. O policial
�b

o baú e mostra a Vilma algumas
qUe

ranças de uma família. Ela se dá conta de

mUI�material pertence a Helga (Ida Gomes),a

Plomerque tentou comprar o Giga. Pasqualete
(Olé

e a entrada de máquinas fotográficas no

Pler· Letícia fala para Aline e Vivi que elas

�rn�sarn fazer uma denúncia, mas as duas

i,�
mo escândalo. Juliana diz para Pedro e

�Gque eles precisam confessar que entraram

(OOI;ga para que Vilma não culpe Helga. Rita
com

para Os filhos que vai ter uma audiência

Ilru�m jUiz para tratar da separaçâo. Marcão

Cbjel
a ° armário de Kitty e joga fora alguns

\bri�1 �e estimação, deixando-a furiosa.

�ula
a ve alguém tirando foto dela com. o

'�e�e começa a gritar. Rodrigo e llemardo

IIITA K'k'�rna d ' o vê a foto de Sabrina na Internet.

'�r: ° se dá conta de que a imagem
'ada(�u no site apenas uma hora depois de ser. s alunos do Múltipla Escolha começam

I
Vida desenfreada

Glauco (Edson Celulari) vai ser
engolido por uma rotina

desenfreada a qual não estava

acostumado por causa das
atitudes de Lurdinha (Cleo Pires).

Apaixonado, o empresário passará
a freqüentar baladas todas as

noites e terá seu desempenho no

trabalho prejudicado, passando a

literalmente dormir em cima de
seus contratos milionários. A falta

de concentração fará comque
Glauco negligencie

compromissos importantes e isso
afetará seus negócios. Sem contar, \

que o empresário, inocentemente,
fez uma sociedade com o

bandido Alex (Thiàgo Lacerda).
Estas serão algumas das próximas

cenas de "América".

, Atração fixa
"Quem Vai Ficar Com Mário", o especial de final de
ano.que a Globo exibiu em 2004 poderá virar atração
fixa na grade da emissora do próximo ano. No elenco
estão Thiago Lacerda, Camila Pitanga e Luigi Barricelli.
É esperar para ver,

JeanWyllys na telona
o vencedor do "BBB-5" fará sua estréia no cinema
através do documentário "Estrelas do Bas-Fond" que
abordará a arte dos transformistas.

Triângulo amoroso
Marcello Antony, Glória Pires e Leona Cavalli
farão um triângulo amoroso em "Belíssima", a
nova trama global das oito. Na novela de Sílvio
de Abreu, os atores serão André, Júlia e

Valdete, respectivamente. Na semana passada,
foram gravadas as primeiras cenas da novela
num badalado shopping em São Paulo.

Tudo em família
Lucas Jagger viajou para o Canadá
acompanhado pela babá

especialm�l)te para visitar o pai
Mick Jagger: Ii?�pois, a comitiva
segue para N6va Iorque onde ,0,

Luciana
." "

sti=Jfá e�peran(lo�;,
pelbfil

.

n

Serena para passear no roseiral.Guto observa as

duas.

Elke Maravilha está de volta
A ex-jurada do Chacrinha e do Sílvio Santos volta à
cena no filme sobre Zuzu Angel. No longa, ela fará
uma cantora.Vale lembrar, que na vida real, nas
décadas 60 e 70, Elke foi modelo da estilista. No filme,
Elke Maravilha será vivida por Luana Piovani.

Rancor explicito
Numa das cenas de 'Belíssima",Valdete (Leona
Cava li i) segue Júlia (Glória Pires) e André
(Marcello Antony) com a intenção de acabar
com o romance entre eles. Vale lembrar que a

atriz Leona Cavalli é sucesso no cinema e está
fazendo sua estréia em novelas.

Bem cotado .�

Depois de interpretar o Seu

Jacques, em "Senhora do Destino",
Flávio Migliaccio se prepara para
gravar suas cenas na novela
"Belíssima", que já está em fase de
produção.

a ficar paranóicos, com medo de serem

fotografados a qualquer instante.Vilma pede que
Pedro, Juliana e Taty lhe dêem o dinheiro do
conserto, mas eles explicam que ainda não. têm,
Helga diz a Vilma que ficou muito feliz em

recuperar seu baú e lhe dá um cheque generoso.
Pasqualete contrata seguranças para o colégio.
Kitty'nãoagüenta mais as atenções deMarcão e dá
uma bronca nele, Júlio César exige a guarda de
Juliana na· audiência, deixando Rita arrasada,

Betinapede o celular de Urubu emprestado, mas
elé diz que não tem um, Jaque ouve o 'aparelho
tocandoe pergunta porque Urubu mentiu.

QUINTA - Cristina se afasta de Serena. Guto, ao
ver Serena sozinha, se aproxima e lhe oferece'
uma rosa. Serena marre de medo ao ver Guto.

Felipe fica muito espantado com a revelação de
Rafael.Guto pergunta se Serena viu uma mulher
levar um tiro e morrer. Serena, confusa, afirma
que sim, e tenta sair correndo,Guto impede que
Serena vá embora e exige que ela lhe diga tudo o

que sabe. Bernardo vê Guto segurando Serena e

o enfrenta, Guto foge.Mirella acusa Raul de estar
se insinuando para Dalila. Serena conta para
Rafael que Guto tentou lhe dar uma rosa, Rafael
fica muito nervoso e não çonsegue acreditar que
Serena não conheça Guto. Kátia marca um

encontro com Raul na boate.Gumercindo ouve e
conta tudo para Rodriguez, Felipe pergunta a

Elias se é possível que l.unà tenha reencarnado
em Serena, Dalila chora nos braços de Roberval,
contando que Raul não tem a menor

consideração por ela, Guto diz a Cristina que vai
acabar com Serena se ela souber do seu

envolvimento com a morte de Luna. Rafael
pergunta a Bernardo se ele acha que Serena e

Guto já se conheciam, Serena vê o reflexo de
Luna no espelho e pergunta a ela quem é Guto.
Luna conta para Serena que Guto foi responsável
por sua morte.

SEXTA - Luna manda Serena tomar cuidado com
Guto, Cristina convence Guto que a melhor
maneira de lidar com Serena é conquistando-a,
Bernardo afirma para Rafael que não importa se

Serena já conhecia Guto, pois. é dele que ela

gosta, Serena pede a Luna que diga se elas são a

mesma pessoa, Elias dá um livro a Felipe para
que ele aprenda mais sobre reencarnação.
Mirella e Carlito apóiam Olívia, que se sente
humilhada por Divina. Mirna percebe que
Crispim está se aproximando da casa e manda o

rapaz da venda se esconder embaixo da carne.
Rafael e Serena falam para Cristina que não

querem fazer uma festa de casamento, Cristina
acha que uma festa seria o lugar ideal para Guto
beijar Serena e decide que vai. fazer uma de

qualquer jeito. Serena diz a Rafael que sabe que
Guto é perigoso. Vitória admite para 'Hélio que
está apaixonado por Olfvia, Hélio aconselha
Vitória a lutar para ficar corre Olívia. Olívia COQta

para Mirella que sente por Vitorio algo que
jamais sentiu por homem algum. Mirella afirma
para Olívia que ela tem direito de ser feliz. Vitória
tenta falar com Olívia,mas Carlito manda que ele
se afaste dela.Cristina diz a Eduardo que quer dar
um jantar para apresentar Alexandra à
sociedade, '

SABADO - Edúãrdo concorda,Olívia fica furiosa
com Vitória e se tranca dentro de casa,
recusando-se a falar com ele.Crispim encontra o

rapaz da venda embaixo da cama de Mima, O

rapaz morre de medo e diz a Crispim que foi
Mima quem correu atrás dele. Mirna fica

indignada e manda que Crispimjogue o rapaz no
chiqueiro. Felipe fala para Rafael que acredita
que Serena seja mesmoLuna. Cristina fala para
Rafael que quer dar um jantar para Alexandra no

restaurante de Olívia.Rafael e Serena concordam
com a idéia. Jorge aconselha Vitória a fazer uma
serenata para Olívia. Dalila se impressiona ao ver
que Roberval sabe cantar, Divina fica furiosa ao

ouvir a serenata e exige que Vitória volte para
casa.Ollvla fica indignada com a reação de Divina
e, para mostrar que não' está interessada em

Vitória, joga um balde d'água nele. Mirella fala
paraOlfvia que ela precisa pedir desculpas.caso
goste mesmo de Vitório.Olívia sai correndo atrás
de Vitória, que Ihedá um beijo, Kátia.pergunta a

Gumercindo se foi ele quem avisou a Rodriguez
que ela tinha um encontro com Raul.Gutodá um

presente a Serena como pedido de desculpas,
Serena se afasta deGuto,horrorizada.

lS
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no IRESUMO DAS NOVELAS I

SABADO- NÃO HÁ EXIBiÇÃO

ALMA GÊMEA
SEGUNDA - Rafael fica emocionado ao ver Serena

dançando. Serena conta para Rafael que se

lembrou de um vestido branco, de pessoas
aplaudindo e dele, Rafael pede que Serena deixe
que as memórias venham e chama-a de.Luna.Vera
conta para Agnes que Serena dança COf1)O Luna.
Serena explica para Rafael que jamais será Luna,
Rafael chora, Serena decide ir visitar o túmulo de
Luna e levar uma rosa branca para ela, Cristina fica
surpresa ao saber que Rafael viu Serena dançando
e comenta, sem querer, que Vera havia prometido
que .não iria ensinar nada à mestiça. Rafael fica
furioso com Cristina e avisa que vai expulsá-Ia de
casa se ela tentar manipulá-lo. Roberval leva
Doralice para Divina, que decide assá-Ia, Jorge
chega no restaurante. Serena sente uma tristeza

profunda 'ao entrar no cemitério, mas decide
procurar o túmulo de Luna assim mesmo, Raul
marca um encontro com Dalila na loja de rosas,

Roberval encontra Raul e Dalllajuntos e se recusa a

deixá-los sozinhos, Serena ouve a música de Luna

quando chega no túmulo dela e sente que é ela
mesma quem está ali.Rafael vê Serena chorando.

TERÇA - Rafael corre para amparar Serena, que
desmaia. Eduardo examina Serena e fala para
Rafael que ela passou mal devido a uma emoção
muito forte, Rafael conta para Eduardo que Serena
se lembrou do momento da morte de l.una.
Eduardo sugere a Rafael .que Seren'a pode estar

mentindo, mas ele se recusa a acreditar nisso.
Rafael pede a Serena que não conte a ninguém o

que sentiu no túmulo de Luna, temendo que ela
volte a passar mal. Terê conta para Mirna que
deixou Doralice em seu esconderijo, Guto diz a

Mirna que achou -Dorallce e vendeu-a para
Roberval. Mima conclui que Doralice deve virar

jantar na pensão e corre para salvá-Ia. Rafael

compra Qoralice de Divina e a dá de presente para
Mima, que fica radiante. Raul convida Kátia para
sair e ela aceita, Nair diz a Eduardo que Alexandra
precisa voltar a viver em sociedade.Ofélia fala mal
de alivia, que fica ofendida e decide que não vai
mais jantar na pensão. Vitória se oferece para
preparar um jantar para Olívia,que fica encantada.
Rafael pergunta a Adelaide se ela acha que as

lembranças de Serena podem ser um risco para
sua vida.Débora ouve,

QUARTA - Adelaide fala para Rafael que .as

emoções de Serena podem afetar seu corpo e

fazê-Ia passar mal. Mima convida um rapaz que
trabalha na venda da cidade para' ir comer

pamonha em sua casa. Raul fala para Dalila que
não pode correr o risco de um escândalo e por ISSO
vai demiti-Ia da loja. Débora conta para Cristina
que Serena pode até morrer ao chegar perto de
Guto. Eliete se insinua para Osvaldo e pergunta se

ele se separaria de Divina por ela.Terezinha conta

para Divina que viu Vitória beijando Olívia. Vera
leva Alexandra até a loja de Madalena para fazer
alguns vestidos. Cristina manda que Guto
encontre Serena no roseiral e tente lhe dar um
beijo. Felipe pergunta a Rafael qual a ligação de
Serena com tuna. Rafael explica para Felipe que
Serena e Luna são a mesma pessoa. Cristina leva

QUARTA - Odaléia e Mariano acham que Sol está
sendo procurada pela polícia porque é ilegal.
Rosário faz a travessia do deserto rumo aos EUA,
Sol pede que Inesita vá em busca de Ed para que
ela possa conversar com ele, nem que seja pela

.

última vez. Geraldito diz a Sol que ela acabará
sendo descoberta se continuar na pensão 'de
Consuelo, Jota vê um homem estranho observar
a pensão e teme que ele seja. policial. Raíssa

garante a Glauco que Lurdinha só quer brincare o
acusa de fazer papel ridículo ao namorar uma

garota tão mais nova do que ele .. Lurdinha diz
que Vera não vai impedi-Ia de namorar Glauco,
Jatobá salienta que Vera deve aceitar que
Lurdinha cresceu.Creusa a Feitosa anunciam que
vão se casar no fim do mês, Flor pede que Farinha
entregue uma carta a Feitosa. Geraldito esconde
Sol dentro de um bumbo e a carrega para fora da
pensâo, Junto com os outros músicos e

instrumentos do bar dos imigrantes, Consuelo
telefona para Ed e o convida para ir à boate dos
imigrantes. May lembra que Sol tem um chip
rastreador sob a pele e decide contar à polícia,
para que possam localizá-Ia, Ed chega na boate e,
disfarçadamente, Jota· o leva até 501. Os dois se

olham,

A LUA ME DISSE

SEGUNDA - Elvira diz que quer se separar de
Armando. Ele responde que não era o combinado,
mas ela o acusa de ter rompido o trato ao ter um
filho bastardo, 'Morcega conta para Roma e Diva

que Murilinho é o pai do filho de Assunta, Ester

garante a Tadeu que ele não será incriminado no

roubo do dinheiro de Adernilde. Ester fala com

alguém' ao telefone e diz que daqui a pouco vai

querer que o dinheiro fique bem visível. Gustavo
garante a Heloisa que' Ester sairá do banco de

qualquer jeito .. Whitney confirma para Ramon que
está grávida e ele garante que vão continuar juntos.
Marisinha quer saber como Murilinho vai sustentar
um filho, Leontina descobre a câmera instalada por
Elvira. Boaventura e Armando se. desesperam ao

saber que forarrrflaqrados. Ivan exige que Ester

explique porque uma das jóias de Regina sumiu do
cofre. Ester diz que a pegou para usar em um jantar
e que devolverá no dia seguinte. Beatriz garante
que vai proteger Arthur e não deixará que nada de
mal lhe aconteça, Ester garante a Beatriz que não

permitirá que Arthur saia do seu controle,

TERÇA - Ester garante que Heloisa não sairá
vitoriosa. Beatriz argumenta que Heloisa também

perdeu o pai de seu filho. Ester faz planos de ir para
Sardenha com Tadeu, Beatriz eArthur, Ester diz que
Beatriz não precisa mais fazer o serviço que ela
pediu, Roma anima Assunta que se preocupa
porque vai ser mãe.Gibraltar sorri aliviado quando
Julieta comunica que vai ter o filho, mas logo se

revolta quando ela se recusa a se casar com ele,
Arthur diz que não quer um beijo de boa noite de
Ester,Ela exige que ele não a desobedeça e que seja
educado, E completa dizendo que ele puxou a

insolência da mãe, Arthur reage que desaparecerá
se ela falar mal de sua mãe. Pedro diz aos pais que
sente saudades de Soraya. Ivan comenta com

Geórgia que Ester tirou uma jóia de Regína do
banco e apagou G registro. Geórgia o incentiva a

denunciar Ester.Arthur liga para a mãe aos prantos
pedindo que ela venha buscá-lo, Violeta aconselha
Heloisa a esperar Gustavo, mas ela vai à casa de
Ester, que deixa Heloísa ver o filho por meia hora,
Heloisa pede que Arthur tenha paciência, Vitza
desmaia e todos acodem. Elvira garante a Branca

que l.eontina perderá em breve a sua guarda,
Gustavo, Lúcio e Silvia descobrem que o mecânico
recebeu dinheiro da Garbo Trading, Gustavo acha
que é um anagrama de Bogari.

'

QUARTA - Silvia concorda que Ester pode estar por
detrás da companhia, Madô diz que Leontina
controla uma quadrilha, não uma família, Beatriz
diz a Heloisa que vai cuidar de Arthur.Ademilde fica
atônita com as fotos das irmãs com Bisonho.
Adilson conta para Ademilde e para a mãe as

fofocas da casa de Ester. Ademilde mostra as fotos
para Adalqisa e Adail e exige que elas façam o

serviço doméstico. Silvia pergunta se Ivan sabe
alguma coisa da Garbo Trading. Ele nega e ela diz
que busca provas para confirmar a ligação de Ester
com a empresa, Ivan diz que vai investigar sem que
Estér saiba, Dario procura Geórgia e diz que tem

informações fantásticas para publicar, Tadeu vê
Heloisa na porta da livraria e diz que está

esperando um convite para a inauguração.Geórgia
diz a Madô que Dario vai publicar 'urna foto de
Leontina e 'a manchete: A Dama do Mensalão,
Leontina reage ao saber que Elvira a denunciou.
Branca diz que vai pedir ao juiz que mude ii sua
tutora, Ester diz a Tadeu que ele pode freqüentar a
casa, mesmp quando Arthur estiver lá, Tadeu diz
que acha que Ester está um pouco descontrolada,
Arthur dá de cara com Tadeu e deixa cair o copo
que carregava,

ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDiÇÃO, OS
CAPITULOS DE QUINTA, SEXTA-FEIRA E
SABADO DE nA LUA ME DISSE" AINDA NÃO
HAVIAM SIDO EDITADOS

.'

SEGUNDA - Lurdinha aconselha Haydée a viver
sua vida e deixar Glauco em paz. Vera acusa

Glauco de ter se aproveitado da inocência de
Lurdinha, mas ele explica que está apaixonado e

que quer se casar com ela, Laerte manda que
Geninho siga as orientações do advogado, Mazé
e Geninho comparecem diante do juiz para a

.

acareaçâo. Irene comenta com Pimenta que o

namoro de Raíssa e Alex está firme, Geninho diz
ao juiz que 'Mazé sabia o que estava assinando.
Mazé chora muito ao ver Geninho mentir e o juiz
suspende a sessão. Na saída do fórum,Tião não se

contém e parte para cima de Geninho. Bebela
encontra a revista que Júnior comprou e mostra a

Detinha e Bebela. Júnior garante a Kerry que
gosta dela. Neuta convence o delegado a soltar
Tlào, Dinho fica enciumado ao perceber o

interesse do delegado em Neuta, Gomes
comenta com Graça que gostaria de dar um

computador a Farinha e instalá-lo na casa deles.
Nina conta a Haydée que Glauco quer se casar

com Lurdinha e diz que elas não podem permitir.
Perkins pretende apresentar Sol à polícia na

manhã seguinte, Waldomiro tenta avisar Inesita

que Consuelo vai à boate onde ela trabalha. Um

policial entra na boate e diz a Sol que ela está
presa.

TERÇA - Sol foge para os fundos da boate. A

polícia empreende uma busca, Perkins vê a

confusão e adivinha que os policiais estão atrás
de sua cliente. MissJane garante a Perkins que foi
May quem denunciou Sol.Consuelo diz a Sol que
ela 'pode ficar escondida na pensão, Creusa
provoca Tião, que não resiste, Simone entra no

galpão onde estão Tião e Creusa, mas esta

conseçue sair sem ser vista. Simone encontra

uma liga no chão e quer saber quem era a mulher
que estava com ele, Ele afirma que era Creusa,
mas Simone acha que ele está mentindo e fica
furiosa. Sol gostaria de dar explicações a Ed e

Inesita se oferece para levar um recado seu para
ele. Jatobá aconselha Vera a ser menos

intransigente com Lurdinha,para não afastá-Ia de
vez, Simone diz a Mazé que tem certeza de que'
Tião estava com Detinha, e afirma que vai tomar

providências, Gomes leva Farinha para comprar
úm computador. Farinha diz a Gomes que o

considera um pai, deixando-o emocionado.
Feitosa diz a Creusa que eles já podem marcar a

data do casamento, Raíssa vai ao escritório de
Glauco e vê urna foto de Lurdinha em cima da
mesa, Lurdinha aparece na casa de Vera. Ju liga

.

para Odaléia e diz que a polícia está atrás de Sol.

AMÉRICA QUINTA - Sol]ura para Ed que foi enganada e qU�
é inocente, Ed diz que se sentiu traído por ela, Sof
explica que tentou contar-lhe a verdade várias
vezes, mas não teve coragem, Os dois se abraçam;
Ed garante a Sol que não vai abandoná-Ia, fi(
polícia localiza 501 através do chip. A polícía
invade a boate e prende Sol. Tião sente urnã
tristeza que não consegue explicar, Perkin"!1
garante a Ed que vai ajudar 501.' Carreirinha
mostra aTião e Bóia a revista com a foto deCadu,:
eles ficam pasmos, Cadu diz a Gil que ganhoú
dinheiro com a venda de 'algumas cabeças de
gado e que vai usa-lo para fazer uma reforma né
trailer dela. Kerry vai dorrnir.com Júnior na casá,
dele e joga charme, Júnior só quer ficar de mão?
dadas, deixando-a,atô�ita, Islene pede a Feitosa

para esquecer a intriga que fizeram e volte para
ela, Sol e levada para a cadeia.Perklns explica a Sol
que ela terá de ficar presa por enquanto, mas tem
esperanças de que ela será beneficiada ao dar à
polícia as informações quetem.Ed pensa em Sol e
sofre, Laerte e Pimenta aguardam num bar à
"chegada de Alex, que repassará a ela metade de
sua sociedade com Glauco e o fazendeiro, Mari
está com Helinho nó rnesrno-bar.e fica tensa ao ver
Alex.Ed visita Sol na cadeia,

SEXTA - Ed diz a Sol que a ama, Sol fic:"
emocionada. Miss Jane conta para Perkins qu,e
teve um grande amor no Brasil, na época em que
fazia universidade e pesquisa no interior do pais,
mas que a história não deu certo.Mazé pergunta a

Zé Higino se ele gostaria de rever a mulher que
amou no passado e ele diz que não, pois já está
velho demais, Miss Jane' diz a mesma coisa para
Perkins. Neuta combina de se encontrar com

Dinho em seu quartoe o mandá entrar pela janela,
Alex cumprimenta Mari e Helinho e se dirige para
a mesa de Laerte e Pimenta. Helinho fica muito
perturbado ao saber que Alex é o ex-namorado de
Mari. Farinha pergunta a Feitosa se ele já leu a

carta de Flor,e ele se dá conta dequeela ainda está
em seu bolso, A carta está escrita em braile, e

• Feitosa fica preocupado pois sabe que terá de

pedir ajuda a Jatobá para lê-Ia, Raíssa garante a

Haydée que fará com que Lurdinha desista de
Glauco. Lurdinha diz a' Glauco que vai voltar a

morar com )lera, pois só quer viver com ele depois
do casamento, Nina encontra Lurdinha e a acusa

de ser clnicá. Lurdinha diz a Nina que Glauco não
ficou com ela porque não quis, Haydée vai se
encontrar com Glauco num restaurante, Nina
descobre e decide aparecer no restaurante

tarnbérn.May visita Sol na cadeia,
'

SABADO - Sol fica' furiosa ao ver May ali, e vira �
cara.May sorri.Os coiotes exigem mais mil dólares
de Rosário e dos outros imigrantes para levá-los
até os EUA, Rosário diz que não tem o dinheiro,
mas afirma que trabalhará para pagar a dívida
quando, chegar nos EUA, Jota arruma um

emprego de guardador de carro para Neto..
Haydée diz. a Nina que quer conversar em

particular com Glauco e as duas começam a bater
boca. Glauco aproveita a discussão e foge do
restaurante, Nina e Haydée ficam indignadas ao

perceberem que Glauco sumiu e vão atrás dele,
Glauco observa Lurdinha na praia com um par de
binóculos, e fica com ciúmes ao vê-Ia com os

amigos. Jatobá se oferece para ler a carta de Flor
para Feitosa. Helinho conta para Mari que Sol toi
presa por tráfico de drogas, O delegado vai à casa
de Neuta e leva flores para ela, Dinho marre de
ciúmes e inventa que vai consertar a televisão, só
para ficar perto dos dois. O delegado mostra a

Neuta que o homem que ele precisa prender é
mesmo Sinvat, pois os números de todos os

documentos conferem, Ele pergunta a Neuta se

ela tem certeza de que Sinval morreu mesmo,

Perkins diz a Sol que chegou a hora de conversar

com o juiz.Enquanto aguarda sua vez defalarcom
o médium,Tião diz a Sianinha que sente que uma

coisa grande vai lhe acontecer.Tião é charnado.O
juiz chama Sol.

.
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Os cremes como aliados
,

. ,

nos tratamentos de' estética
Há quase 50 anos que a indústria

·

cosmética pesquisa produtos,
descobrindo fórmulas e lançando
produtos que prometem combater rugas,
estrias, celulite, flacidez e outras

mázelas.
Inevitavelmente, fica a pergunta que
não quer calar: será que estes produtos
funcionam mesmo?
Não podemos nos esquecer de que uma

pessoa é um todo e por isso, sentir-se
bem, exercitar-se regularmente, fazer
um tratamento preventivo utilizando'
cremes adequados e alimentar-se de
forma equilibrada e adequada são itens

essenciais para a obtenção do resultado

desejado. ,

É aquela velha história: cada um tem
·

que fazer a sua parte; os cremes são

excelentes auxiliares nos mais variados
tratamentos de estética, mas não se

pode esperar milagres quando a própria
pessoa.não se ajuda.
Uma boa medida é observar sempre o

conteúdo descrito nas embalagens e não
·

se pode esquecer da massagem que é

muito importante no tratamento. A

massagem ativa a ação do produto
através da pele e estimula a circulação
sanguínea.
Mas, como saber quais são as melhores
formulações?
No caso de produtos anti-rugas,
basicamente devem conter Vitamina A,
que regenera e aumenta a defesa natural
da pele; Vitamina C, estimula a

fabricação de colágeno-deixando a pele
mais firme; Ácido Glicólico, hidrata e

esfolia, fazendo com que a pele fique
mais jovial; Filtro Solar, bloqueador da
radiação ultra-víoleta..evita a formação
de radicais livres; Ceramidas,

D. Os cremes são excelentes auxiliares nos tratamentos de
estética. Existem no m�rcado uma grande variedade; um
deles deve ajustar-se a sua necessidade

indispensáveis para manter a pele úmida. Consideradas cimento orgânico que une uma

célula a outra; Ácido Retínóico que afina, hidrata e nutre a pele estimulando a criação
de colágeno.
Se o que você procura é um creme contra flacidez, certifique-se que 'contenha Silício

Orgânico que devolve a elasticidade da pele e promove a recuperação das fibras

'danificadas; Vitamina C, combate os radicais livres.'
'

Os produtos para combater as estrias devem ter Ácido Glicólico que hidrata e esfolia a

"Pele; Elastina, uma fibra que confere elasticidade a pele.
E para a famigerada celulite, o que procurar?Os cremes ideais são aqueles com cafeína,
uma substância encontrada no chá, café, guaraná própria pára combater a formação dos

nódulos; Centella Asiática, substância de origem vegetal que tem a função de diminuir a

fibrose, combatendo o endurecimento do tecido conjuntivo; Extrato de Ação Vaso-Tônica,
encontrado na castanha da Índia, cavalinha; arnica e que �stimula a microcirculação e

ajuda ria absorção do excesso de água retido no tecido conjuntivo; Extrato de Algas
Marinhas, rico em iodo, é recuperador do tecido conjuntivo; Ceramidas, à base de ceras

naturais de frutas que protegem a pele.

o truque é ser natural
A maquiagem está com tudo e nunca saiu de moda. As
bases' e pós se transformaram em verdadeiros tratamentos

para a pele. Em sua maioria foram acrescidos de filtro
solar e não é raro encontrar bases do tipo três em um:

base, filtro solar e corretivo tudo num só produto.
As sombras também ganharam ingredientes especiais. São
super finas com ingredientes da seda e garantem um

visual mais leve e natural.
.

Aliás, naturalidade é a palavra-chave da estação. Os
brilhos naspálpebras ficaram para trás e nos lábios é o

gloss está com tudo, embora o batom vermelho intenso

ainda tenha o seu lugar garantido.
O truque é usar sombras cremosas e iluminadoras, porque
dão um ar natural na maquiagem e ainda ressaltam os

olhos. Quem gosta de U)1l estil? mais clássico pode usar

sombras esfumaçadas, nas .cores que variam dos tons

cinzas, pastéis e dourados. Na horada aplicação não se

pode esquecer que são necessários os pincéis adequados,
tanto para sombra como para o blush.
Para aquelas que não tem muito tempo, a dica é adquirir
os produtos para maquiagem que já vem com o pincel no
produto, como por exemplosombras que já vem com o aplicador ou
sombras em bastão. Também existem blushes e bases em bastão, são
muito práticos na hora de aplicar' e também para levar na bolsa.

D. A maioria das formulações das bases e

batons contém FPS e ingredientes anti idade. E

as sombras, com suas particulas difusoras de

luz, camuflam as marcas que o tempo deixa
nas pálpebras

Aries - Já é hora de criar elementos novos e mudar antigas rotinas.arejando a maneira
. de trabalhar e mudando o ritmo de atividades. A preocupação com os seus próprios
sentimentos afasta você daspessoas.

Libra - Os amores. distantes ou proibidos parecem sempre atraentes, mas podem trazer

conseqüências nem sempre desejáveis. Procure deixar estas coisas no terreno do

imaginário e ligue.se mais a sua própria realidade.

Touro - A pitada de inovação e criatividade no trabalho é,de fato, o fator fundamental
neste período.No terreno afetivo já é tempo de romper certas convenções.

Escorpião - Disposição para' enfrentar desafios no trabalho, Lembre-se que o impulso de
renovar o convívio social,quando colocado em prática, tende a levar a uma satisfação maior.

Sagitário - Boas idéias, mesmo que inconvencionais, podem arejar e abrir possibilidades
novas em seu trabalho. Nas relações afetivas, o clima promete ser de muita paixão.
���.

"

Capricérnlo - Gastar fora das previsões pode ser bom, mas é melhor planejar melhor o uso
do seu dlnheiro.Náo tente impor as suas idéias a pessoa amada e não alimente o ciúmes.

Gêmeos- O convívio afetivo estafá agitado pela presença de pessoas amigas.Cuidado
com o ciúmes e ressentimentos.Poderá havertensões no contato com familiares.

Câncer - Atenção para possíveis cenas passionais.Procure mudar tudo o que está .se

tornando repetitivo.Omomentofavorece as novidades.Aproveite e planeje o futuro.
'

Leão - Alguém poderá lhe propor um novo negócio. Pode ser inesperado,mas também
positivo. Deixe de lado' a resistência ao novo e siga em frente. Chances de sucesso à
vista.

Aquário - O momento é de romper com situações indesejadas. Use a sua inteligência e
.

criatividade para isso. Os resultados podem não �er imediatos,mas logo vai sentir o sabor do
sucesso.

Virgem -Indícios de agitação no ambiente de trabalho serão benéficas.Tenha cautela
com as pessoas estranhas que tentarão dar palpites quanto à sua conduta. Siga a sua

intuição.
"

Peixes- Tenha muita cautela notrato com apessoa amada efamiliares.Possíveis tensões em
casa farão sair da rotina.Tenha calma e saiba esperar dias melhores.

'

Semana de
Moda no Sul

,

Esta semana foi para todos aqueles que
admiram e gostam de estar informados
sobre a movimentação do mundo da
Moda uma verdadeira festa de oPÇões
em eventos na área. Nossa região sul
mais. do que nunca parece que esti
despertando para além das produções
industriais.
É visível que o estado está concretizando
um import'ante salto frente ao mercado
têxtil dentro de Um contexto que não se
trata apenas de produzir,mas sim gerare
desenvolver Modas.
Para ilustrar e enfatizar ainda mais essa
idéia registro aquia 6 'Edição do Curitiba
Fashion Art- Verão 2006, que se
desenvolveu durante essa semana 24-
27/08 na capital da terra vermelha.
Este evento que vem se desdobrando há
algum tempo nos informa' algo
importante,o sul vem ganhando espaço,
e tudo aponta que muito em breve
deixaremos de ser apenas uma fonte
produtora de modelos louras e pernudas.
É certo que Istonão depende somentede
indústrias e afins, é urna tarefa muito
árdua, principalmente para os futuros
criadores, designers e pensadores que
estão nas universidades e demais escolas
da Moda; penso nisso também como

uma ferramenta para fortalecer nossas
identidades frente à universalização de
coisas emundosquevem ocorrendo.
Ainda sobre o Curitiba Fashion Art
ressalto que além de desfiles - Sexxes,
Eneose Chan, Ex-Madame, Santa Menina,
Korr, Roberto Arad, Silmar Alves, Zue e

.Marcus Soon-' há a apresentação do

prêmio João Turin (27/08), o qual nesta
edição estará participando a acadêmica
do curso de Moda da UNERJ Adriana

Gonçalves. Além dessas atrações uma, A
'serie de palestras sobre tendências de

, moda e design aconteceram no espaço
do Auditório da Universidade 'Tuiuti
,do Paraná durante os-dias 24� 25 e 26;
dentre os palestrantes esteve presente o

desiqner espanhol Alex Blanch, diretor
da Escola de Design da Pontifícia
UniversidadeCatólica do Chile.

'

Outro evento que está se desenvolvendo
durante esta semana é o Floripa Fashion
entre os dias 23 - 29/08 no Centro de

Convenções Ce ntro s ul na capital
Florianópolis. Além dos desfiles de
marcas catarinenses e outras, o Floripa
Fashion apresenta uma novidade nesta

edição, trata-se da apresentação dos
trabalhos realizados pelas· dez
instituições' do estado catarinense em ,IM
parcer-ia com indústrias têxteis regionais, vI
São os frutos do Santa Catarina Moda

" I.Contemporânea- SCMC, o qual estará
apresentando o Centro Universitário de
Jaraguá do Sul, que em parceria com a A

indústria Colcci desenvolveu uma

coleção intitulada "Todas fantasias de

nós mesmos". O grupo criador
responsável pelo desenvolvimento do

conjunto de moda é composto pelas
acadêmicas Cristiáne Calheiro.: Nico1e
Dallabona,Zuleide Donat e Adriano José
Kerscher- ex acadêmico do cu rso.
Parabéns a todaa equipel.

I'I
I ,
,
--

CursodeModa,por:Daiana Riechel-Vlfase

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



rRADlÇÃO
r

I
Projeto da Cultura ,Gaúchà

\lJ.� MEU PAG9 .SU� _

o(\� Para a,2° Tertulla LIvre
G ' ,Venha soltar a voz e se divertir.

Uma Noite, de Resgate das Tradições Sulinas,
Com Muita Música, M,ate e Churrasco na Brasa.

Dia & de Setembro
eTG Laço Jaraguaense
Apartfr das 19:30�

Completo serviço de bar e cozinha'
Inf.: (47) 9164-2794 ou meupagosul@meupagosul.com.br

WWW.MEUPAGOSUL.COM.BR

Mas o que é um BOLlCHO em primeiro lugar?
Sequndo o dicionário de regionalismo gaúcho, bolicho é uma casa de neqocios

'de pequeno sortimento e pouca lmportacia.Bodeqa.Tabernlnha.Casa de jogos.
Aqui em Jaraguá do Sul está em fase de acabamento o 10 Bolicho da cidade, um

empreendimento dos empresários e tradicionalistas Moacir e Tony, que estão

trabalhando em ritmo acelerado para a conclusão das obras do espaço onde será o

bolicho, estive visatando as obras e posso garanti que vai ficar especial de primeira, com
uma otima estrutura para shows, cancha de bocha, em um ambiente rustico e muito

aconchegante.
'

Com este bolicho peões e prendas de Jaraguá e região terão mais uma opção
para seus fins de tarde e finais de semana, reunindo 'amigos para escutar boa musica,
tomar um mate bem cevado, saborear pratos tipicos da culinária campeira com arroz

carreteiro,entrevero,churrasco,etc.
_

Está em processo de escolha o nome para o' bolicho, onde todos podem
participar e concorrer a premios, passe na Casa Campeira, Gauchita, CDLandia, ou em

nosso site (www.meupagosul.com.br)eparticipedaesco.lhadonome.

Terra & Pampa10 Anos
'

U DE

ántà
"M""""""._'

27 de Agosto
Com Saida de Brusque

e um trajeto de
aproximadamente

41km até a cidade de
Nova Trento.

Cavalgada que reunirá
cavaleiros de varias partes do

, Brasil e que está com projeto
de entrar para o livro dos
Recordes como a maior

concentração de cavaleiros
com previsão de reunir mais

de 5.000 cavaleiros.

312-0280 '

GAUCHESCAS
INíCIO

18 De Setembro

e

lO R$ 35,00 Por Pessoa
.. BÁSICO - 16:00hs .AVANÇADO - 1B:30hs

Inf.: 275·2477/9991·2355 --s·moil.' rmorcolfo@Qefuno,com,br ,

!Ministrante Robinson Marcor{a - CREF 4997-P I

-
CARNES

-

DEMARCHI
,CAR'N ES

Atendemos
cozinhas
industriais

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

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

CEMITÉRIO DE
CAMPANHA

Cemitério de campanha,
Rebanho negro de cruzes

Onde à noite estranhas luzes

Fogoneiam tristemente
Até o próprio gado sente

No teu mistério profundo
Que és um-pedaço de mundo
Noutro mundo diferente

,GRUPO

GAROTAÇO
&

'J_êndas das Missõe�
Havia uma lenda entre os índios, segundo a qual .deverlarn seguir os que, um dia, lhes

aparecessem com Uma cruz, falando deDeus.A orientação teria sido dada, no intcloda era

um pregador confundido com o (suposto) apóstolo Tomé, por um dos jesuítas que

.R�p�bJjca Guarani.Foi R que ajudou os padres a sensibilizar os índios.. •

Foi feita ainda uma tentativa de catequizar os guenoas e os charruas, mas não foi bem
sueedida. Eram inimigos dos guaranis e viviam em lutas com eles.Mas,com os guaranis, foi feita uma

revolução: os mestres da pintura e da escultura eram imitados, nas.reduções, com uma nprTP,r'"n,

extraordinária, avaliada em diversas oportunidades por europeus, que se impressionavam não
somente com os trabalhos de artes plásticas ali realizados, mas também com o cuidado como,
estilo gótico, os índios reproduziam documentos, igualando-se aos melhores copistas da Idade
Média,

De tudo o que foi feito, resta muito pouco para ser apreciado.Mas.se é pouco,é suficiente
para dar uma idéia do que 'aconteceu nas selvas do Sul, embora importantes sítios. arqueológicos Que importa a coroa fina

estejam escondidos sob centros urbanos e verdejantes plantações de milho e soja. A chamada E a vela de esparrnacete?
República Guarani não chegou a se tornar independente e nem havia essa pretensão, ao menos Se entre os varais do teu brete
segundo os documentos disponíveis. Jesuítas e índios deviam obediência ao trono Nada mais tem importância?
pagavam-lhe seus impostos, e chegaram a ser importante braço armado não só para conter a I

Um patrão, um peão de estância
expansão portuguesa, como para dominar rebeliões e ameaças de invasão, surgidas em diversas

oportunidades, ,

Um doutor, uma donzela'?

Apesar disso,a possibilidade de independência dª República Guarani sempre foi a grande Tudo, tudo se nivela

arma dos críticos dos jesuítas. Em folhetos que circulavam na Europa, chegava a se apresentar o Pela insignificância.
Ii\I�im!'li1iJ\'íM\ililii\.'1iliIIIiI ,...""""'�� ve.

lho cacique Nico_lau �heng,uirú, como Ni�olau I, rei do Paraguai, procurando indispor o trono
m���: espanhol contra osjesultas.Fcltanta a agressao,que os padres acabaram sendo derrotados.

Trocada a Colônia de Sacramento - que os exércitos guaranis ajudaram a conquistar para a Espanha
-----------'_1- pelos Sete Povos das Missões, na margem esquerda do Rio Uruguai,atual território do Rio Grande

do Sul, foi deflagrada a guerra guarani contra as coroas espanhola e portuguesa, porque os índios
não aceitavam ter que abandonar suas terras e cruzarem o rio em direção às reduções da margem
direita, na atual Argentina,
Fonte:site da Confederação Brasileira deTradição gaúcha (CBTG) www.cbtq.corn.br

Pouso certo dos humanos
Fim de calvário terreno,

Onde o grande e o pequeno
Se irmanam num mundo só.

E onde os suspiros de dó
De nada significam

Porque'em ti, os viventes ficam
, 'Diluídos. no mesmo pó.

Ate o ar que tu respiras
Morno, tristonho e pesado,
Tem um cheiro de passado
Que foi e não volta mais ..
,

A tua voz, são os anais
Do vento chorarnlnqando
Eternamente rezando
Gauchescos funerais.

Coroas, tocos de velas'
De pavios enegrecidos

Que em Terços mal concorridos
Foram-se queimando a meio

Cruzes de aspecto feio
De alguém que viveu penando

E depois de andar rolando
Retorna ao chão de onde veio.

Mas que importa a diferença
Entre uma cruz falquejada
E a tumba marmorizada

De quem viveu na opulência?
Que importa a cruz da indigência

A quem já não vive mais,
Se somos todos iguais

.'
Depois da existência?

'Por isso quando me apeio
Num cemitério campeiro
Eu sempre rezo primeiro'
Junto a cruz sem inscrição,
Pois na cruz feita a facão

Que terra a dentro se some

Vejo os gaúchos sem nome

Que domaram este Chão.

E compreendo, cemitério,
o

Que és a última parada
.

Na indevassável estrada
Que ao além mundo conduz

E aqueces na mesma luz
Aqueles que não tiveram

E aqueles que não quiseram
No seu jazigo uma Cruz;

'E visito, de um pór um,
No sllêncio, triste e calmo,

Desde a cruz de meio palmo
Ao mais rico-mausoléu,

Depois, botando o chapéu
Me afasto, pensando a esmo:

Será que alguém fará o mesmo

Quando eu for tropear no Céu??

Temos carnes
temperadas paro

festas
Coxinho da Asa,

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

GRUPO ALMA

DE GALPÃO
010 de

Setembro

CTG Laço
����g��ense

Estancia pec3.0 Farrape
, ,", .".d', ·c�·,4:«_ ''',

Islã servindo todas as
terIas-feira e sextas-feira

. delicioso Jantar
Hoje 26-08,

Galinha Caipira com

Aipim e Polenta
Terça-feira 30-08

Dobradinha
Sexta-feira 26-'08

i Venha fazer sua festa de aniversário,
I casamento, confraternização de
i empresa, etc. Em nosso galpão,
l er1tr� g çgQtªtg cºmº�mªr,
I Local: Galpão do CTG Peão Farrapo

Inf.: (47) 9121-5774/273-5385 cl Osmar,
W' ::::"':��;':f;:::::�':"'�'

_ Jw�ras

I"Cobiçada como
i \

anca de viúva,
,

! .

nova e bonita
;

Venha para o

eTC La�o
Jar'aguaense
ltl,.,. 10llltl' tlqlle/tI
ce",tJjtl belll ,e/tldtl

e Itlbotetl' 1I111t1 tI/.'f(/
belll IIICII/enltl' _

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

. Envie sua programação para:

a!iJenda@meupagosul.com.br

Confira nossgs
ofertas imperdlveis

Coxão Mole : , R$ 6,69
Marreco Recheado R$ 7,77'
Contra Filé; R$ 7,99
Filé Mignon R$ 12,99
Filé Simples.. .. R$ 5,29

"�o
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