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Britney Spears já teria escolhido
o nome do seu primeiro filho
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GARANTIDO

Ponte do Agricultor já tem os

recursos para obra de reforma

o prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL, de Guaramirim,
assinou ontem pela manhã .a ordem de serviço para
reformas na Ponte do Agricultor que liga o Bairro

Guamiranga à localidade de Bananal do SuL As obras
incluem a instalação de uma passarelametálica com piso

antiderrapante em uma das laterais hoje praticamente
destruída, A ponte, construída há mais de 25 anos,

permite a passageIll de apenas um veículo por vez, já que a

largura da pista não comporta tráfego simultâneo em

duasmãos. _ PAGINA6

É HOJE

.

Malw�e enfrenta o John Deere

no jogo decisivo da' semifinal

�ntem foi dia de treinos leves e recuperar alguns
Jogadores com pequenas lesões.Xande,Bagé,Antonio e

Falcão passaram por sessão de fisioterapia para
recuperação, mas estão confirmados para o jogo
decisivo desta noite, às 20h30, na Arena de Brusque.
Ontem de manhã os atletas fizeram um treino de

recuperação na piscina e, à tarde, um treino leve com

bola no local do jogo de hoje.O goleiro Bagé espera que
otime entre com a mesma pegada da quarta-feira, para
vencera jogo econquistar a vaga. _ PAGINA 7 E8
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AINDA NÃO

Pronto para as eleições de 200�,.
PMN não atrai lideranças do PL
A deputada Odete de Jesus, também presidente do diretório

estadual do PL, negou ontem que esteja deixando p partido
para ingressar no recém-criado PMN (Partido Municipalista
Renovador), j? com autorização do TSE (Tiibunal Superior
Eleitoral) para disputar eleições em outubrode 2006 e que tem

à frente bispos da Igreja Universal Reinei de Deus. - PAGINA3

SERVIDORES

Comissão segue discutindo sobre

o Plano de Cargos e Salários'

Até o final de 2005 a Câmara de Vereadores deverá receber o

projeto do Plano de Cargos e Salários dos servidores públicos
municipais de Jaraguá do Sul, que vem sendo discutido desde

o início do ano com o sindicato da categoria, Uma comissão

bipartite criada especificamente para discutir e elaborar o

documento tem se reunido semanalmente. '- PAGINA 4
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Quanto custa o Congresso?

OPINI oI 2 I

Aumento concedido por

deputados e .senadores a

servidores lotados na Câmara
e no Senado representam
mais R$ 580 milhões no

Orçamento.
A derrubada de vetos do

presidente Lula da Silva a

reajustes salariais para os

servidores da Câmara dos

Deputados e do Senado, da
ordem de 15%, desnuda ao

contribuinte brasileiro

apenas uma ponta do que é

gasto todos os meses naquelas
duas Casas só com salários.
Cálculos oficiais mostram

que o impacto imediato seria
da ordem de R$ 500 milhões
anuais nos cofres públicos. E
não é para menos. Dados
atualizados 'até fervereiro de

20Q5 indicam que o

Legislativo federal tinha 34,2
mil servidores, entre eles 10,9
mil aposentados e pen
sionistas com o mesmo direito
ao reajuste, além de outros

10 mil funcionários cornis-

FRASES

sionados lotados em gabinetes
de deputados e senadores

que também terão seus sa

lários reajustados.
O presidente vetou o

aumento alegando a

inexistência de recursos no

Orçamento já que a conta

subiria para R$ 580 milhões
anuais somando-se o reajuste
para servidores do Tribunal.

eleitoral visto as eleições
majoritárias em 2006. Trata
se de um universo de
eleitores nada desprezível.
A esmagadora maioria dos

parlamentares votou contra o

.

veto presidencial, mas não

discursou em tom igual
quando os servidores públicos
federais que não atuam
nestas duas casas legislativas

� A maioria votou contra o veto

presidencial, mas não discursou em tom

igual contras os 1 % aos demais servidores

de Contas da União. Além

disso, desencadearia um

efeito dominó entre as demais
. categorias. Concedido
aumento igual, a conta anual
de salários se elevaria a

estratosféricos R$ 11 bilhões.
O percentual de aumento

concedido pelos deputados e

senadores aos funcionários

que os servem em Brasília
embute interesses não tão

secretos em véspera de ano

foram, por duas vezes,

contemplados com 1% pelo
mesmo governo, em 2003 e

início de 2004. Ao contrário,
em agosto último desen

gavetaram projeto de
aumento do salário mínimo

pa�a <-R$ 384,29. Pura dema

gogia, como agora. Não se

está querendo ser advogado
do diabo, porém, a intenção
é mais que óbvia. Até porque
dados comparativos e dispo-.

níveis mostram que os servi

dores do Legislativo- Câmara
e Senado- são os mais bem

pagos do quadro da União.
A remuneração média em

fevereiro deste ano da cate

goria era de R$ 8.000 mensais

contra R$ 1.403,00 dos servi

dores lotados no poder Execu
tivo, segundo o IBGE. Num

espaço de um ano,a Câmara
consumiu R$ 1,721 bilhão em

despesas com pessoal, o Senado
R$ 1,696 bilhão e o TCU R$
563 milhões. E, que ninguém
se iluda, daqui para frente,
para tentar limpar a imagem
seriamente arranhada com .os

escândalos de corrupção
envolvendo parlamentares dos
dois poderes, não haverá

escrúpulos. Que ninguém se

espante com propostas
mirabolantes para aposentados
e trabalhadores que vivem de
salário mínimo daqui para
frente. Pelo voto dos dis

traídos, incautos e alienados,
vale tudo.

"Tenho dito que nosso diferencial deve ser a unidade e o projeto. Todos compartilham esta

idéia e adotaram o mesmo horizonte político': .

"'. Do governador-de Minas, Aécio Neves (PSDB), explicando que os tucanos nem pensam em apresentar este ano o nome do
candidato a presidente da Repú blica.

Empresas de Jaraguá
no Prêmio CNI/Fiesc

I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond

<'

Com os trabalhadores
o objetivo do Prêmio CNI/Fiescé
estimular a melhoria contínua dos

processos produtivos das indústrias com a

participação dos trabalhadores. Também
nesta sexta serão anunciadas as empresas
vencedoras da fase estadual nas
modalidades Produto (Categoria Qualidade
e Produtividade) e Conservação e uso

sustentável da biodiversidade (da categoria
Ecologia), não prevista na etapa estadual.
Em 2005, as etapas regionais do Prêmio
CNI/Fiesc bateram seu recorde histórico,
com 85 empresas participantes,

Florianópolis - Duas empresas de

Jaraguá do Sul, Duas Rodas e a Zanotti,
concorrem éom mais 14 empresas
catarinenses nesta sexta-feira dia 2, na
sede da Fiesc, em Florianópolis, na fase
decisiva do Prêmio CNI/Fiesc, dis
putando as vagas do Estado para a etapa
nacional, na categoria Qualidade e

Produtividade. Equipes de traba
lhadores das empresas demonstrarão
os projetos de melhoria que pro

puseram em seu ambiente de trabalho.
Quatorze empresas disputarão a

modalidade Melhoria do Processo
Produtivo. São 8iochamm Caldeiras e

.

Equipamentos Industriais de Agro
lândia, Big Timber Blumenau, Camargo
Corrêa Campos Novos, Indústria
Carbonífera Rio Deserto Criciúma,
Manoel Marchetti Indústria e Comércio

lbirama, Duas Rodas Industrial Jaraguá
do Sul, Zanotti Jaraguá do Sul, Wetzel

Joinville, Wiest Joinville, Mill Indústrias
de Serras Lages e Moveis Rudnick São
Bento do Sul.Já a modalidade Micro e·

Pequena Indústria tem a participação
da Floresul de Criciúma e J. de Souza

Metalúrgica de Lages.

Homenagem a Jacó
o nome da principal "avenida" da 20' Feira
do Livro de Florianópolis homenageia o

professor Jacó Anderle, que faleceu no

I exercício do cargo de secretário da >

Educação. Com a homenagem, a diretoria
da Câmara do Livro quer destacar a figura
do sociólogo pela contribuição que deu ao

processo cultural do Estado e à própria feira,
como destaca a proçrarnação oficial. "Em
toda sua atuação social o livro sempre
esteve presente'; enaltece o diretor da

Câmara, Nelson Rolim. A feira abriu ontem

no Centro de Eventos do Beiramar

Shopping.
Ensino médio
Santa Catarina terá este ano R$ 9,5
milhões em recursos federais para investir
no ensino médio, O secretário de Estado
da Educação, Ciência e Tecnologia,
Diomário de Q'ueiroz, assinou em

Brasília, convênio no valor de R$ 3,5
milhões com o ministro da Educação
Fernando Hadad para o Programa de

Expansão do Ensino Médio, Os recursos
serão aplicados na aquisição de aparelhos

.

audiovisuais, acervo bibliográfico e

equipamentos para os laboratórios de

Informática, Biologia, Química, Física e

Matemática das chamadas "escolas jovens':
Assinou ainda convênio para a liberação de
R$ 6 milhões do Programa do
Desenvolvimento da Educação Básica para
investimento em reformas de escolas e

capacitação de professores de ensino
médio.

MaisGNV
Mais um posto de abastécimento de Gás

Natural Veicular entrou em operação em

Santa Catarina. É o Auto Posto Figueira, de
bandeira Chevron (Texaco), localizado à rua

Sete de Setembro, no centro de Blumenau.O

presidente em exercício da SCGás, Walter
Fernando Piazza Júnior, destacou que o

.

Figueira é o sexto posto de GNV no município
de Blumenau, e 440 a entrar em operação em

Santa Catarina.Lembrou que até o final deste

ano o Estado deverá contar com 61 postos de
abastecimento de Gás Natural.
A rede de postos de GNV está concentrada
em 14 municípios, a saber: Araquari (1 posto);
Blumenau (6); Brusque (3); Criciúma (8);
Florianópolis (1); Forquilhinha (1); Gaspar (1);
Indaial (1); Jaraguá do Sul (3); Joinville (8); São
Bento do Sul (1); São José (6); Tijucas (1); e
Tubarão (3).

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Faltavam estrelas no céu

Talvez esta seja a explicação para a morte

prematura da companheiraMaria Anita Kinas,
que nos deixou no domingo passado, Deus,
em sua infinita sapiência, sentiu que necessitava
de mais uma estrela no céu. Olhou para a terra

e escolheu uma das melhores. Deixou-nos
todos de luto: a família, os amigos e todos os

grupos e entidades nos quais ela atuava.

Sentiremos sua falta na Pastoral da Saúde, onde
Anitamilitava há muitos anos, dedicando seu

tempo e conhecimento aos doentes, sem nunca

exigir nada em troca. Também na Associação
de Moradores da Vila Lalau, que ela presidia,
pensando no bem-estar dos moradores do bairro. No Conselho
Municipal da Saúde ela era uma conselheira aguerrida, sempre defendendo
o SistemaÚnico da Saúde (SUS) e a descentralização cada vez maior do
atendimento, inclusive com Conselhos Locais de Saúde, uma de suas
bandeiras, E sentíre�os muita falta dela no Partido dos Trabalhadores,
Anita integrava a executiva municipal do partido e militou com muita

garra porque acreditava na construção de ummundo mais justo,
É preciso reconhecer que na nossa região temos muitas anitas, rosas,

marias e joanas, mulheres que com sua dedicação a associações, grupos,
APPs, conselhos e sindicatos fazem a diferença e teimam sempre em

trabalhar pela melhoria de vida dosmais desfavorecidos e pela construição
de uma sociedade mais justa, com menos desigualdade, menos

discriminação, mais saúde e educação. Muitas passam a vida anônimas,
sem nenhum reconhecimento porque, afinal, fama e notoriedade não são

objetivos de seres altruístas.
A instalação da Delegacia da Mulher, do Adolescente e do Idoso,

bandeira que o Conselho dos Direitos daMulher assumiu e está levando
adiante, é uma das muitas lutas das nossas "anitas" que precisamos apoiar,
Na Assembléia Legislativa, temos cobrado insistentemente uma

providência da Secretaria de Segurança Pública porque a violência contra

a mulher é um índice real, uma situação concreta na qual o Estado, o
município e a sociedade civil organizada têm a obrigação de intervir. A

instalação da Delegacia da Mulher é um instrumento necessário na luta

por igualdade de direitos, um princípio que norteia a atuação das mulheres
em todo o mundo.

Esperamos que a memória de Maria Anita Kinas nos inspire mais

garra, mais amor e mais dedicação ao próximo - a dedicação despretensiosa
e desinteressada que ela tinha com o ser humano, Um dia, companheira,
nos encontraremos todos em outras paragens e quisera tenhamos também
a certeza de deixar o de�er cumprido. Sabemos que agora tem mais uma

estrela brilhando no céu.

o deputado estadual DioneiWalterda Silva escreve 'às sextas nesta

coluna

Corrupção, corruptos e

corrompidos
E fez-se a luz. Um pouco após este comento começou a existir a

corrupção. Mas de "uns dias" para cá ela está diariamente em nossos

meios de comunicação e em riossos grupos de bate-papo, É a moda.do
momento e recebe pap€! de destaque na política nacional, desde um

pequeno município até as grandes cidades, desde a pessoa comum até o
Ministro da Casa Civil, inclusive passando por Governadores.

Os movimentos sociais há muito tempo tentam acabar com essa

pratica em nosso país, contudo o tema sempre foi "abafado" por alguris
motivos inexplicáveis até então. Nunca a corrupção foi tão atacada como
nos últimos anos, Na verdade por causa disso ela vem recebendo tanto

espaço nos meios de comunicação e agora só falta começar a existir uma

punição rígida para os adeptos a vida fácil. Com a ação da Policia Federal e
a descoberta de grandes (ou será pequenos?) políticos envolvidos
comprovadamente com a corrupção começou a pequena, e tão sonhada e

desejada por poucos, crise no País.
.

O envolvimento comprovado do Deputado [éferson, um antigo
conhecido nosso, fez reativannos aquele nosso pensamento de que todos os
Políticos são iguais. Mas não é verdade. Os dominantes políticos sempre
usaram o descrédito pela política para semanterem no poder e, com certeza,

nestemomento aonde se assume o combate à corrupção como uma bandeira
para governara País eles utilizam a mesma idéia de que todos são iguais para
voltarem ao Poder. Basta olharmos as manchetes em jornais e revistas nos

últimos dias para termos a certeza disso. Acusaçõesmaldosas e infundadas
nunca foram tão levadas a sério por alguns deputados e senadores, O

comprovado acusado começou a exercer um papel que recebe total crédito
por falar coisas que ele mesmo diz não ter provas simplesmente para
desacreditar os políticos que se dizem combatentes da corrupção,
Nessa disputa, que visa claramente as Eleições de 2006, a direita que hoje é

oposição começou levando vantagem. Conseguiu que muitos acreditassem
nas fantasias, até que provem ao contrário, de um Deputado afundado
claramente em denuncias de corrupção, A partir deste momento a crise,

que não foi.a econômica que eles esperavam, chegou para abalar um
crescimento lentomas constante de nosso País. Mas aparentemente a poeira
começou a baixar E nesta última semana conhecemos uma pessoa que nós

fazacreditar novamente nos Políticos. Atravésda reportagemdo Fantástico,
daRedeGlobo, Podemos começar a rediscutirmos nossa fonna de imaginar
um .País no qual nem todos os políticos são iguais e, talvez, seja o

empate entre direita e esquerda na disputa na construção do País que
queremos.

Nilson Antonio Gonçalves de Souza, estudante de Letras - Unerj
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.� Gastos
portaria de número 765/05, assinada

pelo prefeito Moacir Bertoldi (PL) dia

30 de agosto ultimo, destina-se,

segundei o' diretor da Divisão de

Tributação Sérgio Félix, a moralizar os

gastos públicos; constituindocomissão
de avaliação com quatro membros, a

quem caberá decidir pela compra ou

não de produtos em processos de

licitação ou fora deles. O diretor diz

tratar-se de iniciativa pioneira em Santa

Catarina. No governo Irin.eu Pasold

(PSDB) a prefeitura também foi pioneira
na implantação de leilões eletrônicos.

... Me engana!
-Até a semana passada era comum

encontrar ütro da gasolina a R$ 1,88
na vizinha Blumenau. Desde ontem,

depois de anúncio da Petrobrás sobre
novo aumento dos combustíveis, a

média nos postos subiu para R$ 2,09.
Ou seja, aumento em duplicidade sob

desculpa de que até en.tão o preço
baixo corria por conta de promoções
feitas pelas distribuidoras em salutar

concorrência. Conversa fiada. Ninguém.
'vende gasolina pra ter prejuízo. Na
região do Vale do Itapocu deve ocorrer

(ou já ocorreu) a mesma coisa.

... Sem descanso
Como ocorreu durante todo tempo de

seu primeiro mandato, o prefeito Mário
Sérgio Peixer (PFL), de Guaramlrim, pelo
visto também não terá descanso no que
toca a oposição nestes próximos três

anos e meio. Em minoria na Câmara de

Vereadores, a cruz continua pesada.
Peixer rotulou o comportamento (da
oposição). de revanchismo pela derrota
que impôs aos adversários em outubro

de 2004 na campanha a reeleição. Em
sessão no início da semana, houve

reações. O bate-boca deverá refletir em
projetos de interesse do Executivo.

... Briga caseira
o anúncio sobre possível candidatura à

deputada estadual da vereadora

Bernadete Correa Hilbre cht, que
recentemente migrou do PMDB para o

PPS de Corupá, parece claro: no mínimo,
minar a candidatura do ex-prefeito Luiz

Carlos Tamanini (PMDB), que prepara
terreno rumo a Assembléia Legislativa
há algum tempo, depois de dõis

mandatos na prefeitura. Bernadete, a

mais votada na atual composição da

Câmara de Vereadores, onde ocupa a

presidência, foi secretária de Educação
do próprio Luiz Carlos.

POLíTICA 131

Novo PARTIDO

Presidente estadual do PL diz

que não vai se filiar ao PMR
CAROLINA TOMASELLI

� Deputada Odete

de Jesus não cogita
deixar o PL que, diz,
cresceu com igreja

}ARAGUÂ DO SUL - A

presidente estadual do PL,
deputada Odete de Jesus, garantiu
quenão vai deixar a legenda para

'

sé '(i1iar '3.'0' PMR (Partido
Municipalista Renovador) que,

segundo especulações, vai

substituir o Partido Liberal: Na
tribuna da Assembléia Legislativa
anteontem, a deputada disse que
"não há lógica em tomar uma

decisão como essa, pois
trabalhamos muito para garantir
credibilidade ao Pl'',

Na semana passada, os r

ministros do TSE (Tribunal Su
perior Eleitoral) concederam o

registro definitivo ao PMR, que
passa a ser o 28Q partido político
.apto a participar das eleições, de
2006. Com a autorização da Justiça
Eleitoral, fica assegurada a

exclusividade da denominação,
sigla e símbolos do PMR, vedada a

utilização por outros partidos, de

variações que venham a induzir a
erro ou confusão.

A nova legenda'teria sido criada
pelos bispos da Igreja Univ.ersal do
Reino de Deus, não por coincidência
fundadora do PL, numa empreitada
dirigida pelo pastor Vitor Paulo

Araújo dos Santos, agora presidente.
do PMR. As assinaturas necessárias

para a criação do novo partido (cerca
de 400mil) teriam sido colhidas nas

portas de templos da Universal, ao
final de cultos.

.

Um político ligado ao PL e à

Universal afirmou à Folha de São
Paulo que o partido "cresceu com

a entrada da igreja'', mas que,

depois do inchaço da sigla após a

vitória de Lula (elegeu 26

deputados, e agora tem 46), "o PL
já pode prescindir da Universal".
Politicamente, o partido está maior

que a força política da igreja,
analisou. Dos 18 deputados eleitos
vinculados à Universal, nove

pertenciam ao PL.

o. crescimento do PL, que teria
diminuído o poder de influência

da Universal na sigla, e as.
resistências de outras legendas a

aceitarem seus candidatos estão

entre as causas apontadas para a

criação do PMR. Na opinião da

presidente estadual do PL, mesmo
com a atual crise política não é

DIVULGA ÁO

Odete: "Não há lógica"

oportuno, deixar o partido que,
segundo ela, mi verdade "está

agregando novas lideranças".
"Lutamos muito para fazê-Ia
crescer e' ganhar a confiança do

catarinense", completou.
o. presidente do Diretório

Municipal do PL� Leônidas Nora,
tem a mesma opinião de Odete e

foi taxativo ao dizer que o "o. PL

de Jaraguá do Sul não tem nada a

Nora: "PL elegerá deputado"

ver com a Igreja, Universal do
Reino de Deus. Não tem

procedência esta informação e, ao

contrário do que 'se fala, o partido
está crescendo, já está com uma

boa lista de candidatos para

deputado estadual e federal, está
organizado na grande maioria dos
municípios catarinenses e vai

eleger o deputado estadual pela
região", declarou.

,
'"

Conselho de Etica aprova relatório pela cassação 'de Jefferson
BRASÍllA'_:_ o.Conselho de Ética

da Câmara aprovou ontem, por

unanimidade, o relatório do de
putado Jairo Carneiro (PFL) que
pede a cassação do mandato do

deputado Roberto Jefferson (PTB)
por quebra de decoro parlamentar.
A votação foi aberta.

O pedido de cassação vai agora '

para a mesa da Câmara para em

seguida ser votado pelo plenário.
Serão precisos 257 votos dos 513

deputados para aprovar 'o pedido de
cassação, Se a cassação for apro
vada, o deputado fica inelegível por
oito anos. Diferentemente do que
aconteceu no Conselho de Ética,
no plenário a votação será secreta e

por meio de cédulas.

_Por ser presidente do Conselho
de Etica, o deputado Ricardo Izar
(PTB) não votou. Todos os outros

14 membros titulares votaram a

favor do relatório: Chico Alencar
(PT), o.rlando' Fantazini (PT),
Angela Guadagnin (PT), Ann

Pontes (PMDB), Josias Quintal
(PMDB),' Nelson Trad (PMDB-,
MS),Benedito de Lira (PP-AL),
EdmarMoreira (PL-MG), Gustavo
Fruet (PSDB), Carlos Sampaio
(PSDB), Jairo Carneiro (PFL),
RobsonTuma (PFL), CiroNogueira
(PP) e Júlio Delgado (PSB).

A cassação foi pedida pelo PL
que alegou, na representação'
enviada ao Conselho, que o

parlamentar feriu o decoro ao

denunciar, sem provas, a existência

de um suposto esquema de

pagamento de mesada a

deputados para que votassem

favoravelmente em projetos de
interesse do governo.

Jefferson, que' está também na

lista de "cassáveis" do relatório

conjunto das CPIs dos Correios e do

Mensalão, confessou vários crimes,
. ao fazer suas acusações - entre os

quais os de sonegação fiscal, tráfico
de influência e crime eleitoral.

Na avaliação do deputado

Gustavo Fruet (PSDB), que é

membro do Conselho, Jefferson'
não será cassado por ter feito

denúncias sem provas, mas por ter

se beneficiado de esquema de
recebimento de dinhe iro.rlo

empresário Marcos Valéria,
.acusado de ser operador do
mensalão. "Não acho que ele vai

ser cassado por ter feito, as

denúncias, mas por ter se

beneficiado pelo esquema.' É o

início de processo de cassação que
promete ser longo", avaliou;

o. líder do PTB na Câmara,
JoséMúcioMonteiro; esteve ontem
no Conselho e afirmou que o

partido e Jefferson vão intensificar
suas ações no plenário da Câmara
e não no Conselho.l'O deputado

I _

Roberto Jefferson está confiante.
Ele conta com a simpatia da Casa.
Nosso trabalho é em cima do

plenário. Há um-consenso que o

Roberto prestou um serviço para o
país", afirmou Monteiro: Processo segue para a Câmara

... Inverso

Tarifa social em sistemas de transporte
coletivo urbano implica passagens com

preços menores para quem mora mais

'Ionqe. Ou seja" quem usa ônibus em

trechos curtos, quando até poderia ir a

pé para o trabalho ou para o Centro,

paga mais.para subsidiar os demais. Em
Jaraguá do Sul, se é que isso existe, na

prática é o contrário. Quanto. mais o

caboclo rala dentro de um ônibus (e os
de trajeto mais longo são os-piores),
mais cara a tarifa. Reflexo domonopólio
institucionalizado a partir do sequndo
mandato do ex-prefeito Durval Vasel.

,

redacao@jornalcorreiodopovo,com.b_r

Pavanello propõe a redução de

5ó% do salário do ,prefeito
]ARAGUÂ DO SUL - o.

vereador Carione Pavanello

(PFL) deve gerar nova

polêmica ao propor a redução,
de 50% do salário do prefeito
Moacir Bertoldi (PL). A

emenda, protocolada ontem na

Câmara de Vereadores, é uma

resposta ao projeto de autoria.

do presidente da Casa, Ronaldo
Raulino (PL), que diminui o

salário do prefeito de R$
16.174,00 para R$ 15 mil, o da

vice-prefeita de R$ 8.087,00
p a r a R$ 7,5 mil e o dos

secretários de R$ 8.229,37 para

R$ 6.739,40.
Para Pavanello, a proposta de

Râulino não vai gerar economia

para omunicípio, ao contrário do

que alega a administração
municipal. "Já que, eles não

querem enxugar a máquina e o

presidente propôs uma redução
que não acrescenta nada, entrei
com a emenda para realmente'

economizar", declarou. A

emenda do pefelista também

reduz o salário cio vice-prefeito
em mais 79,22% sobre os R$ 7,5
mil propostos pelo presidente da
Câmara. Já o salário dos

secretários municipais passa de

R$ 6.739,40 para R$ 3.369,70.
o. vereador Pedro Garcia

(Plv1DB) disse que ainda não
.

tinha tomado conhecimento
I

sobre a emenda de Pavanello,
mas afirmou não concordar

com a redução. "Acho que não

deve reduzir o salário d ó

servidor público, mesmo que

seja cargo de confiança, porque
'rião vai permitir se contratar

pessoas capacitadas. Eles
devem ser valorizados",
opinou.

Pavanello promete ainda
entrar com outro projeto na

próxima semana, desta vez para
anular o pagamento de' 13°

salário aos vereadores,
aprovado no final da legislatura·
passada, inclusive com seu aval.
"Na época, votei a favor porque
dizia que 'o 13° poderia ser pago
e não que deveria' ser pago",
justificou, dizendo que está

colhendo assinaturas de outros
vereadores para dar entrada ao

projeto.'

CESAR JUNKES

Pavanello quer economia maior

Extrato de Ata

Extrato de Ata da As sembléia Geral de Constituição MENEGOTTI

PARTICIPAÇÕES S/A realizada em 28 de Junho de 2005.

I - DATA, HORA E LOCAL: 28.06.05 às 10:30 horas, na sede da MENEGOTTI

PARTICIPAÇÕES S/A, com endereço na Rua Erwino Menegotti, 381, Sala 02, Bairro

Água Verde, CEP 89.254-000, Jaraguá do Sul, Santa Catarina.

II - ORDEM DO DIA: Deliberação sobre: 1) Constituição da companhia; 2)
Aprovação da denominação social, composição do Capital Social e respectivo
boletim de subscritores; 3) Análise da Indicação de Peritos Avaliadores de bens

e do Laudo de Avaliação Contábil; 4) Análise da instituição de usufruto vitalício

sobre parte das ações da Companhia; 5) Aprésentação e debates do Estatuto da

Companhia; 6) Eleição e posse da Administração da sodedade; 7) Forma de atuação
do Conselho Fiscal; 8) Autorizar Diretoria a executar-todos os atos necessários

para a consecução de tal. constituição; 9) Outros assuntos de interesse social.

111- Os-Acionistas aprovaram por unanimidade: 1) Constituição da Companhia; 2)
Capital Social, Composição do Capital Social e boletim de subscrição; 3) Indicação
dos peritos avaliadores Marcos André Batista Pavin, Clair José Benatti e

Invaldo Gruetzmacher; 4) Laudo de Avaliação Contábil; 5) A instituição de

Usufruto vitalício em favor de Sigolf Shünke e Cadlda lV!enegotti Schünke,
sobre uma parcela das ações da Companhia; 6) Inexistência de Conselho de

Administração, sendo suas atribuições designadas à assembléia geral de
,

acionistas; 7) Projeto de estatuto; 8) Atribuições do Conselho Fiscal; 9) Eleição da
Diretoria: Diretor Presidente: Sigolf Schünke; Diretor Adjunto: Cadlda
Menegotti Schünke: Diretor Superintendente: Eduardo Ferreira Hor�; Diretor

--r---

Administrativo: Mérda Menegotti Schünke Ferreira Horn; 10) Retirada pró-
labore por parte da diretoria; 11) Outorga de poderes aos Diretores;
IV - Ata arquivada na JUCESC sob o n° 52050283049, de 24.02.05.

NOTA: A publicação do extrato da Ata desta Assembléia Geral de Constituição
está sendo feita na forma do Art. 130 § 3', da Lei n" 6.404/76.

Jaraguá do Sul, Santa Catarina, 27 de junho de 2005.

Mérda Menegotti Schünke Ferreira Horn

Secretária da Reunião

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICOI,
,

Suinocultura
Depois de quase dois meses

sem reajuste, o preço do suíno

pago ao produtor catarinense
voltou a reagir.Nesta semana

houve um aumento de R$
0,05, chegando a R$ 2,05 por
quilo vivo, com tendência de
novos aumentos.O atual'

I

aumento no preço do suíno é
decorrência do aumento da
-dernanda no mercado ,

interno.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
m ' ,

Indústria Catarlnense
Estudo realizado pelo portal de notícias catarinense Noticenter
mostra que a' nossa indústria responde diretamente por 38,6%
da composição do PIB estadual. É o maior índice entre todos os

estados brasileir.os. 'Os dados revelam que SC tem uma base
industrial forte, mesmo sem muitos incentivos e apesar nainfra
estrutura precária. Mesmo sofrendo com gargalos em sua infra
estrutura rodoviária e portuária e passando ao largo de grandes
projetos de financlamentos oficiais, a indústria catarinense

consegue se destacar em relação aos demais 'estados na

composição do PIB. O Estado representa apenas 3,9% do P1B

brasileiro, ocupando a sétima posição no ranking geral. Os dados
relativos à infra-estrutura revelam que Santa Catarina é o quarto
'estéldo em número de residências com telefone fixo (74%) e o

sétimo em posse de celulares (33%). É o primeiro em

residências com energia elétrica (100%), mas tem apenas 17%
das residências com rede coletora de esgoto, o que lhe confere
a ,13" posição entre todos os estados.

Infra-estrutura
Os dados apresentados pela
revista Exame mostram que a

infrá-estrutura necessária

para a expansão industrial
está no limite. A revista

aponta a situação dos portos
como as mais precárias.
Tambérrrcontrlbuern para
esse quadro a situação das

principais rodovias
catarinenses. As BRs 470, 282
e o trecho SUl da 101

transformaram-se em

verdadeiros gargalos para o

escoamento da produção
industrial. A malha rodoviária
do Estado está entre as '

,piores do Brasil. Apenas '

16,1% foram classificadas
como estando em bom
estado de conservação.
Outros 23% são consideradas

regulares. E o espantoso
índice de 60,8% contempla
as rodovias consideradas em

estado de conservação ruim.
É a pio r situação entre os

três estados do Sul.

Investimentos
As grandes obras de infra
estrutura previstas para Santa
Catarina (ampliação de

portos, aeroportos, qeração
de energia e duplicação de

rodovias) somam R$ 2,6
bilhões. É o 'menor volume
de investimentos do Sul: o

'

.Paraná apresenta um volume
de R$ 5,6 bilhões e o Rio,

,

Grande do Sul tem uma

agenda de investimentos de
R$ 4,7 bilhões.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE
,

ÁGUA E ESGOTO � SAMAE
JARAGUÁDO SUL -sc

AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que.se encontra

instaurada a licitação abaixo especificada:

· LICITAÇÃO: 61/2005
· TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALlDADE:TOMADA DE PREÇOS'
'-OBJETO:VEfeULO TIPO PASSEIO

. RETIRADA DO EDITAL: das 8:00 às 11 :30, e das 13:00 às
16:00h.

,

· DATA DA ABERTÚRA: 15/08/2005 às 14:00, horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no

escritório do SAMAE, naRua Erwino Meneqottl, n° 478-
Jaraguá do SI,JI - se

'

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através
'do telefone (047) 371-0590

JAIR AUGUSTO ALEXANDRE
Diretor Geral

,\
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FALTA ESPAÇO

Inclusão ainda éo maior
"

.

� Tema é discutido

pela entidade
durante a Semana
do ExcepCional

}ARAGUÁ 00 SUL - Colocar em

'práticaoque já existe em Leítem sido
ogrande desafio das diretoras de Escoe
las deEnsinoEspecial, que brigampe]a
inclusão social; educacional e profissi
onaldas pessoas portadoras de necessi
dades especiais.O tema foi discutido
namesa-redonda promovida na tarde
de quarta-feira, na Apaede Jaraguá
"do Sul, marcando o encerramento da
SemanaNacional doExcepcional.

De acordo com a diretora da
Escola deEducação Especial daApae
deJaraguádoSul,CíntiaSdunoeckel,
ainda existemuita coisa a ser feito no

que diz respeito ao ingresso nas escolas
regulares. Mesmo existindo uma lei
que permite ao portador de
necessidade especial o ingresso na

escola regular, poucas são as escolas
em condições de receber tais alunos,
ou por faltade adequação deespaço
físico ou por falta de professor
qualificado para tanto. Mesmo assim,
Cíntia cita a recente criaçãodoCentro
Municipalde EducaçãoEspecial como
um avanço nesta área.

A inclusão no meréado de
trabalho, de acordo comCíntia, já tem

desafio das Apaes da região

Durante a semana, as Apaes da região discutiram ternas sobre a inclusão de pessoas especiais
\

bons resultados. "Todosos nossos alunos

que foram preparados já estão

trabalhando", comenta a diretora.
, Segundo ela, são 27 pessoas que

freqüentam a Apae e que -estão

trabalhando, ganhando um dinheiro
e tentando ser omais independentes
possíveis,Mesmo assim o número de
trabalhadores com necessidades

especiais é pouco considerando o

tamanho da cidade � a quantidade
de empresas, já.que a lei diz que toda

Werner, 39 anos, trabalha em fábrica de etiquetas há cinco .anos

empresa comaté 100 funcionários deve

ter, no mínimo, um portador de
necessidade especial.

A empresa Etima Etiquetas, de
Jaraguá do Sul, no entanto, já
ultrapassou o que diz'a lei e emprega
dois funcionários portadores .de
deficiência e tem apenas 37
funcionários.Um deles tem problema
visual e ooutro,mental.WernerHorst
tem39anos e trabalha naEtima desde
2001. Ele é responsável pelo cuidado

com as plantas e lava peças de

máquinas. Alegre e solícito, é querido
de todos os colegas.

O proprietário da empresa, Luiz
Alfredo Meyer salienta que todosrs
funcionários aceitam bem ocolega que
temdificuldades intelectuais. "Ele tem'
um jeito diferente de pensar, apenas

isso",defineMeyer, cujo pai foi flmdador
daApae de Blumenau e terrium irmão

também portador de ndcessidade
especial.

MARIA HELENA DE MORAES

Alfredo diz que os outros funcionários respeitam o colega
, ,

/

Plano, de Cargos e Salários fica para o ano que vem '

}ARAGUÁ DO SUL-o projeto de

criação do Plano de Cargos e Salários
dos servidores públicos municipais
deve ser enviado para apreciaçãoda
Câmara de Vereadores até o final do
ano. Pelo menos é ISso que espera a

administração municipal e a direção
do Sindicato da categoria, que têm
se reunidó todas as semanas para
discutirem o assunto."Existe uma

comissão, criada pelo prefeito e que

está trabalhando no assunto. O

prefeito faz questãode começaro ano -

que vem já com o Plano em

implantação"; afirmou ontem o

assessor jurídico daPrefeitura, Jurandir
Bertoldí, Segundo ele, a criação do
Plano de Cargos e Salários começou
a ser discutida no início deste ano

junto com a direção doSindicato dos
servidores, que tem 7lm representante
naComissão.

QUINZENA.
Kit Social com' paletó, calça, gravata e prendedor.

A partir de R$ 137,90 a vista ou·4X no crediário. Preço da etiqueta.

O representante doSindicatodos
Servidoresna Comissão, Luiz Cezar
Schoemer explica que o Plano de

Cargos e Salários vai corrigir algumas
distorções que há rriuito tempo têm
sido motivos de reclamações dos
servidores e dá como exemplo o caso
dos engenheiros, que têm curso

superior como osmédicos, recebem o

mesmo salário, mas trabalham 40
horas, enquanto os médicos traba-

, lham 20 horas.Outros casodiz respeito
às recreadoras das creches, que ga
nham30% a menos que as professoras,
exercendo a mesma função.

, Ó assessor jurídico enfatiza que a

implantação doPlano vai permitir ao
servidor a chance de, crescimento .

profissional e troca de funções
mediantes provas internas. "Hoje,O
Estatuto do Servidor não prevê essa

mobilidade", sintetiza]urandir.•

AJEQ,y

Calçadão da, Marechal,. 320 -

Shopping F�n,- Sala 07 - 275-2938 VENHA CONFERIR! ' Para nós você é es ecial!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prefeitura terceiriza a merenda escolar
MARCIA BENTO

� Empresa paulista
assume merenda

escolar a ser servidà

para 19 mil alunos

]ARAGUÁ DO SUL - A Prefeitura

assinou ontem o contrato de

terceirização da merenda escolar

do ensino fundamental (de 1 ':a 8a

séries) das escolas municipais e

estaduais (onde há convênio com

o Estado). A empresa paulista SP

Alimentação e Serviço Ltda. vai

fornecer lanches formulados por
uma nutricionista própria e em

conjunto com nutricionista do

município. Cada 'uma das 19.077

(cerca de 13 mil do ensino
municipal e 6mil da rede estadual)
refeições servidas diariamente

ficou orçada em R$ 0,98 num total

anual de R$ 3,4milhões. O objetivo
da Secretaria de Educação e da
Prefeitura é diminuir as difi

culdades de substituir meren-'
deiras em casos de doenças.

Segundo a prefeita em

exercício, Rose Vasel, em dois dias,
entre 27 e 29 de agosto, a prefeitura
recebeu 35 atestados, 25 deles de
funcionários' da Secretaria de

Educação. "Nós já tivemos casos

em que a própria diretora da.escola
teve que preparar a merenda das

crianças", afirmou o procurador
jurídico da prefeitura [urandyr

Prefeita em exercício Roserneire Vasel revela entrada de 35 atestados em apenas dois dias

Bertoldi. "Chegamos a ter 20
merendeiras afastadas

simultaneamente", completou,
PeÍa licitação, a empresa vai ficar
responsável pelas novas

contratações e substituições das
merendeiras concursadas. A

empresa também será responsável
pela compra dos alimentos.

O contrato tem validade de um
ano e pode ser prorrogado por até
cinco anos. A qualidade da
merenda escolar também ficou

assegurada. "Este contrato é

experimental e pode ser rompido a

qualquer momento se for
constatado algum problema",
explicou o procurador. As diretoras
das escolas e os pais de alunos são
os principais fiscalizadores do novo
serviço: "Quem tiver dúvidas ou
redamações pode falar com a

Secretaria de Educação. Os
Conselhos .de .

Segurança
Alimentar e da Educação também
vão fiscalizar a qualidade da
merenda servida aos nossos

'alunos", disse Rose Vasel.

"A Rosa Verde" élançado no Emílio da Silva
]ARAGUÁ DO SUL '7 '� Rosa

Verde", do escnror jaraguaense
Carlos Henrique Schoreder, foi
lançado na noite de quarta-feira
no Museu Emílio da Silva. A noite
de autógrafos foi prestigiada por
dezenas de pessoas, com direito a

discurso de representantes do;

poder público municipal e da
reitora da Unerj, Carla Schreiner,
já que o livro foi editado pelo
Editara do Centro Universitário de
[araguá do Sul.

O romance de Schroeder tem
127 páginas e aborda o movimento

integralista na cidade de Jaraguá

do Sul. Os relatos misturam ficção
comrealídade, Mostra uma cidade
em crescimento e a efervescência

política de uma época não muito

distante. O romance é ambientado
em dois tempos: o passado e o

presente: O elo entre as duas

épocas é 'são os dois personagens
principais. Baseado em fatos reais,
o livro expõe o assassinato do líder
do moviment� integralista da
cidade e de mais dois importantes
filiados ao partido.

Carlos Henrique Schroeder é
romancista, dramaturgo e roteirista.

'�Rosa Verde" é o seu sétimo livro. Schroeder em noite de autógrafos

Ontem pela manhã a Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul abriu a programação da Semana da
Pátria e dos jogos escolares que acontecem no mesmo período. Hoje e' amanhã não estã previstas
atividades, mas na próxima segunda-feira, 5, às 8h haverá hasteamento da bandeira no Coléqio
Marista São l.uís e, na terça-feira. mesmo horário, na Prefeitura.

.

.

Empresa paulista passa a' responder pela alimentação dos alunos

Também ontem a Prefeitura lançou edital de licitação para reforma de quatro escolas municipais. Os .

projetos já estão prontos é orçados. A escola Atayde Machado do Bairro Amizade vai receber uma nova

quadra coberta."A quadra, na verdade, é quase um qinásio'de esportes por que vai ter arquibancada e

tudo mais'; defendeu o secretário de Educação Anésio Alexandre. Devem ser investidos cerca de R$ 300

mil na construção. Outra quadra coberta, desta vez mais simples, deve ser construída na escola do

Ribeirão Cavalo, onde serão investidos R$ '60 mil.

'A escola Ribeirão Molha receberá obras de ampliação de 450 m' que deve custar ao município RS 400

mil. Já na escola Antônio Estanislau Airoso, do Bairro Jaraguá 99, deve receber uma verba estimada em "

R$ soo mil para uma ampliação de 600 m'.

Alguns bairros também vão qanhar creches.para o ano letivo de 2006. No bairro Jaraguá Esquerdo e na

Ilha da Figueira as creches estão sendo construídas através de um convênio com o Sesi. No Bairro Boa

Vista a creche é uma parceria com o Rotary e as outras duas são nos Bairros Rio da Luz e Vila Amizade.

Cada uma delas deve abrir cerca de 200 novas vagas.
.

MEGA BAILE

.U
ACIT

.

CORREJO DO POVO (3
Kaiser

_ A.NIABE.S
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'Prefeitura·vai investir R$
142 mil para reformar ponte

Corpo de Bombeiros Voluntários,
que estão com postos de

arrecadação. As doações também
podem ser feitas aos sábados, das 14
às 16h, na sede dos Escoteiros, que
fica na rua Orlanda Pretti Satler nQ
121, bairro Beira Rio. É importante
que os materiais estejam em boas

condições.
Wladmir informou ainda, que

as inscrições para os interessados em
participar do Grupo Escoteiro, que
tem 35 integrantes com idades
entre sete e 18 anos, estão abertas

permanentemente. A entidade
também está desenvolvendo o

projeto "Escotismo para Todos", que
consiste na disponibilização de 2 7

vagas para crianças e jovens que

queiram participar do grupo, mas
que não têm: condições de adquirir
os materiais usados nos

acampamentos. Para isso, o

ConselhoMunicipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente fez a

doação de 27 kits, compostos por
uniforme, mochila, saco para
dormir e outros acessórios. .

. CP JURíDICO1'---
.

Fiador não responde por dívidas resultantes
de aditamento de contrato de aluguel
Em contratos de aluguel, o fiador não responde por obrigações resultantes
de aditamento ocorrido sem a sua anuência expressa, mesmo que haja
cláusula prevendo a obrigação até a entrega das chaves. A decisão ·é da
Quinta Turma do SuperiorTribunal de Justiça, ao dar provimento a recurso

de um fiador e esposa, de Minas Gerais.
.

O locador do imóvel entrou na Justiça com uma ação de cobrança contra

o casal que respondia pela fiança, pretendendo receber aluguéis que não
foram pagos pelo locatário. Em sua defesa, o casal afirmou que não poderia
ser responsabilizado pelo p.agamento de aluguéis após longo tempo
decorrente do prazo estipulado para seu vencimento e do termo da fiança.
Em primeira instância, a ação de cobrança foi julgada improcedente, tendo
o juiz considerado "não prorrogada a fiança passada no contrato assinado

por prazo determinado,a que se sucederam anos de prorroqaçâo''Sequndo
o juiz, o fiador estaria, portanto, desobrigado do pagamento dos aluguéis
atrasados. O locador apelou.
Após examlnar o caso,oTribunal de Alçada de Minas Gerais deu provimento
à apelação, para condenar o casal ao pagamento das importâncias
reclamadas. Embargos infringentes (tipo de recurso que visa fazer prevalecer
o voto que ficou vencido) foram interpostos pelo casal, mas foram

rejeitados, ficando mantida a decisão.
.

No recurso para o STJ, a defesa do casal alegou, entre outras coisas, ofensa
aos artigos 1.003, 1.006 e 1.483 do Código Civil de 1.916. Segundo sustentou
o advogado, eles não poderiam se obrigar pelos débitos referentes ao

período posterior à prorrogação do contrato de locação, com o qual não
teriam anuído expressamente,
O recurso foi provido. Para o ministro Arnaldo Esteves Lima, relator do
processo, o fiador deve responder pelos encargos decorrentes do contrato
de locação tão-somente pelo período Infclalmente determinado, ainda
que exista cláusula estendendoa sua obrigação até a entrega das chaves,
O relator explicou que o contrato acessório de fiança obedece à forma
escrita, é consensual, deve serinterpretado restritivamente ena sentido
mais favorável ao fiador. "Assim, a prorrogação por tempo indeterminado
do contrato de Jocação, compulsória' ou voluntária, desobriga o fiador que
não anuiufacrescentou. "Ante o exposto, conheço do recurso especial e
dou-lhe provimento para restabelecer os efeitos da sentença; concluiu o

ministro Arnaldo Esteves. A decisão foi unânime. (Fonte STJ, Resp 631400).

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

INVESTIGAÇÃO

Mannes quer esclarecimentos
sobre recibo de exame médico
Eus BINI

.". Mulher diz que

pa,90u RS 155,00 por
exame, mas ficou'
sem o comprovante

GUARAMIRIM - o presidente
da Câmara de Vereadores, Marcos
Mannes (PSDB), confirmou
ontem que vai convocar o prefeito
Mário Sérgio Peixer para ir à

Câmara esclarecer um caso de
denúncia envolvendo a Secretaria
de Saúde e Bem-Estar. A
denúncia partiu de Maristela
Balsanelli que, no dia 24 de
setembro do ano passado, por
intermédio da Secretaria, foi a

Joinville para fazer exame médico.
Segundo ela, o exame, que custou
R$ 155,00, foi pagodo próprio bolso,
mas o recibo foi preenchido em

nome da Prefeitura de

Guararnirim, que ficou com o

documento.
A denunciante, que é

costureira assalariada e reside na
localidadede [acu-Açu, procurou
os vereadores porque achou
estranho o Procedimento. "Na hora
não cheguei a estranhar o fato de

entregar o recibo, até porque se eu

tivesse feito o mesmo exame aqui
em Guaramirim, ocusto seria de

R$ 260,00, mas um tempo depois,
quando fui à Secretaria pedir
auxílio para fazer uma tomografia,
vi uma pessoa �e�eber um cheque

nominal que seria usado para pagar
o 'seu exame. Perguntei 'à

funcionária por que a Prefeitura
,

não havia pago o meu exame

também e ela respondeu que' eu
não me encaixava devido à minha
renda, considerada alta pela'
Secretaria", contou Maristela .à

reportagem do Correio do Povo.
No último dia 24 de agosto,

poucos dias após ter tomado
conhecimento do caso, Marços
Mannes enviou uma cópia do
termo de denúncia juntamente
com um ofício solicitando
esclarecimentos ao prefeitoMário
Sérgio Peixer. Segundo informou
Mannes, os documentos foram
extraviados pela Prefeitura, que
pediu novas cópias. "Queremos
saber exatamente quais são os

critérios da Secretaria' para o

atendimento das famílias e

também onde foi parar o recibo",
disse o presidente da Câmara.

AMEAÇA DE PROCESSO
- Ao ser perguntado sobre o caso,

Peixer disse que Marístela vai ter

que provar a. denúncia e que o

presidente da Câmara "tem que

aprender o que é ser vereador" e que
"há hierarquia entre os poderes".
Segundo o prefeito, Mannes está

"querendo aparecer"; "Como a

Câmara pode'acatar uma denúncia
dessas semprova? É nomínimo uma
falta de respeito entre os poderes",
disse o prefeito. '';\ pessoa que fez
essa denúncia vai ter que provar, se
nãoo fizer, será processada", ameaçou
Peixer, ontem .

CORREIO TV

Peixe r ameaça com processo se denúncia não for comprovada

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

No exterior
Fábio Assunção viaja na próxima segunda-feira para Nova York. O ator

vai passar três meses fora para estudar inglês numa escola particular. A
r atriz Juliana Knust vai morrer de saudade. Para bom entendedor.... ,

Bola nas costas
Luciano Faccioli tem dado média de até quatro pontos no Ibope

. (considerado bom para quem entra no ar às sete horas da

manhã) com o "São Paulo no Ar': Mesmo assim, a Record está

qravando piloto do programa dele com um casal de jornalistas,
Faccioli ficou sabendo.

Ao vivo
Marcos Valério estará no "Roda Viva'; da Cultura/na segunda-feira.

Separação
o rompimento. de Raul Gil com a Record não foi amigável. O
apresentador, que ficou sete anos lá, deixará a emissora com

mágoas.

Sem erro

O pessoal do GNT está impressionado com Rita Lee. Ela quase não
erra na gravação de seu programa, Assim ninguém perde tempo, né?

Renovou
Apresentadora do "Jornal Nacional" Fátima Bernardes renovou

seu contrato com a Globo há poucos dias. O novo vínculo dela'
vai até março de 2010. William Bonner já tinha renovado o seu,

.

que agora vale até 2011.

Classudo
Embora retrate o universo suburbano.w grande família" caiu nas

graças do público das classes A e B, É o segundo programa na

preferência deste telespectador. O primeiro é "América': O
seriado vem em quinto lugar entre os programas mais vistos

pelas classes C, D e E. Os dados são de uma pesquisa nacional do

Ibope feita em julho.

Na mesma
Paulinho Vilhena tem projetos em andamento. quando "A Lua

Me Disse" terminar! O rapaz, que vive o Adonias na trama r-�m
novembro vai estar em cartaz na peça "Nossa Juventude'; em
São Paulo. Ele que já está na fase de leituras do texto, adianta um

pouquinho sobre seu personagem."Vou viver um garoto
chamado Denis. Ele é de Nova York, tem uma relação super
conturbada com o pai e perdeu a irmã núm acidente. É um
pouco revoltado" explica. Vocês já reparam que os personagens
de Paulinho são sempre parecidos?

r

GUARAMIRIM - O prefeitoMário
Sérgio Peixe� assi�ou ontem de'
manhã a ordem de serviço para a

execução de reformas na Ponte do

Agricultor, que tem 100metros de

extensão, e liga O· bairro

Guamiranga à localidade de
Estrada Bananal do Sul.

A obra vai custar R$142.143,00
e inclui a colocação de passarela
metálica de 1,15m em uma das
laterais da ponte, que também vai

receber piso antiderrapante, para
garantir a segurança dé ciclistas e

pedestres. "A construção da

passarela é uma reivindicação
.

antiga da comunidade", disse o

secretário de Planejamento, Valério
Verbinen .. De acordo com ele, a

empresa BTN, vencedora da

licitação, tem prazo de 150 dias para
entregar o serviço pronto.

A Ponte do Agricultor foi'
construída há 25 anos e. está

bastante desgastada pela ação do

tempo. O tráfego intenso de
veículos pesados, como

colheitadeiras, também danificou
as muretas de proteção.

DOAÇÕES ÀS BIBLIOTE
CAS - O Grupo Escoteiro Guara
Mirim iniciou ontem, com o apoio
da Prefeitura, um mutirão com o

lema "Ler é o que Pega", para
arrecadar livros, revistas e vídeos

que serão doados para a Biblioteca
Pública Municipal e para as

bibliotecas escolares.
De, acordo com o chefe dos

Escoteiros, Wladmir Manzan,
mesmo antes do início. da,

campanha, que se estende até o dia
20 de outubro, foram arrecadados
cerca de 50 livros e 40 fitas de vídeo.
O mutirão tem, ainda, o apoio dos
supermercados deGuaramirim e do Ponte com lateral destruída

Játemnome
Britney Spears (foto) já teria escolhido o nome do seu

primeiro filho, que nasce no final deste mês: London (Londres,
em inglês), segundo informações do site Anenove. "London
Preston. London
não é um nome

lindo?" falou.
Tudo porque a

cantora come

çou a namorar Ó

marido, o
dançarino Kevin \

Federline, na

capital inglesa,
no ano passado,
Britneyainda
não confirmou o

sexo do bebê,
mas segundo o

tablóide inglês
I The Sun ela
estaria

esperando um

menino. "Se for

menina, vai se
chamar
Addison Shye.
Acho lindo esse

nome,"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I
--------------------S-EX-T-A--F-EI-RA-,-4-d�e�s�-te-m-b-ro-d-e-2-00-5--------�----------------------------�E:�S;�f>�<=>���=·�lr==�E:�-----------------I�7�.-1

SEGURANÇA

Trio de beques fala sobre a

garra dos jogadores da Malwee
juLlMAR PIVATTO

� .
Antonio, James e

LeC0 deram um novo

ânimo ao time no

jogo de quarta-feira
BRUSQUE-Faltando 2'30" parao

término doprimeiro temponaquarta
feira, o capitãoChico foi expulso. O
que fazer para manter o empate em

.

Ixl até o fim da primeira etapa com

apenas três jogadores?O técnico Fer

nandoFerrettinão teve dúvidas. Colo
cou emquadra o trio commais carac

terísticas demarcação, os conhecidos
beques: Antonio, James e Leco. Os

três demons-traram garra e conse

guiram seguraro time doJohnDeere.
"Quando a gente está com um a

menos, fica com aquela sensação de
impotência.Nessahora é precisa tomar
consciência de que temos condições
de segurare quenãoprecisamos tomar
ogol nestes doisminutos", disse Leco.
"É importante também mostrar

confiança um no Outro. E ficar em
três não significa que vamos só

defender. Se tivermos condições,
vamos para o ataque e já teve casos

em que marcamos gol com um

jogador amenos", emendou James.
Antonio reconhece que essagarra

contagiou também os jogadores que
estavam fora da quadra. '� gente

Trio de beques mostram que eles dão segurança lá atrás, mas também ajudam -no ataque

percebeu que eles sentiram isso

também. O Ferretti foi inteligente em
colocar três jogadores com estas:

características, como Bagé dando a

cobertura, Com isso, todoo timevoltou
mais vibrante depois do intervalo". Os
três não foram só decisivos na defesa.

James eAntoniomarcaramgols e Leco

quase marcou, mas a bola foi no
travessão, depois de umbelo chute do
meio da quadra.

Os três comentaram tambémsobre
o vídeo que assistiram antes no jogono .

vestiário, que tinha depoimentos dos
familiares. 'Agente vive nessa vida de
viagens, comessamaratonade jogos e

.

ouvir palavras dafamília, que a gente
sabe que são sinceras, mexe com a

gente" disse Antonio. "Foi legal
porque passaram também a palavra
de alguns torcedores. ,Às vezes a gente
esquece de quanta gente está

envolvida com o time", completou
Leco.. , ,

LINHA DE FU NDOo----------.
JULlMAR PIVATTO

Curiosidade
Por onde passa, o time da Malwee atrai muita curiosidade aqui
em Brusque. Hóspedes do hotel ficam surpresos quando se

deparam com algum jogador.Ontem,enquanto Falcão aguardava
na porta do hotel a chegada do ônibus para ir ao treino, os
olhares de motoristas e pedestres se desviavam para a direção

. dele. Percebe-se que a cidade vive sua rotina diária, mas o fato

de ter uma decisão de Liga Nacional mexe com o cotidiano da

população.

Nada definido
Logo depois da vitória de

quarta-feira, os jogadores se

reuniram no vestiário e

iniciaram um discurso,
puxado pelo craque Falcão,
de que nada está definido
ainda, Para evitar um

possível excesso de

otimismo, o treino de ontem

serviu para melhorar alquns
ajustes. Mas que a vitória
trouxe uma confiança maior

para os jogadores, isso não

se pode neqanAté mesmo

Guga
O tenista catarinense Gustavo
Kuerten não conseguiu
passar da segunda fase do US

Open, o último Grand Slam da

temporada. Ele perdeu
ontem para o espanhol
Tommy Robredo por 3 sets a

1, com parciais de 7/5, 6/7,3/'
6 e 2/6. Tommy Robredo
enfrentará na terceira rodada
o vencedor do jogo entre o

sueco Thomas Johansson,
cabeça-de-chave número 14,
e o francês Sebastien

Grosjean,
Gol mil

,

Na quarta-feira, o pivô Eric,
do Atlântico, marcou o gol
mil da Liga Nacional 2005. O

gol foi assinalado aos 6'40"
do segunto tempo, Como
prêmio, ele receberá do
clube uma camisa

, comemorativa, A peça terá
as cores do Atlântico, mas
com o nome do pivô e o

número mil nas costas em

dourado, serão apenas 50

camisas, autografadas por
todos os jogadores da

equipe, e custarão R$
100,00.

Vitória
Só basta um empate contra o

Chile para o Brasil se

classificar.para a Copa do
Mundo do ano que vem.Mas
o técnico Parreira adiantou
ontem que quer uma vitória.
E não faz mais que a

obrigação. Jogando em casa,

com o time que tem, não

pode se esperar outra coisa
do time brasileiro, Mas todos
sabemos que as

apresentações da Seleção são

imprevisíveis,

Fio: o jog?ldor mais descontraído da Malwee
BRUSQUE - Todo grupo de

jogadores tem alguém que puxa as

piadas e descontrai o grupo. Na

Malwee, esse "cargo" está com o pivô
Fio, que sempre está de bom humor e
prontopara "tirarumsarro" de alguém.
E ninguém escapa das brincadeiras
deste gaúcho de 'Santiago.
Companheiros, adversários, Comissão
técnica e jornalistas são os "alvos"
preferidos do jogador. Ontem antes

do café da manhã, ainda mais

motivado depois da vitória de quarta-
, feíra, Fio tentoumudar de profissão:
Pegouobloco de anotações e a caneta
e disse: "agora sou eu quem fará a

matéria". Segue agora o texto do
jogador:

"No dia 1Q de setembro. (ontem),
a equipe da Malwee continuou seus

trabalhos na busca da final da Liga
Nacional. Com isso, os jogadores
fizeramna parte da manhã um treino
de recuperação em uma piscina.
Segundoopreparador físico, professor
Rogério da Rosa, essa é a melhor
maneira de recuperar os atletas, pois
COm jogos tão próximos a carga de
treinos precisa ser dosada. E é claro
sempre com a colaboração e atenção

Educação na Regional deAraraDguá
é prioridade do Governo.

Com a seriedade do Governo nos investimentos em educação, todos os municípios
da Regional deAraranguájáforam beneficiados. Nestes dois anos e oito meses, mais
de 40 escolas da região obtiveram obras de reforma, construção e ampliação. Como

. a Marcârio Borba, em Sombrio, uma obra de mais' de R$ 2,5 milhões. Outro
investimento importante é a construção de um centro cultural na' E.B.B. de

�raranguá� Já são cerca de R$ 22 milhões destinados à educação na Regional.
E o Governo assegurando umfuturo melhor para Santa Catarina.

Após café da manhã de ontem, Fio tentou seguir a carreira jornalística

da cidade de Brusque.
À tarde os jogadores, já em

melhores condições de treinamento,
forampara a quadra comandados pelo
técnico Fernando Ferretti. Foi um
treino mais leve, mas de muita

importância, pois segundoo treinador,
existem alguns detalhes paramelhorar

O treinador e a equipe demonstraram
termuitopoder de reação ao conseguir

.

inverter o resultado, já que a equipe
saiu perdendodevido agrande tensão,
pois para aMalwee poderia ser a última
partida da Liga. Então, no início não
'foi bom, mas no decorrer tudo
melhorou".

John Deere treina para corrigir os erros

BRUSQUE - o técnico Paulinho
Sananduva gostou do rendimento
doJohnDeere no primeiro tempo do
Jogo Contra a' Malwee. Mas
reconheceu que na etapa final seus
Jogadores desconcent'raram
COmeteram alguns erros e, por isso:
s'

.

alram de quadra com uma goleada
Por4x1. Sananduva espera que no
confronto de hoje a hist6ria não se

repita.
"No jogo de quarta-feira,

.
pressionamos aMalwee e tivemos a

vantagem em boa parte do primeiro
tempo. Mas nos desconcentramos e

demos a oportunidade dos contra

ataques", observou o técnico. "No
segundo tempo, não tivemos atitude
de uma equipe que está na

semifinal", acrescentou Sananduva,

que reclamou da arbitragem.
Sem o ala Valença, expulso, o

treinador reconhece que o time

perde determinada característica.
Ele não definiu quem será o

substituto do jogador.A dúvida está
entre Vinícius ou Juninho. Sa
nanduva deve mandar à quadra o

seguinte quinteto: Tiago; Wender,
Rodrigo;Valmir eVinícius (juninho).

Secretaria de Estado do -

/

DesenvoMmento
Regional emAraranguá
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ESPORTE
DECISÃO EM BRUSQUE
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Malwee esquece a vantagem e vai ao ataque

'r

Jogadores treinaram jogadas de bola parada na defesa e no ataque'

JULlMAR PIVATTO empate e vencer. Para isso, a

intenção é manter a mesma

postura do jogo de quarta-feira,
quando venceu por 4xl,
também em Brusque. Ontem de
manhã os jogadores fizeram um

treino de recuperação na

piscina e, no final da tarde, um
treino leve na Arena Multiuso.
Hoje eles fazem mais um treino
na parte da manhã.

O auxiliar técnico Marcos

Moraes espera um time com a

mesma pegada de quarta-feira,
principalmente na aplicação
tática. "O que o Ferreti pediu foi
cumprido, Tanto que a principal
jogada deles, que é com o goleiro
Tiago, foi neutralizada". Marcão
também comentou sobre as duas
expulsões e, por conseqüência, os
dois desfalques da semifinal de
hoje: Chico da Malwee e

Valença do John Deere. ''Acho

... ,Time disse que
vai manter a
mesma postura
do primeiro jogo

, ,

BRUSQUE - A idéia do time
da Malwee é uma só no jogo
decisivo desta noite, às 20h30:
esquecer que precisa apenas do

Valdin relaxa na piscina depois da vitória por 4xl sobre o John Deere

que eles perdem mais do que
nós. Porque nósternos mais três

jogadores com a mesma

característica do Chico. Mas eles
também têm boas peças de

reposição", disse o auxiliar.
Marcão também comentou

sobre a diferença da postura do
time nas duas primeiras partidas
da semifinal. "No primeiro jogo
nós pecamos por não conhecer
suficientemente o time deles.

o time gaúcho, que tem como

característiça a jogada defen
siva, deve partirparacima desde
o início, pois só a vitória os

interessa. "Mesmo com essas

características, eles devem vir

para cima", disse o goleiro. É bom
lembrar que a Malwee conseguiu
neutralizar as jogadas deles,
Bàsta saber se eles vão conseguir
ir para cima sem deixar espaço
para contra-ataque.

Além disso, não entramos bem

ligados no jogo e o resultado foi
visível", disse ele.

O goleiro Bagé assina

embaixo do que disse Marcão.
"Mas temos que nos lembrar que
não ganhamos nada. Foi apenas
um jogo e agora vamos em busca
da vaga para a final. Temos que
respeitar o John Deere porque é

uma baita equipe e já provaram
isso várias vezes". Para o jogador,
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A música gauchesca, aquela tocada nos bailes de salão, está cada vez

mais forte na região. Aboa aceitaçãó por parte do público tem até

servido de incentivo para a formação de novos grupos; que contam
.

com os adeptos deste estilo de música: para crescerem
, t

profissionalmente. E o caso do Grupo Festa Gaúcha, que estreou no

dia 13 deste mês no Chop & Clube, 'em Jaraguá do Sul. As próximas
apresentaçõe� estão agendadas para a Semana Farroupilha, agora em

,setembro: nos dias 15 e 17 em Jaraguá do Sul e no dia 18 em lndaial,
na Festa Campeira.
O.Grupo Festa Gaúcha é formado por jovens de até 25 anos de
idade. Para Reger Moraes, vo�alista e responsável pela parte
comercial afirma que a formação do 'grupo é resultado de um sonho
de cinco anos, �calentado pelos amigos Paulo César Noriller (gaitas),
Lindomar Lago (baixo e vocal), Luís Fernando Sebben (bateria e

vocal) e João Marcos de Oliveira (guitarra e vocal).
IDe todos os integrantes do FestaGaúcha, apenas Roger é natural do
Rio Grande do Sul; fato c�nsiderado apenas 'um detalhes pelos

'

musicas. "A aceitação da música gauchesca é maiorem Santa. '

Catarina e.nó Par:aná do que no RioGrande. A chance -de fazermos '.

sucesso aqui é bem maior", acredita Roger, que também é

responsável pelas letrasdas duas músicas do Grupo!' "Se Gastemo na

Vanera" e "O Pancadão". Estas duas composições foram gravadas em

CD promocional e envidas para 80 rádios de Santa Catarina, Paraná
e Rio Grande do Sul.'
Ainda de acordo com Roger Moraes, a opção pelo estilo é uma conseqüênti� do gosto musical dos integrantes doGru)Jo,
que sempre se identificaram com a vanerão, o vanerão, xote, bugio, milong,a':e: chamamé. Todas estas vertentes poderão ser

�onferidas no primeiro CD do Grupo, que deve ser gravado em fevereiro do ano que vem pela gravadora Acit, de Caxias do

pul (RS); As músicas já estão sendo compostas pelo grupo.
'.'

9 Festa Gaúcha se reúne para ensaiàr quase todas as noites na casa de Liridorriar,na Vila Lenzi. O apoio da família tem sido
? diferencial do Grupo. O pai de Lindomar, Lírio Lago, comenta que o som não atrapalha os vizinhos, mas avisa que o

�nsaio' não passa das lOhoras da noite. Fã incondicional do filho, conta queLindomar aprendeu a tocar cavaquinho 'aos
9uatro anos de idade. "Ele gosta muito de música", constata Lago, um dos grandesincentivadores do Festa Gaúcha.

Jo' .

ao Marcos é natural de �uarapuava Paulo César aprendeu atocar com o pai

FOTOS CESAR JUNKES

A formação do grupo é resultado de um sonho,'

antigo dos garotos, que se conhecem há, muitos anos

e sempre tiveram o desejo de unir os talentos em

torno do mesmo estilo musical: a música qauchesca.
No início do ano que vem eles gravam o primeiro ,

CD em Caxias do Sul com 13 composições próprias.

Roger Moraes é 0 'único gaúcho do grupo t.lndomar Lago é músico desde. criança Luiz Sebben, também conhecido como Salsicha
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ROGRAMAÇAO DA REGIAO I
Blumenau - De 2 a 3 de setembro

Jaraguá do Sul - Rua Emílio C. Jourdan

FILME/HORÁRIO FILME/HORÁRIO
Amor em Jogo .

15:30 - 17:30 - 19:30 - 21 :30 2 Filhos de Francisco
14:00 - 16:30 -19:00 - 21 :30

Sr e Sra Smith
15:45 -18:15

Deu Zebra
13jO-1S30-1730-1930Penetras Bons de Bico

20:45

Provocação
21:40

Gaijin Ama-me Como Sou
13:30 - 16:00 - 18:40 - 21 :20

Joinville - Rua Visconde de Taunay
r�1ATI·v1 FILME/HORÁRIO

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

j Programações sujeitas a alteração

2 Filhos de Francisco
14:00. - 16:30 -19;00 - 21 :30 AmoremJogo

! .14:45
- 17:00 � 19:20 - 21 :45,A Fantastica Fabrica de Chocolates

13:30

I A Chave Mestra
14:15 -16:30 -18:45

Horror Em Amityville
15:40 - 17:30 - 19:30 - Dias 02, 03 ,E 07,08-09-05
15:40-17:30-19:30 -21:45-Dias 04,05,06-09-05

Penetras Bons de Bico (pré-estréia)
21:15

Penetras Bons De Bico
21:45 Nos Dias02,03 E 07,08-09-05
Deu Zebra
13:45 - 15:45 - 17:45

A Sogra
19:45 - 22:00

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

GEN -

SElEM 0/20051Contato: 275 2477 - 370 6488
SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA

FUNDADA EM O�06-1956
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A consagrada arnz.Ca'tÇ)lIna Ferraz, ao lado de o Martmez,lvone
"estará em nossa cidade no próximo dia 18 na comédia II O RIM ",
O espetáculo acontecê'no Grande Teatro do Centro Cultural as 19h.

$ii

O ESPETÃCULO '(AI COMEÇAR (PARAVOCÊ)
evocê quer desper r a ve,ia cômica e'exercitar seu lado artístico, che'goSCAR.traz a noss

t

adelo curso de teatro O RISO EM CENA. O RIS
atro, voltáq9 àiB,� ., *,<'co.m,:[!l�is de l6 anô�lr%�ão s:i.f7xigé+q�?lquISO EMCENA,1torpeçadla,8 de setembro.ln(qfmaçoes na.Secret
lo'fone 275-2477\1i

.

Missas
. Informativo Paroqui.al

3/4 de setembro

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

17h30-São Benedito
llh30-Rainha da Paz

19hOO-Matriz
19hOO-Perpétuo Socorro

"Ano Eucarístico: Ficai conosco, Senhor'!
23° Domingo do Tempo Comum.

O amor não condena, mas recupera o irmão que errou.

No amor que tem por si mesmo, ninguém deseja para si a perdição.
Movido unicamente por seu amor a nós. Jesus veio só para

salvar.Assim, também eu, se sou movido pelo amor, não vou querer
que se perca o meu irmão que errou: não julgarei e muito menos o

condenarei, mas o buscarei até conseguir ganha-lo de volta. Eu me
sentirei responsável por sua perdição se não o advertir, se não fizer

o que me estiver ao alcance para o ganhar de volta!!

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

08h30-São Cristóvão
t-,,_� ..... 17�,
�'Y'� ,I.� �<-�·'A

I CI
Maria Cheia de Graça
Maria é 'uma jovem corajosa, rebelde e cheia
de vida. Mas como muitos em seu país, ela
vive numa condição de miséria e exploração:
Grávida de um namorado que não ama, ela
sustenta sua família na ausência do pai.Com
apenas 17 anos, Maria não consegue
enxergar um futuro melhor.Num rompante
de ousadia,ela desafia o mundo em que vive
mas ao qual não pertence embarcando
n.uma aventura muito perigosa. Maria Cheia
de Graça mostra com uma honestidade
desconcertante "o outro lado da moeda do
sonho americano" e o que pessoas como
Maria podem fazer para tentar conquistar'
seus sonhos e alguma dignidade a milhas de
casa.

Drama - Ano: 2004 - Duração: 1 01 minutos
- Cor 14 anos Lançamento em Vídeo e

DVD

Combate na Escuridão
Na Segunda Guerra Mundial, numa zona

rural da França, Deming, um soldado
violento e selvagem, e Losey com seu bom
coração e as memórias de um grande amor,
sucumbem aos horrores da guerra e

encontram uma maneira de desertar do
exército americano. Completamente
perdidos, sob um rigoroso inverno, eles se

abrigam num prédio abandonado. Pouco
depois, são surpreendidos por um casal, que
traz com eles as crianças do orfanato onde
davam aulas.Treinadas para sobreviver a
qualquer custo, as crianças vão se juntar aos
quatro adultos para enfrentar uma última e

aterrorizante batalha, quando o prédio é
cercado por um gigantesco tanque de .

guerra e um pelotão do exército alemão.
Ação - Ano: 2004 - Duração: 94 minutos -

Cor 18 anos Lançamento em Ví_deo e
DVD

Os Pilantras
Cal e Lenny são órfãos de 20 anos,melhores
amigos e querem conquistar, sem o mínimo
esforço, dinheiro, carros e mulheres, ou seja,
o famoso sonho americano. Eles vão para
Los Angeles, e depois de uma série de
alopradas coincidências, casam-se com duas
septuagenárias irmãs milionárias de Beverly
Hills, na esperança de dar o golpe do baú
perfeito. Mas a dupla de pilantras não
desconfia que também faz parte de um

golpe ainda pior, arquitetado por suas
inocentes esposas. Uma comédia que tira o

seu humor politicamente incorreto das
situações mais absurdas e divertidas.
Comédia - Ano: 2004 - Duração: 90

.

minutos - Cor 14 anos Lançamento em

VídeoeD�D

. Citizen X
No ano de 1982, em uma floresta nos

arredores de Moscou, vários corpos são
encontrados mutilados e desfiqurados. Os
corpos são levados para a perícia e emseu

relatório o detetive Burakov conclui estar
lidando com um assassino frio e calculista.
Suas vítimas preferidas são mulheres e

crianças, mas o alto comando da polícia
soviética não aceita a existência deste tipo
de crime em seu país, ignorando as mortes.

Começa então a luta de Burakov contra seu

próprio governo para capturar o assassino,
enquanto novos corpos são encontrados.
Uma caçada que durou 8 anos e custou a

vida de 52 pessoas.
Ação/Suspense - Ano: 1997 - Duração: 98
minutos - Cor - 14 anos Disponlvel em
Vídeo

I

�
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Peito de Frango Especial
Ingredientes: 1 colher (sopa) de manteiga; 1/4 xícara de farinha de rosca; 1 colher (chá) de
salsinha picada; 1 colher (chá) de páprica doce; 1 colher (chá) de páprica picante; 2 peitos de
frango sem pele e sem osso, cortados ao meio no sentido do comprimento; 1 colher (sopa) de
mostarda. Sal a gosto.
Preparo: Coloque a manteiga numa xícara refratária e leve ao forno de microondas em

potência alta por 30 segundos, até derreter. Reserve. Numa tigela, misture a farinha de rosca, a
salsinha e a páprica. Junte a manteiga. Lave e enxágue os peitos de frango. Coloque numa
superfície um papel impermeável e coloque os frangos sobre ele. Pincele a carne com a

mostarda e depois passe pela mistura de farinha de rosca, cobrindo apenas um lado do peito
de frango. Arrume os peitos numa fôrma refratária com a parte coberta de farinha para cima.
Cubra com papel-toalha e leve ao microondas em potência alta por 10 a 11 minutos ou até que
a carne perca sua cor rosada. Sirva acompanhado de florzinhas de couve-flor. Dá 4 porções.

1 Salada de frango, legumes e queijo
'I Ingredi!!ntes: 1 acelga japonesa média rasgada em pedaços; 3 xícaras de frango cozido, frio e picado; 1

! xícara de queijo-de-minas fresco cortado em cubinhos; 2 cenouras médias raspadas e raladas no ralo

It �rosso; 1 pepino médio descascado sem sementes, cortado em cubinhos; 6 cebolinhas verdes picadas;
ti 1/2 xícara de óleo; 3 colheres (sopa) de suco de limão; 1 colher (sopa) de anchovas bem picadas; 1/2

.1 xícara de erva-doce picada, sal a gosto; 1/4 de xícara de hortelã picada.
I; Preparo: Numa saladeira,misture a acelga, o frango, o queijo, a cenoura, o pepino e a cebolinha verde.
'I Misture os ingredientes restantes (menos a hortelã) e despeje sobre a salada. Mexa cuidadosamente.

11 Polvilhe a hortelã e sirva.
O Dica: No lugar do frango, você pode usar presunto cozido ou peito de peru defumado. A erva-doce
J usada aqui é o legume e não a semente. Se usar frango, prefira o peito e cozinhe em água com

,; temperos e UIT,l pouquinho de sal.

<O
TeclioFlex

Desenvolvendo Soluções

473717676

www.tecnoflex.çom.br

s s tem a s

473716864
www.infosoftsistemas.com.br

CENTRIUM
INFORMÁTICA
Sistemas de Gestão

473717764
www.centrium.com.br

lera Informática Ltda:

II

e icroinformática
472751968

www.icroinformatica.com
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Silvio Santos volta de férias e

" mexe na programação do 58]
famoso do País comprava espaço em emissoras: comercializava seu

programa e ainda o utilizava como canal de divulgação do Baú da
Felicidade.
Os principais executivos de seu grupo de empresas tinham a opinião
unânime de que a locação de espaço e comercialização de seu

programa, realizado como produção independente, era muito mais

rentável do que assumir uma rede.
-c,

Contra todas as opiniões, porém, Silvio Santos foi em frente até obter
uma concessão do Governo Federal e ser autorizado a assumir quatro
emissoras do antigo império de Assis Chateaubriand: TV Tupi, TV
Marajoara, TV Piratini e TV Continentàl.
Em 19 de agosto de 1981 nascia o Sistema Brasileiro de Televisão,
que entrou no ar imediatamente, inaugurando sua programação com

à transmissão da assinatura de contrato entre Silvio Santos e o

.

Governo Federal.

Obrigado por lei a preencher 12 horas de programação diária, o SBT

começou a se apresentar ao público atra�és de filmes e desenhos, um
pouco de jornalismo e obviamente o "Programa Silvio Santos".
O apresentador, apoiado no carisma que tinha junto ao público,
também contava com a experiência' de ter comandado seu programa

por vários anos na Rede Globo. O investimento publicitário crescia,
mostrava-se promissor e o SBT ainda contava com a solidez

empresarial do grupo Silvio Santos, sem dúvida O grande parceiro do
novo empreendimento. Assim começava a fase popular da emissora,
baseada numa programação de fácil aceitação pelo público, com
humorísticos e programas de auditório, como "Reapertura", "Moacyr
Franco Shaw", "O Homem do Sapato Branco", "Povo na TV" e

"Alegria".
O SBT alcançou rapidamente uma posiçãode destaque em

audiência, chegando a uma participação de 24% no seu primeiro ano

de operação. A emissora partiu para uma comunicação quente e

intimista, assumiu o conceito de televisão como mídia de massa, que
oferecia,'entretenimento, she,\Y.s e infó�w,à��o;.,' Dirigindo sua

programação para classes sociais definidas como B2, C e oi, que.
representavam 61% da população, o SBT passou rapidamente à

condição de vice-líder do mercado, aumentou sua participação em

audiência para 30% no segundo ano de operação.
Esse quadro fez com que a rede m�dasse sua postura e passasse para
uma segunda fase entre 1983 e 87, definida como popular. Sua

.

estratégia e,ra apresentar programas populares; simpáticos ao público
mas já aliados à uma preocupação com a qualidade. Assim vieram

Flávio Cavalcanti, Hebe Camargo, a série "Joana", com Regina
<l "Chaves" é a Duarte, a minissérie internacional "Pássaros Feridos", estrelada pelo o

salvação do S BT. .

Sempre que tem
ator Richard Chamberlain é uma cuidadosa seleção de filmes de

algum problema de
sucesso.

audiência, o O SBT intensificou essa estratégia entre 1988 e 90, quando passou a

seriado mexicano é buscar qualidade de audiência através da contratação de profissionais
a atração que dá como Boris Casoy, [ô Soares e Carlos Alberto de Nóbrega, este vindo

.

novo fô.lego a da equipe de redatores de humor da Rede Globo.

,€V'

emissora Nos anos seguintes, sua preocupaç,ão era garantir que sua

?'J:.--�------,----------,--��-------------------
_;_I --�-�----,-----,---,--------:_----:_----

chega.
Alguns curtindo o amor...

Outros conhecendo o amor...

Tudo sem preconceito.
Idosos e jovens ...
Brancos enegros.
Misturas perfeitas. o

A sabedoria dos que trazem as marcas do tempo no
\ '

rosto
E dos que começam a ser sábios aqui.

Assim é ÁREA 51.
Ritmos .

Pessoas .

Sonhos .

Desejos .

Sorrisos e

Abraços.
Aqui o respeito supera as diferenças ...

Luz
o

Que deixamos ...
Luz

Que levamos ...

Por Erica Guarda/GB Edições

Mais uma vez "Chaves" salva a situação e garante a

vice-lideran.ça para a emissora do "homem do baú': que
acaba de completar 24 anos

'

Todos no SBTestavam na maior expectativa. Os jornais e revistas

especializadas já previam que quando Silvo Santos voltasse de

viagem, a programação de sua emissora iria sofrer alterações. Pito e

feito! Corrio sempre as modificações caíram como uma bomba nas

cabeças dos apresentadores e funcionários. A maior prejudicada foi
.

Adriane Galisteu que viu seu diário "Charme". ser reduzido a um

programa noturno exibido às quartas. Ratinho, que há muito não

anda contente com seu programa, viu sua atração virar'vespertina.
A chatíssima novela "Rebelde" será exibida no horário que era de
Ratinho e antes do "SBT Brasil", Silvio. teve a feliz idéia de exibir o
seriado "Chaves", o que g!1rante liderança absoluta no segundo
.lugar na guerra da audiência. Vale lembrar que a Record por várias
vezes vem batendo o SBT e conquistando a vice-liderança.
Mas a crise de audiência no SBT não é tão grave.assim. No último
dia 19 a emissora completou 24 anos de existência e tem muitos
motivos para comemorar. No primeiro semestre deste ano, a

empresa obteve o maior lucro líquido desde 2001. Com
investimentos na área de jornalismo e .uma reestruturação interna,
a expectativa do SBT é encerrar 2005 com um crescimento de,20%
no fat�ramento com relação a 2004. O número de funcioná'rios do
emissora também aumentou: hoje conta com 1.542 contra 1.400 no

ARQU'VO GB 'MAGEM final de 2004.
OSBT

. Há mais de 30 anos, o

"Programa Silvio'
Santos", um shaw de
variedades com

duração de dez horas,
representava a

produção
independente de
maior sucesso na

televisão brasileira. O

empresário e

apresentador mais "

,.�" .

, I
AREA 5"

. \

A Luz ...
Que traz de volta,

O passado ...
Comrnaqia e modernidade.

Traz sonhos que viviam escondidos.
Desejos de liberdade.
Na leveza do salão...

Os pares se embalam ...

Os olhos se cruzam ...

As mãos se tocam ...

Paixões ...
O prazer da dança.

Os ritmos eo jeito de todos.
Cada qual com seu propósito.
Na busca do que faz bem.

- Muitos .. .5ó ...
Encontrando urna boa conversa,

���.. Uma boa companhia,
r,'- Ou até mesmo simplesmente relaxar para a semana que

IJ�(

50'

cL

cr-

':;)",

Raio de Luar (Rosangela)

o�"'o ''''<4<� Eventos Italianos
I

'! "t C o n v i d a mos a to dos os

simpatizantes da cultura italianaa
prestigiar: I'
?- 16a Festa Trentina, no período!
de 02 a 07de setembro de 2005,
em Rio dos Cedros, no comple�d,

de Eventos. Shows, bailes, apresentações culturaiS,
comidas típicas emuito vinlío. ,

?- 3a Festa Italiana de São Bento do Sul, no dia 18 de
setembro de-200S, nas dependências da Capela São
José,Serra Alta.

Horário atendimento
secretaria
Informamos que o horário de atendimento do
Círculo Italiano de Jaraguá do Sul éde 2a a 611 feira,
das 11:00 às 19:00h, na Rua dos Imigrantes ItalianoS,
33,BairroVila Nova.
Telefone/fax 370.8636.

�----------�-------------------------�

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação

1::,Tirada a p�so de ouro da G lobo, .A�a Paula 1

Padrão é a aposta de Silvio Santos para alavancar'
o jornalismo na emissora, mas até agora o "SBT
Brasil" ainda não mo,strou para que veio

. programação chegasse com qualidade na casa do

telespectador, Para isso, a antena de transmissão
'do Sumaré, responsável pelo sinal do S131' na :1
Grande São Paulo, foi trocada por uma antena

)

computadorizada coin tecnologia digital, Além'
disso, o SBT continua investindo e inovando em i

entretenimento, lançando programas que'
concili�m cultura, competição e prêmios.
O último grande investimento de Silvio Santo,

o foi a contratação de Ana Paula Padrão e a

estréia do telejornal "SBJ Brasil". Com
investimentos na área de jornalismo e uma

reestruturação interna, a expectativa da
emissora {encerrar 2005 com um crescimento

de. 20% no faturamento com relação a 2004,
Podemos dizer que o SBT nasceu do sonho e se

. transformou na segunda maior rede de 'televisão,
brasileira, que ao longo de sua trajetória vem

demonstrando capacidade e competência na artf

de entreter. e informar.
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Clodovil é vítima de assaltantes
Ladrões invadiram a mansão do apresentador,
localizada em Ubatuba no litoral norte de São Paulo. Os
meliantes renderam dois seguranças e outros dois
funcionários e per\iluntaram insistentemente por
Clodovil, fazendo a polícia acreditar que tratava-se de
uma tentativa de seqüestro.

Roubo e agressão
Clodovil não estava em casa no momento em que os

ladrões cheqaram.Inconforrnados, eles levaram vários
objetos de valor e ainda teriam agredido um dos
funcionários. A polícia. não confirmou a agressão.

Convalescente
Desde a semana passada,Clodovil está internado numa

clínica em São Paulo aguardando o resultado de urna
biópsia que fez em uma das vértebras. O apresentador
procurou ajuda médica por causa de uma forte e

repentina dor nas costas e ficou hosp,italizado. Graças a

isso é que e�capou da suposta tentativa de seqüestro
ocorrida dias atrás.

A primeira versão
Escrita por Benedito Ruy Barbosa, "Sinhá Moça" foi exibida pela
Globo em 1986 e tinha Lucélia Santos e Marcos-Paulo como

protagonistas.

)remiado
. (

Maurício Kubrusly foLindicado ao "Prêmio Comunique-se 2005", na categoria
Jornalista de Cultura, por sua atuação no quadro "Me Leva Brasil", mostrado
pelo "Fantástico" (Globo). A festa será em São Paulo, no dia 14 de setembro.

Sucesso em Portugal
A emissora de televisão SIC
convidouRatinho para comandar
uma atração 'no antigo formato de
seu programa no SBT. Ou seja, eles
querem a espontaneidade,
irreverência e o bom humor do
apresentador, coisas que o seu'
programa jamais deveria ter
perdido:

Sol está grávida e Ed reivindica a guarda do filho
Sol (Deborah Secco) está esperando um filho. No capítulo da próxima terça
feira, deAmérica", a imigrante' ilegal desmaia na prisão para onde foi levada em

Miami e, após ser atendida, descobre que está grávida. Ao saber que vai ser pai,
.Ed (Caco Ciocler) pede a guarda da criança para retardar a deportação de Sol,
com esperanças de que o advogado Perkins (Victor Fasano) consiga reverter a

situação da arnadae convença a Justiça americana a deixá-Ia ficar no país.

Sol não quer entregar o filho. a Ed
O momento lião é dos melhores para SoL Ela fica feliz com a gravidez, mas a

novidade não ameniza a dor de-ser deportada para o Brasil e ficar longe de Ed.
Ao ser informada, porém, que o marido pediu a guarda do filho, ela diz a Perkins
que quer contestar o pedido. Sol não quer correr o risco de, passados seis meses

após o nascimento da criança, ser obriqada a entregá-Ia a Ed e deixar os Estados
Unidos. Ed e Sol se vêem rapidamente, através do vidro da cela onde ela/está

arcerada.O professor amerícano fica atordoado com toda a situação, pois
consegue mais imaginar sua vida sem a brasileira.

.

.. .

� �_'�'·N.�·....� ....r._�._�.�._�N ,.,..,._", --'"

\
ela dava uma festa com comida e bebida
'Hberedas no Giga toda semana. Browser vai
embora sem que Bernardo e Download

vejam.Horácio vai visitar Naná e estranha ela
não estar em casa. Download descobre qual
dos. computadores do cybercafé Browser
usava para atualizar o site e chama a polícia.
Bel obrigaVilma a servir seus amigosna festa
doGiga.

.Alexandra ;e a beija., Dalila conta .para. i .aoseu lado.
Roberval queTerezinha a está ameaçando. I \

'

.,,'., " �oh

O pessoal da pensão esquece Ofélia no i SÁBADO - Rafael se sente culpado por ter

pátio .durante uma tempestade. Raul fala I desonrado Cristina. Serena conta para Olívia

para Olívia que vai exigir a guarda de seus i que Guto asurpreendeu e Rafael chegou bem
filhos se souber que ela -estã namorando i na hora em que ele estava beijando-a. Olívia
Vitória. Rafael conta para Felipe que acha i afirma para Serena que ela caio numa

. queSerenaestámentindóparaele. i armadilha. Serena fica 'indignada e garante a

i Olivia que não vai permitir que lhe enganem.
QUARTA - Felipe fala para Rafael que ele í Felipe fala para Rafael que é muita
deveria confiar em Serená ou vai magoá-Ia e i coincidência que Serena estivesse beijando
perdê-Ia. Rafael fica chateado com Felipe por í alguém bem no momento em que ele voltou
ele repreendê-lo. Eurico conta para Zulmira I ao restaurante. Cristina pede mais dinheiro a

que ouviu Cristina tramando com Raul para i Raul,que entrega a Contragosto. Cristina finge
fazer com que Abílio fosse demitido. Ivan i para Rafael estar arrependida do que fez,
ouve Eurico falando deCristina e pergunta o i deixando-o arrasado. Cristina dá o dinheiro

que ele estava dizendo. Eurico disfarça.Ofélia I que conseguiu a Guto.Elias afirma para Rafael

grita para que lhe tirem da chuva.Jolí ouve o !. que, se Serena o traiu, ela não era sua alma
barulho e alerta Serena. Olívia fala para ! gêmea. Roberval pensa em Dalila e acaba
Vitória qúe não pode beijá-lo nunca mais, i fazendo um caminho de rato no cabelo de

pois não quer se arriscar a perder seus filhos. ! Crispim. Alexandra afirma para Eduardo que
Mirna paparica Jorge com a aprovação de i Rafael está sendo enganado. Adelaide vai

Crispim.Olívia toma chuva e acorda resfriada I visitar Serena e chama-a de neta. Rafael conta
no dia da inauguração do restaurante. Rafael i para Eduardo que dorrnlu.corn Cristina.Olívia
convida Agnes e Débora para o seu jantar de i garante a Cristina que vai desmascará-Ia.
noivado.Agnes diz a Débora que duvida que ,i
ela e Cristina tenham realmente aceitado o "> A LUA ME DISSE .

noivado de Rafael. com Serena. Serena diz a

�
'.

Rafael que sente que conhece Guto de outro SEGUNDA - Ester manda todos procurarem
tempo, deixando-o impressionado. Ela pede Arthur. Marta e Virgílio vêem o portão aberto
que Rafael não desconfie mais dela. etêm certeza que Arthurfugiu. Zelândia diza
Madalena 'leva o vestido de noiva de Serena Gibraltar que Julieta foi ao Bardelas para ficar

para que ela experimente. Rafael vê Serena I perto dele. Ester acha melhor não chamar a

vestida de noiva. I polícia, para que Heloisa não use isso contra
. i ela. Leontina se revolta ao receber a intimação

QUINTA - Madalena, Divina e Ofélia avisam I para depor. ROr1la' borda uma manta para o

que dá azar o noivo ver a noiva antes

doi
bebê 'de Assunta. Morcega diz q ue

casamento .. Jorge confess.a para Vitória que recomeçará as lnvestlqaçõesno dia seguinte.
está interessado em Mirna e diz que vai ficar Geórgia convida Samovar para sair. Dois

amigo de Crispirnpara que ele não desconfie , meninos pegam o' dinheiro de Arthur no

de nada. Rafael comenta com Cristina que õnibus. Ester manda Gustavo e Heloisa saírem

acha que Serena se lembra de Guto de outra de sua casa.Os dois dizem que vão à delegacia
vida. Raul garante a Dalila que ainda a ama e dar queixa. Heloisa diz que jamais perdoará
que não vai deixá-Ia casada com Hoberval Ester se algo acontecer com o filho e arremata
para sempre. Nina fica chateada ao perceber I que Ricardo morreu porque saiu de casa

que Felipe só tem olhos para Mirella. Vltórto I aborrecido COA1 ela. Adail mostra para Adilson

obriga Olivia,mesmo doente,a comparecer à as ameaças 'de Sulanca no gravador. Arthur
inauguração do restaurante. Olivia resolve ir liga para Heloisa, que o manda e�perar no

atrás de Serena e Cristina a segué. Adelaide ponto final do ônibus. Adalgisa quer parte do
vê Débora sorrindo e, percebendo que ela dinheiro de Pedro, que prometeu ajudar o

está tramando algo, decide sair também. bebê. Adail vibra ao saber que Adonias pediu
Guto surpreende Serena e a beija. Ciro vê a Branca em casamento e ela aceitou. Rodrigo,
cena.Rafael cheqa e vê também. colega de faculdade de Pedro, se aproxima e

, ,

flerta com Geórgia. Ester avisa Beatriz que não
SEXTA - Serena empurra Guto-e Rafael I' perdoa quem

a trai.

avança sobre ele.Guto cai e,logo em seguida, .

sai correndo. Rafael acusa Serena de traí-lo AT� O FECHAMENTO DESTA EDiÇÃO, OS
com ?utro homem. Cristina

ma.nda
que Ivan

l DEIVIAIS
CAPltULOS DE "A LUA ME DISSE"

Jamais fale sobre o que fez naquela norte. AINDA NÃOHAVIAM SIDO EDITADOS
Serena vê Cristina sorrindo.Olivia e Adelaide

.

continuam se recusando a acreditar que ">
'

Serena estivesse traindo Rafael. Ciro vai atrás

r
AMERICA .

de Guto e lhe pergunta por que ele beijou SEGUNDA - Sol conta sua história para o juiz e
Serena. Cristina finge consolar Rafael e lhe afirma que Djanira Pimenta é a chefe da
.serve uma bebida misturada com a poção. quadrilha que a ajudou a chegar ilegalniente
Raul diz a Olívia que, se seu restaurante nos EÚA. Sol reconhece a foto de Pimenta
continuar indo tão, be,m, vai começijr a se diante do juiz. Tião garante-a Dinho que não
interessar por ele. Rafael sente'uma tontura e vai trocar Simone por Sol se esta voltar para.o
vê Serena no lugar de Cristina. Cristina beija Brasil. Simone exige que Laerte lhe dê o

Rafael, que fica cada vez mais" confuso. dinheiro de sua herança, e ele desconversa.
Roberval revela a Dalila que a perdoaria se ela Neuta decide ir até o Rio cle Janeiro limpar o
beijasse outro homem p.orque a ama.Vitória nome de SiAva(Fião não pára de pensar nas
tenta beijar Olivia. Olívia explica para Vitória· palavras do médium. Sol torce para não ser

que eles nãó podem namorar porque Raul deportada. Rósário passa mal de calor, junto
lhe ameaçou.Vitória se resigna e vai embora, com outros ilegais, dentro do furgão no

deixando Olivia decepcionada. Rafael acorda cjeserto. Consuelo descobre que Rosário está
no dia seguinte e fica chocado ao ver Cristina tentando chegar aos EUA e desmaia. Gomes

\-

SEGUNDA - Kiko vê a foto de Sabrina na

Internet. Bernardo se dá conta' de que a

imagem apareceu no site apenas uma hora
depois de ser tirada. Os alunos do Múltipla
Escolha ficam 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. Helqadiz a Vilma que ficou SEXTA- Um repórter de televisão pergunta a

muito feliz em recuperar seu baú e lhe dá Browser se ele tem algum cúmplice. Browser
um cheque generoso. Pasqualete contrata diz que, não tem nada a declarar, deixando

seguranças para o. colégio. Kitty não Urubu aliviado. Rafa liga para Marcão e avisa

agüenta mais as atenções de Marcão e dá. quando vai voltar de viagem, mas ele não

uma bronca nele. Júlio César exige a guarda anota o recado. Download fala para Bel que
de Juliana na audiência, deixando Rita ela está abusando da amnésia de Vilrna.A
masada. Betina pede o celular de Urubu dona do Giga conversa com uma amiga que
emprestado, mas ele diz que não tem um. lhe conta que ela era uma chefemuito rígida.
Jaque ouve o aparelho tocando e pergunta Pasqualete agradece a Naná pela ajuda.
porqueomeninomentiu. Horácio fica com ciúmes. �ikb conta para

I Amandà que foi contratado para fazer uma

TERÇA -Jaque pergunta a Urubu se ele está I campanha publicitária. Aline recebe um

usando o. celular para tirar as fotos que são folheto da cigana Rosa Lee, que promete
,colocadas no site, Rita explica para Miguel I trazer a pessoa arriada em um dia.Rafa deixa
que Júlio César só pediu a guarda de Juliana um recado na secretária dizendo que já está
para dificultar o, processo de separação.

I
na

r.odoviária.
Horácio decide começar a

_BlOwser, o sócio de Urubu, pede mais fotos malhar todos os dias para provar para Naná

par� atualizar o site. Urubu explica que o queémaisjovialdoquePasqualete.
. colegio·est.á sendo vigiado, mas afirma que

.

,

vai conseguir tirar fotos no clube. Vilma I SABADO-NÃOHÃEXIBIÇÃO
perde a memória. Juliana briga com a mãe �,� A

por não ter lhe contado que estava com /> ALMA GEMEA
Miguel. Rita explica que só começou a (ISEGUNDA - Guto tenta entregar um

n�mo.rarMiguelquandoascoisasentreelae p.resente a Serena e diz que quer se

JuhoCésar já estavam acabadas.Vivi eAline desculpar. Serena fàla para Guto· que não

:ontam para Betina que denunciaram o síte quer nada dele e o manda ir embora.
as fotos para a policia. Bel sugere a Gumercindo confessa para Kátia que foieleDownlo.ad que eles digam a Vilma que ela quem contou a Rodriguez que ela ia sair com

:���? chefe maravilhosa antes de perder Raul. Cristina finge estar inter,essada em
ona, Guto e o convence a não desistir de separar

Serena de' Rafael. Eduardo apresenta
Alexandra a Rafael. Alexandra diz a Rafael

que ele ainda vai sofrer muito, deixando-o
impressionado. Rafael percebe que a loja de
rosas rendeu menos do' que o normal. Raul

explica para Rafael que está fazendo as

contasde um jeito mais eficaz do que o de

Abílio, deixando-o satisfeito. Débora diz a

Cristina que ela pr.ecisa agüentar Guto até

que ele consiga separar Serena de Rafael.

Vitória, Olivia e Jorge vão até o sítio de

Bernardo, para comprar mantimentos para o

restaurante. Eliete pergunta a Osvaldo se ele
vai abandonar Divina para ficar com ela.
Terezinha ameaça contar para todos que
Raul é o pai do filho de Dalila se ela não fizer
suas vontades. Serena promete a Felipe que
vai ajudá-lo a descobrir por que Raul não

gosta dele. Generosa conta para Rafael que
Guto velo-trazer um presente para Serena.

QUARTA_ Rita tenta convencer Júlio César a
se separar amigavelmente, mas ele não
parece. disposto. Miguel conta para
Bernardo que ele é citado como réu no

processo sobre a explosão do gerador. O
menino garante ao pai que vai provar sua

�ocência. Download deixa cair o celular de
rubu. Natasha vê sua foto e acha que o

�enlno. fazia o site ilegal. .Rita pede que
uliana escolha se quer morar com ela ou

�om Júlio César. Download conta. para
ernardo que também está sendo acusado

de um crime que não cometeu. Pasqualete
Pede que .Naná ajude-o a preparar uma'

P�le�tra sobre educação, mas avisa que ela

f eClsa guardar segredo sobre o assunto.

eaque pede para ver o celular que Downioadncontrou e reconhece o aparelho que viu
nasmãos de U ru bu. .

�UINTACJÚlioCésardá umamochila nova
e presente para Juliana. Bernardo conta TERÇA- Osvaldo explica para Eliete que ama
Para Jaque que ele e Download vão se

Divina e não vai abandoná-Ia. Generosa

encontrar com um dos responsáveis pelo conta para Serena que Rafael não gostou de
Slte num cybercafé. Urubu ouve e exige saber que ela recebeu a visita de Guto. Jorge
qUeelavá ao encontro avisar para Browser" avisa a Mirna que irá buscar os produtos da

�ue ele nao pode ficar ali. Pasqualete fazenda todos os dias. Crispim não percebe
a.rca de se encontrar com Naná naquela que Mirna está interessada em Jorge e fica

;Olte para preparar à palestra. Rita satisfeito por �Ia estar tratando um

jomenta com João que sente pena por comprador tão _bem. Serena fica tr�ste
ullana precisar escolher' entre ela e Júlio quando Rafael nao aparece para vISita-Ia.

;�.sar. Jaq,ue avisa Browser para tomar Raul enco�t:a FeHp� e Mirella,ju�tos e fica

esldado. Bernardo a vê no cybercafé e funoso. Ollvla vai br.lgar com VI�OrlO, que a

tranha. Ha explica que estava I cala com um beijO. Raul ve. Eduardo

eSPerando por ele. Bel fala para Vilma que agradece a Vera ·por ela estar cuidando de
.

'

g'arante � Feitosa -que '\lài"d1iscbbtir: cjliem
e screveu= a -carta anôntmas.que lhe
mandaram. Mari acha.que Alex teve algo a

ver com a prisão de Sol e decide investigar.
Mari diz a Ramiro que quer falar com Alex
sobre a prisão de Sol. Alex pede Rafssa em

casamento informalmente, e ela aceita. A

policia encontra Rosário e outros ilegai;;
dentro do furgão.a.Flor recebe uma carta de
Feitosa e pede que lslenelela para ela, Sol
descobre que será deportada.

�

�
"

-,

tixi,e ele confessa quefoiAlex quem mandtu
· matá-la -. Sol diz a Perklns que viu Rosarlo �a
prisão, e que ela pode dar mais detalhes sobre

·
a quadrilha de Alex e Pimenta. Helinho ac�a
estranho que Alex não tenha procurado por

·

Mari,pois sabe que ele tem medo de que el� o

comprometa. Coincidentemente, Tony �ai
viajar no mesmo võo de Hel6,e Neto acha q.�e
os dois têm um caso.Detinha conta a Tião qpe
Sol vai voltar para o Brasil. Simone desco�re
que Tião havia perguntado por Sol e fiCa
magoada. Sol descobre que seu filho terá Ç!e
ficar nos EUA se Ed pedir sua guarda, mas que
ela será deportada de qualquer jeito. Ela dit a
Perkins que não pretende aceitar a propostq;.

,

SEXTA - Ed diz a Sol que, ao pedir a 'guarda do
filho, eles ganham mais tempo, e tem

esperanças de que Perkins consiqa reverter a
situação e fazermm que ela fique nos EUA.�le
diz que não consegue mais viver sem ela. Sol
explica a Ed que não pode se arriscar a perder
seu filho e pede a ele para não requerer a

guarda da criança. Ed diz a Perkins que vai

pedir a guarda ·da criança mesmo contra a

vontade de Sol, e garante que abrirá rnão tío
filho se' ela for mesmo deportada após todas
as tentativas. Neuta conta que acompanhou o

enterro do marido na cidade onde ele morava,
e que várias pessoas foram dar o último adeus
a ele.mas fica desconfiada. Haydée decide não
ser mais amiga de Nina e foge dela. Perkjns
conta a Sol que Ed pediu a guarda da criança e

que há grandes chances de o jui� conceder. Sol
diz que quer contestar a decisão do juiz se ele
conceder a guarda. O motorista de táxi
contratado para matar Pimenta conta para
Ramiro que foi ínterroqado por ela, mas

garante que. não , revelou nada, e pede
dinheiro para fugir.lrene conta para Alex que
viu Pimenta dar um golpe num ·homem.
Neuta gosta de saber que Dinho andava triste,
pois deduz que ele sentiu saudades suas.

Perkins conta a Sol que o juiz decidiu dar a

guarda de seu filho a Ed. lslene vê Creusa
levantar a saia e mostrar a perna para um

homem ao subir num õnibus. Alex interpela
Mari. Sol diz a Perkins que o filho que espera
nâo

é de.êd.

TERÇA'- Perkins explica-a Sol que ela nunca
niais poderá voltar aos EUA:Sol
ao pensar em se separar de Ed. Perkins conta
a Ed que Sol será deportada e o leva para vê
Ia uma última vez. Ed e Sol se despedem.
Gomes investiga as papelarias do bairro para
saber quem comprou os materiais usados
para fazer a carta anônima. Feitosa diz em

sua carta para Flor que sempre vai se

considerar seu pai. Neuta chega com Junior
em Vila Isabel e conta para Mariano e

Odaléia, em cuja casaficará hospedada, que
a policia do Rio mandou prender Sinval, seu
finado marido. Mari conta para Helinho que
foi atrás de �Iex. H.elinho diz que ela está
correndo risco de vida. Gil vê Cadu e se

prepara para lhe dar um tapa na frente dos
amigos; mas ela o beija, para espanto de
todos.Gomes diz a Diva que sabe que ela é a

autora da carta anônlma.Mayqarante aTony
que Ed vai se sentlr sozinho com a partida de
Sol e acabará voltando para ela. Sol desmaia
na cela. Consuelo diz a Jota que quer ver
Rosário assim que ela chegar em Miami. Helõ
vai ao shopping com Tony e encontra Neto
trabalhando como manobrista. Sol descobre
que está grávida.

QUARTA - Sol fica emocionada com a notícia.
Helõ se dá contade que Neto vai mesmo ficar
nos EUA e resolve voltar o mais rápido
possível com Riqus para o Brasil. Tony diz a

Helô que também vai para o Brasil, para
tentar ver Haydée. Lurdinha diz a Vera que
ela desaprova sua relação com Glauco assim
como sua mãe desaprovava seu namoro.

com Jatobá.Laerte alerta Glauco que Haydée
pode lhe prejudicarmuito na separação,pois
é sócia de todas as suas empresas. Islene
descobre que o casamento de Feitosa está

próximo e fica arrasada. Jatobá comenta
com Islene que ela e Feitosa podem voltar a
ficar juntos. Cidinha liga para Odaléia e diz
que Sol será mandada de volta para o Brasil.
Helinho conta para Mari que quase foi preso
por causa de' Alex, e explica que ele está
envolvido com tráfico 'de drogas. Pimenta
encontra o motorista que dirigia o táxi em
que sofreu o acidente e lhe dá um golpe de
krav magá no meio da rua. Déia vê Ariovaldo
flertar com Detinha e se atraca com .ela, Helõ
faz as suas malas e as de Rique para viajar,
Perkins conta a Ed que Sol está grávida.

SÁBADO- Sol manda que Perkins diga isso ao

juiz. Alex tenta obrigar Mari a entrar em seu

carro. Ramiro conta a Alex que deu dinheiro
para o motorista de táxi sair da cidade. Alex
ficà furioso, explica 'que Pimenta conseguiu
capturar o' motorista, e acha que ele deve ter
contado a verdade a ela. Islene conta para
Rose que viu Creusa se insinuar para um

homem. Dalva exige que Gomes regularize a

situação de Farinha. Farinha pede que Gomes
fale com seu. pai para que ele o aceite. Simone
.arruma Mazé para ir ao baile dos peões. No
baile, um fazendeiro simples chamado

Adalberto tira Mazé para dançar. Vera
pergunta a Lurdinha se ela não acha chato
namorar um homem mais velho. Lurdinha
expli,ca para Vera que está ensinando Glauco a

curtir a vida. Hayd,ée interrompe um jantar de
Glauco e Lurdinha em um restaurante
sofisticado e pergunta a ele quanto tempo vai
durar sua loucura .. Dinho escala a casa de

·

Neuta, entra pela jane.la e passa a noite com

ela.Tião conta para Simone que se sente como
se estivesse se despedindo de alguém. Feitosa
acha que Islene está caluniando Cr.eusa e fica
furioso.Creusa chora e garal")te a Feitosa que é
tudo invenção de Islene. Ed e Sol comparecem
diante do juiz.

.

QUINTA - Ed se emociona com.a notícia de
que vai ser pai. Perkins explica que, se ele
pedir a guarda da criança,Sol vai poder ficar
nos EtJA até que seu filho tenha seis meses,
mas após esse perí0do terá de ser

deportada. Odaléia confessa a Neuta que
está feliz pela volta de Sol. Neuta mostra a

Gomes a intimação que recebeu, pedindo a

prisão de Sinval.Gomes garante a Neuta que
vai invesÚgar o assunto. Irene conta a

Haydée que Pimenta atacou um homem na

sua frente. Pimenta interroga omotorista do
, \
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Cabelos das famosas dão
inveja a muita mulher
Todo mundo quer ter cabelos bonitos,
saudáveis e brilhantes iguais aos das
estrelas da televisão. As tinturas e os

shampoos prometem verdadeiros

milagres, mas .nem sempre o resultado
final é o esperado. Por que isso

acontece?

Primariamente, os fios capilares foram
.

classificados em Secos e Oleosos. No

entanto, dentro dessa classificação
aconteceram as subdivisões, que são os

fios oleosos na raiz e secos nas pontas, os
tratados quimicamente, os fios sem vida,
6s fios quebradiços, os fios sem vida, os
fios com caspas, os indesejáveis fios com
pontas' duplas etc etc etc ..

O ressecamento dos cabelos acontece.:
algumas vezes, devido a um

desregulamento das glândulas sebáceas,
que acaba por não lubrificá-los. Mas, na
maioria dos casos, quem os prejudica são

fenômenos externos, como o uso de
determinados shampoos, o uso de
secadores muito quentes, colorações
inoportunas é outros procedimentos
químicos. Desse modo, as madeixas
passam a se apresentar ásperas, sem
brilho, quebradas e com pontas duplas.
Neste caso é preciso estimular a

secreção de sebo e isso pode ser feito
com óleos de gerânio e de alecrim
misturados com uma loção vitaminada
que estimulará e reforçará os cabelos.
Existem uma infinidade de produtos que

regeneram os cabelos e seria impossível
enumerá-las, mas alguns dos mais

.
conhecidos são a jojoba e o gérmen de

.

trigo que entram na composição de
vários shampoos. Os cremes e máscaras
de tratamento, aqueles que depois de

aplicados são deixados 20 minutos

agindo nos fios, também são uma

excelente opção. Tem ainda a opção da

interação capilar, um procedimento
geralmente aplicado nos salões de

cabeleireiros, no qual Q) profissional
aplica vitaminas e 'outros nutrientes
diretamente nos fios. Vale-lembrar que
este tratamento é feito de' acordo com as

necessidades de cada tipo de cabelo.
Ós especialistas em saúde e estética são

unânimes em afirmar que não basta

nutrir a superfície dos fios. É
preciso tratar os cabelos de

.

dentro para fora e duas
vitaminas se encarregam
desta tarefa. Trata-se deBf e

e da B8.
A Vitamina B5 é encontrada
nas carnes, no gérmen de

trigo, nos ovos, nos rins de
animais e na geléia real. A
B8 está presente
principalmente no fígado de

frango, na gema d� ovo, no
.

amendoim e no leite. Vale
. lembrar que uma colherinha
de chá de mel diariamente
também faz um bem enorme

não só aos cabelos, mas ao

organismo no geral.
Os cabelos oleosos são

pesados e brilhantes demais.
As mechas formam um

volume só e a causa disso é a

secreção excessiva de sebo.
Em geral, à distúrbio começa
na puberdade, sob a

influência dos hormônios
sexuais. A poluição também
contrib�i pois agride o couro

cabeludo.
Nestes casos, a solução é

desacelerar a produção de
sebo através do uso de

xampus e cremes específicos,
não se esquecendo da

recomendação de tratar os
cabelos de dentro para fora;

- neste sentido, é viável incluir
os alimentos ricos em

vitamina B8 na alimentação.

Maria Zilda (f-o lado) e I>
Patrycia Travasses estão no

elenco de "A Lua Me Disse". As
'

duas atrizes exibem madeixas
,

que causam frisson por onde

passam. Ter os cabelos lindos
assim é o sonho de todas as

,

mulheres

) I

Cabelos profundamente limpos
o excesso de resíduos é uma das principais causas de

enfraquecimento e ressecarnento dos fios, que acabam ficando

opacos e sem vida. O Shampoo Anti-Resíduos Arnend Clean

lntensy promete limpar os cabelos profundamente,
removendo resíduos de creme, gel, mousse, hair spray, silicone,
poeira e outros.

Segundo a marca, oprodutoé formulado com Extratos de
Frutas Cítricas, que é uma associação balanceada de laranja,
limão e tangerina, cuja função é realizar uma limpeza profunda,
ajudar a manter o equillbrlo natural de lubrificação dós fios e

recuperar o brilho dos cabelos, deixando-os leves e soltos, além
de desintoxicar todos os tipos de cabelos. A recomendação do
fabricante, é para utilizar o produto uma vez por semana nos

cabelos secos ou normais e duas vezes nos cabelos oleosos.
Depois de limpos e desintoxicados, os cabelos estão mais

receptivos aos novos tratamentos e os resultados são mais

eficazes.
Cuidar da saúde do corpo, ter uma alimentação saudável e usar

produtos capilares de qualidade são importantes para a
.

manutenção da saúde do couro cabeludo e beleza dos fios.

Conheçaseu tipo de cabelo e use o produto certo:

Secos:Apresentam muito volume, são difíceis de pentear e de
,

desembaraçar. São também frágeis, sem brilho e ásperos ao
toque.
Normais: Apresentam volume adequado aliado ao brilho e

\ maciez. Não tem problemas de ressecamento, nem de oleosidade
excessiva.
Oleosos:Tem excesso de oleosidade, são pesados e sem volume,
sendo necessário lavá-los diariamente par? manter uma boa

'

aparência.
Mistos:Apresentam oleosidade junto ao couro cabeludo e são

.

ressecados, danificados e ásperos nas pontas ..

ÁRIES - Nem tudo sairá conforme seus planos, neste dia. Mas não se aborreça, pois tudo,dentro em
breve,mudará para melhor para você.Continue sendo cauteloso comseu dinheiro,com sua saúde e

com a suamoral. Notícias negativas.

Catarina

Cosmopolita!
Para aqueles que estiveram presentes nos
dois eventos que movimentaram o
estado durante esta última semana, creio
que partilharão da mesma opinião quea
minha, Já se comentou na semana
passada a respeito desses eventos:
Curitiba FashionArt e Floripa Fashion.Mas
nessemomento gostaria de partilhar com
você que está lendo essa coluna, um
pouco da impressão que tivemos dessas
verdadeiras feiras de estilos e tiposquejá
fixaram moradia dentro do cartaz da
moda brasileira.
O Curitiba Fashion Art já é para nós um
evento com o qual estamos habituados,
prestigiar e que nessa edição primavera
verão 2006 - se apresentou de uma,

. melhor forma e mais organizada; mas o'
Floripa Fashion significou para nosso
corpo acadêmico uma novidade neste
ano e uma novidade especial em função
da apresentação da equipe do curso de
Móda dentro do projeto Santa Catarina
Moda Contemporânea SCMC o qualfoi
apresentado durante o próprio eventa
.enqrossando a lista de desfiles.
Os acadêmicos que estiveram
representando o nosso curso

evidenciaram através da coleção Todos
Fantasias de Nós Mesm9s o quanto o

futuro da moda catarinense é promissore 1

brilhante.e o quanto se faz necessário qúe'
valorizemos nossas identidades el'
culturas. Cristlane Calheiro, Nicole Dala\
Sana, Zuca, Donat e Adriano Kerscher
desenvolveram durante

aproximadamente' um ano de trabalho
uma coleção extremamente rica,l
influenciada pelo cenário nacional dai
década de 1.980 e pela obra dOI
compositor Chico Buarque de Holanda'
através da personagem musical Iracema, I
Acredito. que aquilo que tivemos aioportunidade de prestigiar nessa semam
29/08- em Florianópolis foi uma pequena
amostra do poder de criatividade e

percepção que os futur.os profissionaisdelmoda do estado têm. Assim enfàtizo e

persisto quejá está em tempode voltaro
, olhar - para aquilo que' por natureza é

nosso e· que nos caracteriza de maneiral·belíssima frente ao cenário nacional.
Acredito no potencial dos estudantes de
Moda de Santa Catarina; e acreditoque
serão esses os responsáveis pelo now

.

cartaz da moda catarinense que já inicia
seu processo, de edificaç?o ,.e que em! I
breve ganhara formas palpáveis,

"

Pensar sobre isto é de fato algo
fundamental, principalmente. para nóS
estudantes que' estamos na .fila
aguardando o momento de entrar e

mostrar a que viemos. Desenvolver modal
a p_artir de esteriótipos estrangejrOSIsignifica renegar nossas raízes e I
contribuir para a extinção de códi�osl iestéticos,' valores humanos, e mUitoS
tesouros mais'.

, II
Destaque: Para 'a. instituição UDESC que,:
em parceria com a empresa KARSTENIdesenvolveu para o SCMC uma coleçãO'
magnífica, a qual surpreendeu todosl
àqueles que estavam presentes n�1
e s p aç o e mostrou que Moda e

definitivamenteTUDO!

LIBRA - Dia em que poderá fazer ou pedir empréstimos e assinardocumentos,ações ou mesmo pedir
aumento de vencimentos, que será muito bem sucedido. A saúde estará boa e as chances de êxito

amoroso e social também.Pratique um esporte para manter aforrna ..

ESCORPIÃO' Dia em que terá muito sucesso ao tratar com autoridades civis e na solução de seus

problemas profissionais e pessoals.Éxito religioso e amoroso.
.

TOURO - Sua ·natividade astral estará sendo beneficiada neste dia. Presságios benéficos para as

amizades,os contatos com o sexo oposto e o auxfliode avós e sogros.Ótimo para questões artísticas,
publicidade,filantropia e caridade.

.

G�MEOS - As novas amizades que têm feito ultimamente, hoje se apresentarão de forma agradável
e benéfica para você. Por outro lado,deve dar mais atenção aos familiares.paraa pessoa amada,e até
mesmo aosmenos afortunados.

SAGITÁRIO - Pessoas nascidas em Peixes, poderão' auxiliá-lo neste dia,A influência astral é a melhor

para fazer novas amizades, contatos públicos, pois estará. com ãnimo para falar e influenciar

favoravelmente os outros.

CÃNC�R - Pessoas de projeção estarão a seu favor, neste dia.Aproveite para realizar seus anseio de

desejos,principalmente os do campo social e profissional.Muito bom para o "more novas amizades.

LEÃO - Sentimentalmente,este será um grande dia. Procure' aproveitá-lo do melhor modo possível,
Vida afetiva e conjugal, favorecida. No que tange aos negócios, poderá empreendê-los a qualquer
momento.Evite ações judiciais e discussões por dívidas ou créditos.

CAPRICÓRNIO - Esmero e capricho demasiados,poderão resultarem perda-de tempo.Cuidado com
o período de escândalo e até de sedução que terá de passar. Faça o que têm a fazer com brevidade.

Terá boas chances.Cuidado com acidentes,assaltos ou roubos nas vías públkas.

Por: Da ia na Riechel-VI fase.

-VIRGEM - Faça de tudo para aumentar seu círculo de relações e de amigos neste dia. Sucesso no

trato com pessoas idosas e crianças, patrões ou empregados e lucros nos negócios relacionados
com líquido,também estão previstos.

,.

AQUÁRIO - A partir de hoje, tudo tende a melhorar sensivelmente para você. A personalidade irá

elevar-sebastante,suas condições sociais se exaltarão,e a e a saúde também.Contudo,evite abusos e

precipitações.

...
''-

PEIXES - Quanto mais procurar trabalhar com otimismo, melhor serão suas chances neste dia.

Excelente para novas associações e aos negócios comerciais. Receberá boas notícias .
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Qual a forma correta de cortar-se ',��
a picanha?

As fibras da picanha "correm" na '

diagonal, portanto a forma correta é cortar I�

sempre perpendicularmente a elas, ou seja, .�:
na diagonal oposta.para assegurar a maciez '::'

e textura desejadas."Saiba também que a

parte mais macia e saborosa da picanha é a

pontinha, pois a face oposta da peça é aquela i
que se confunde com o início do coxão duro,
que não é tão macio quanto a picanha.
Existe alguma maneira de diferenciar-se

carne de boi da carne de vaca?
"

Diferenciar carne de bovino macho e fêmea
só pode serfeito cientificamente com análise
de cromatina sexual do DNA. Pode-se, no
entanto, exigir que se identifique no rótulo,
mas ninguém acredita porque nas

embalagens só se vê carne de "macho". Por
experiência, os açougueiros e muitos
consumidores percebem a diferença pelo ,�
aspecto '(espessura e peso, quantidade e cor

da gordura que reveste o corte cárneo).
Cortes delgados e leves em geral provêm de
novilhas (fêmeas jovens), pesados e magros
com gordura bege-claro provêm de macho
não castrado; pesado e gordo vêm de
novilho (macho jovem, castrado) ou boi
(macho adulto, castrado). O problema nesse

caso é que não há limites objetivos, trata-se
de uma avaliação visual.

, TRADIÇÃO
,

I
Por lidemar Efftíng - ildemar@meupagosul.com.br - www.meupagosul.com.br

Â Semàna Farroupilha é uma festa cívica antes de tudo,que surgiu quando 08!
iovens, entre os dias 07 e 20 de setembro de 1.947, no Colégio Júlio de Castilho em I
Porto Alegre,realizaram a primeira "ronda crioula". . I

Aqueles jovens retiraram uma centelha da chama da Pátria, à meia-noite do Idia 07 de setembro, a colocaram em um candeeiro, e saíram em desfile a cavalo pelas I
ruas de Porto Alegre carregando aquela fagulha e realizaram a primeira guarda dei
honra da "chama crioula". '

.

O colégio, foi decorado com motivos campeiros, com exposição de quadros
gauchescos, realizaram-se conferências, fandango, concurso de roupas típicas, comida:da culinária gaúcha, com a presença de gaiteiros, violeiros, cantores, declamadores e

I otrovadores. Essa primeira ronda teve como objetivo, "cultuar e preservar as nossas I _

....,

origens e a nossa cultura".Vemos assim que essa festividade é essencialr:nente,cu�tural'IA Semana Farroupilha tem por objetivos:pois temos nesta semana atividades cívicas,campeiras,artísticas,recreatlvas e social.
[l-Divulqar os símbolos Rio-Grandenses,Mas por quê 20 de Setembro? lesclarecendo o uso e conhecimento dos

20 de Setembro de 1.835 foi o início da Revolução Farroupilha que durou 10lmesmos;
.

anos, terminando em 28 de fevereiro de 1.845, com a assinatura.do acor?o de Paz del2-Despertar o espírito cívico de. todos
Poncho Verde, em Dom Pedrit�, qua�d? o gra�de chef� farroupd.h� D�vld Canabarro [que dela participam;

.afirmou "Acima de nosso amor a Republlca,esta nosso brio de Brasileiro.
. 13-Promover atividades culturais queO desinteresse do Império,depois da volta de Dom Pedro I a Portuqal.deixava laumentem o conhecimento de nossas

a Província de São Pedro do Rio Grande do Sul exposta a� �nimigo, nos horrores de!Tradições.(Hospitalidade, Coragem,muitas invasões de fronteiras, roubo de ouro e bens rnateríats, contrabando de gado'IN a t i v i s 11'1 o, R e s p e i t o à P a I a v r a
couro e erva-mate. Enquanto as demais províncias dormiam em �r?f�nda paz: aS1Empenhada,ApegoaosUsoseCostumesmulheres gaúchas,seus filhos e seus bens,eram cruelmente presas do inimigo e.muítas le o Cavalheirismo).
vezes mortas e trucidadas.

. . IE como diz Darcy Paixão: "O 20 de
A Independência do Rio Grande, não era a intenção dos Farroupilhas, vlstolSetembro de 1.835, representa ainda

que, seu' descontentamento cor:n o Império, antecedia a separação ?e P�rt��al. A !hoje, tentos de couro crú que unem as
República sul-rio-grandense fOI proclamada soment.e um ano apos o irucro dalgerações Rio-Grandenses, porqueRevolução, e dela resultou o lema de sua Bandeira "LIBERDADE, IGU�LDADE'lrefletem os anseios mais autênticos do
HUMANIDADE" que sintetiza as madrugadas e no�te� mal dormidas,pelas quais passou Ipovo gaúcho, numa pureza de intenções,o gaúcho,na preservação dos destinos de nossa Pátria.

. . _ le acredito e confio, ser a Semana
O imortal Pacificador Luiz Alves de Lima e Silva, c�nhecldo como Barao delFarroupilha o momento para que se

Caxias, ao chegar no Rio Grande, percebeu que estava IId,a�do .com uma �enteirenove o compromisso de manter acesa
diferente, que preferiam morrer a ceder aos interesses do lmpério, fOI quando. aflrr:nou lessa chama sagrada, de servir nossos
"que deveriam não lutar frente a fren�e,mas lado ,a I�do". E�s� chama.mentofol aC�lto e !irmãos, e assim irmanados procuraruniu definitivamente o Rio Grande a Grande Pátria B,r�sllelra, e seis .anos depol,s, os [despertar valores positivos do ser
inimigos de outrora estavam ombro a ombro, nas planlcies do Uruguai, na Argentina e

'humano, ensinando-lhes a buscá-los
no Paraguai.

.
' .lcorn a própria inteligência. As geraçõesA abolição dos escravos aconteceu 43 ano� antes da L,el. A.urea, gue fOIVindouras necessitam de rumos

conseqüência do tratado de paz da Revolução Farroupilha, � como fOI ?It� �or ":'�I��rdefinidos, a fim de que possam construir
Spalding "a Revolução Farroupilha foi uma revolução :ssenCla!n:'�nte relnvldlcator�a "e .o seu feliz destino".

Projeto· da Cult�ra Gaúcha a�, ar
• b.'iJ. "MEU PAGO SUL Dançante��� Para a 2° Tertúlia Livre

(,0 Venha soltar a voz e se divertir.

Uma Noite de Resgate das Tradições Sulinas,
Com Muita Música, Mate e Churrasco na Brasa.

09 de Setembro

Animação
Banda Melodia

Cardapio
Arroz Carreteiro

Local: CTG Peão

Dia & de Setembro
eTG Laço Jaraguaensa
Apartir das 19:30h

Completo serviçode bar e cozinha,
Inf.: (47) 9164-2794 ou meupagosul@meupagosul.com.br

WWW..MEUPAGOSUL.COM.BR Farrapo.

Terra &Pampa.

'lO Anos

Grande Baile Show,
� , ' , l.

I I
,

��ústria e comércio demadeiras

GRUPO
GAROTAÇO
&

GRUPO ALMA
N

DE GA1PAO
10 de Setembro

312-0280
N4\� GAUCHESCAS

CTG Laço Jaraguaense
[lnqressosáritecipados a RS 10,00 no Demarchi Carnes /
I Casa Carnpeira / Posto Marcolla / Posto Marechal /
,

Gauchita / Srnurf's Lanches

,

-i-

-R$ 35,00 Por Pessoa
.. BÁSICO - 16:0Dhs .AVANÇADO - 18:30hs

Inf,: 275·2477 f 9991-2355 - e-rron: rmaroollo@neluno,com,br

(Ministrante Ro6inson1V1al'co{(a - CREF 4997-P)

�q!!tqa}
8° Rodeio Crioulo

Naci'nal do
eTG fazenda
Silva Neto
(Canelinha - SC)
De 06 a 11 de
Setembro

Estanda Peão-Farrapo
Está servindo todas as

ter{as-Ieira e sexlas-Ieira
delicioso Jantar

'

Hoje 02-09
alinha Caipira com
Aipim e Polenta'
Terça-feira 06-09

Dobradinha,
Venha fazer sua festa de aniversário,
casamento, confraternização de

etc. Em nosso galpão,
e c()ntato çom QSrnªJ,

Local: Galpão do CTG Peão Farrapo
Inf.: (47) 9121-5774/273-5385 o Osmar

, .

'y�

'� I
"

I

'II

Venha para o

eTC Laço
Jaraguaense
ttl,." .Tollitl' tlqlle'tI

, cervejtllJelll ,e'tltltI
e Itllloretl' IIlIItI .'HIrtI

lIelll IlIclI'enltl
Toda Quinta-feira
treino livre de laço
Inf. (47) 371-4547

Envie sua programação para:

-
CARNES

-

Temos carnes
temperadas para

festas
Coxinho da Asa,

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

DEMARCHI
CARNES

Atendemos
cozinhas
industriais

.

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

Confira nossgs
ofertas imperdlveis

Coxão Mole R$ 6,69
Marreco Recheado R$ 7,77
Carne Moída de 2g R$ 2,99
Filé Mignon R$ 12,99
Filé Simples R$ 5,29

�
\
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II QUE TAL COMEÇAR A BRINCAR AGORA?
APESAR DE PARECIDAS, ESTAS DUAS CENAQ TÊMPÁGINA DA CRIANÇA

ENTRE UMA E O RA.
VAMOS ENCONTRA-LAS?

;.
\.

A Fuga das Galinhas
Três franguinhos revoltados, resolveram fugir de casa,
pegaram os seus respectivos violões e foram cantar em
outra freguesia.
Quando ja estavam bem longe de casa, um deles
comentou:
- Peraí! Como é que nós estamos voando hd varias
horas, se frango não vo ... aaaaahhhhh ... - e despencou
Ia de cima.
- É messsssssssssssssssssssmo ... - falou o segundo,
pouco antes de se esborrachar no chão.
Mas o terceiro continuou voando alegremente. Sabe por
quê? Porque ele era um frango à passarinho!

Caso de Emergência
O policial do 190 atendeu o telefone e foi anotando o

pedido de socorro:
,

P�lo amor de, ,Deus! Mande alguém urgente que entrou
um gato em casa!

,

Mas como assim', minh� senhora? Um gato?
Sim, um gato, é uma emergência!
A senhora esta usando algum tipo de código?
Não! E um gato mesmo! Uma tragédia! Venham logo!
Mas quem esta falando?
É o papagaio.
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