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SUJEITO À MULTA

Procon fiscaliza tempo de

espera máxima nos bancos
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Segundo lei municipal, o tempo de espera na fila não pode ser

��perior a 15 minutos, excetos entre os dias 5 e 12 considera
dos os dias de maior movimento. Na próxima semana, as cerca

de 25 agências bancárias do município passarão a ser fiscali-

CEJAS

Adultos lutam para se alfabetizar
e realizar o sonho de saber ler
A dona de casa Cláudia Magielshki está aprendendo a ler e
escrever aos 39 anos. Ontem, Dia' Internacional da

Alfabetização, o Correio do Povo entregou 50 livros ao

Centro de Educação ,de Jovens e Adultos. - PÁGINA 5
,
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,Concessão da BR 280 para
iniciativa privada, cabe à 'União

• PÁGINA 3

zadas pelo Procon.As agências que não cumprirem a determi
, nação do município serão inicialmente advertidas. Se houver

reincidência, elas serão multadas em R$ 315,00, podendo ter

atémesmo o alvará de funcionamento cassado. - 'PAGINA4
,

DECISÃO·

Ingressos para final da Liga
Nacional já e�tão à venda
Os ingressos para partida da Malwee contra o Atlântico já
estão à venda nos Postos Mime, quem levar um quilo de
alimento não perecível paga R$ 15,00. Ontem a equipe
embarcou para Brusque onde acontece a final. - PAGINA 8

15 DE SETEMBRO

Comércio prepara promoções
especiais.para Dia do Cliente'

- PAGINA6
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des ri
Participe desta campanha indo neste sábado até a.

estação ferroviária, levando um quilo de qualquer
tipo de alimento não perecível. Além de contribuir
com o Hospital, São José, você fará parte de um

'

seleto grupo que se preocupa com a conservação
e manutenção do nosso meio ambiente

plantando uma árvore
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OPINIÃO

o crédito fundiário e os

OPINIÃO

Interesses menores
I .

.

,! Em pronunciamento em

�ede nacional de televisão na
�uarta-feira à noite, o

f.residente Luiz Inácio Lula

<tIa Silva disse, textualmente:

1'0 -

��e não pode.mos .é
permitir que essa cnse seja

tianipulada por interesses

enores e se alastre
.

rtífícíalmente, conta-

{ninando de modo abusivo e

desnecessârio a vida
nacional". Isso bastou para
atiçar ainda mais a oposição,
que agora quer saber a.quem
O presidente se referiu. Até

porque não se concebe, na
prática, que interesses

de afastar de si.mesmas

quaisquer' suspeitas -de
envolvimento na enxurrada
de denúncias que deixaram'
o País petrificado nos últimos

-

meses. É questão de sobre
vivência política pura e

simples. Outra afirmação do

presidente também provocou
. reações nas bancadas de

corrupção envolvendo
estatais, empresas privadas e

.parlamentares com assento

no Congresso Nacional,
independente de partidos
que o apóiam.

O presidente tem dito isso

repetidamente e é nisso que
tem se apoiado desde a

descoberta do mar de lama-
I

.... Discurso do presidente recrudesce
críticas da oposição,que aqora quer saber a

quem ele se referiu na noite de quarta-feira
.

I

que se derramou á partir de
Brasília. A determinação de
se apurar tudo tem dado a

Lula da Silva a sobrevida

oposição quando afirmou que,
a partir deste governei o País

começou a enxergar e a

menores possam provocar cuidar dos pobres. Para,
tamanha crise política. E, contrabalançar sua fala com

presume-se, não seriamotivo esperadas reações de críticos
para tantas preocupações na de seu governo, o presidente
'Esplanada. As lideranças da voltou a reafirmar interesse
oposição precisam de pessoal nas apurações em

eombustível paramantersua, andamento feitas pela Polícia
'postura crítica que embute, ,

' Federal, Ministério Público e

acima de- tudo, necessidade Cl'Is sobre denúncias de

FRASES

necessária ao governo e a ele

próprio. O presidente ainda
demonstra fôlego quanto a

o

popularidade, e credibilidade
em seu governo, especial
mente entre as faixas da

,população mais humilde,
embora recorrente e retórico

SEXTA-FEIRA,9 de setembro de 2005

,

em suas falas. Pesquisas.
. recentes mostram um quadro
ainda favorável à sua pessoa.
Mas isso é estratégico. Aplau
dido e vai�do nas come

morações do 7 de setembro,
mais do que nunca, é preciso
martelar os ouvidos de quem
o ouve, em linguagem que

possa ser entendido, própria
de governos populistas,
citando números, avanços e

conquistas que o governo
acredita ter consolidado
nestes quase três anos no

poder.
Porém, como nem sempre

tem tido ó respaldo imediato
e indispensável até d'e
ministros mais próximos e do

próprio P� pilota barco que
corre risco permanente de

naufrágio em tempos de
maré alta, embora todo· o

esforço para depurar ai

tripulação embarcada em 'IQ
de janeiro de 2003.

(.

f:

r: "Da mesma forma que soubemos vencer o desafio da crise'econômica, estamos vencendo o desafio
,> da dívida social e saberemos superar com coragem e serenidade as atuais turbulências políticas':
B -

'

-e

1) ,

r;. Do presldenteLula, em cadeia nacional de rádio e TV, na noite de Sete de Setembro.
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I Fatos & Pessoas I
, Fernando Bond

G
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Isolamento de Amin
r·

.'

I altera quadro político
1

' "

i
I

flor,ianópólis - o ex-governador
�speridião Amin está ficando cada.vez

�ais (politicamente) isolado. Na luta

dlreta que trava com o PMDB de Luiz

fienrique pelo comando do Estado

pecessita 'fundamentalménte do
apoio de partidos como 6PSDB e o PFL

para se viabilizar num provável

�egundo turno. O problema é que

�ificilmente conseguirá aglútinar os

tucanos e os Iiberais ao seu projeto

político. Os primeiros, comandados
pelo senador Leonel Pavan, estão
cada vez mais próximos de Luiz

Henrique e também do próprio PFL do

�enador Jorge Bornhausen. Já os
�efelistas trabalham com o projeto de

('estadualizar" o nome do atual prefeito·

�e Lages, Raimundo Colombo, o que
seria feito no primeiro turno das
,

iEleiçôes 2�O�. Qua�to ao �egun90 Homenagem
�urno"apOlarlam LUIZ Henrique e o A presidente da ADVBrasil e diretora do

ia H ado PSD B, com am p I a s p o s s i - Surpresa do PFL "Correio taqeano; Isabel Baggio, recebe nesta

bllldades de também terem cotas no
Também é importante lembrar que.a hoje na At a "Comenda em Administràçâo.

�uturo Governo do Estado. Para Amin, aproximação PFL-PMDB é cada vez maior para instituída pelo Conselho de Administração de

Irestaria a saída honrosa de concorrer
agregar outro dado importante à hipótese do SC para homenagear administradores e

I sulista Pinho Moreira não assumir o Governo: o - parceiros em administração pelo
'

ao Senado, mas niesmo assim (isolado) presidente da Assembléia Legislativa, Júlio reconhecimento de seus trabalhos que,
Inão seria um mar de rosas.' Garcia (PFL), é do Sul do Estado. contribuíram para a valorização da profissão.
I

!r- � � � �re�da�c�ao�@�jo�r�na�lc�o�rr�ei�od�o�p�ov�o�,c�om�.�br
1

• CORREIO DO POVO
� Diretor-Corporativo Editora

Francisco Alves Fernando Bond PatríciaMoraes

Mal na foto
Todos esses cenários que estão sendo pintados
quanto à sucessão em SC em 2006 levam em

conta que o PT despenca ladeira abaixo. Os
analistas políticos querem ver como será o
resultado da eleição direta para o Diretório
Estadual no dia 18 e avaliam que PMDB, PFL e

PSDB "torcem" como nunca por uma vitória da

tendênda "Campo Majoritário; aquela
comandada pelo deputado José Dirceu. Se

assim for,acham que o próprio PT inviabiliza,
numa tacada só, as candidaturas de José
Fritsch, Ideli Salvatti é de ex-estrelas em

ascensão como o deputado federal (arlito
Merss. E, com certeza, os votos desse pessoal
não migrariam para o PP de Amin e Severino

,

Cavalcanti, tendendo a cair nos braços dos
partidos como o PDl, que num segundo turno
estariam com Luiz Henrique. '

Saídas parao PP
Quem vê o ex-governador sempre _

acompanhado do presidente estadual do Pp,
Hugo Biehl nas andanças pelo Estado (neste
fim de semana eles estarão no Planalto
Serrano) sabe que ao lado de Aminanda o

primeiro "curinga" no caso de uma desistência
-à candidatura aoGoverno do Estado. O

segundo (ou a segunda) "curinga"mora na

mesma casa do ex-governador: é a ex-prefeita
de' Florianópolis, Angela AlTJin, considerada
um "páreo duro" mesmo pelos mais otimistas
do PMDB. Ângela é bom nome para o

Governo, para o Senado e um grande nome

para a Câmara Federal, inclusive como
.

"puxadora" de Votos para a legénda.

Favas não contadas
Hoje a única coisa certa no quadro sucessório
estadual é que o governador Luiz Henrique
deixa o cargo em abril. Quem dá çomo favas
contadas que o vice Eduardo Pinho.
Moreira assume pode começar a refazer as
contas. São nove meses no poder, o que não é

pouca coisa, mas ninguém pode esquecer
que Pinho Moreira poderia ser um candidato a

deputado federal com chances de "puxar"
votos na regiãoSul.

CresceoPDT
E cresce cada vez mais a tendência de petistas
tornarem o rumo do PDT, partido que está
saindo imaculado do mar de lama em Brasília.-O

primeiro é o ex-ministro e senador (ristóvam

Buarque.
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entraves ao desenvolvimento:
Os' agricultores estão com

dificuldade para acessar o crédito
fundiário, uma política fundamental
para melhorar a vida do homem no

campo e garantir a permanência no

�eio rural. Mas curiosamente não

está faltando dinheiro. O Programa
Nacional de Crédito Fundiário

(PNCF), do governo Lula, tem

dinheiro sobrando. O que está
impedindo o pequeno agricultor de acessar Os recursos
é burocracia e falta de capacitação.
A única contrapartida que cabe ao Estado na polític

de crédito fundiário é operacionalizar os processos, qu�
acabam parados por falta de descentralização efetiva
da decisão e por falta de pessoal qualificado em algumas
Secretarias Regionais. Só isso pode explicar que, depo�
de um trâmite quase sem fim, o Banco do Brasil tenha
devolvido este ano 281 propostas nas quais faltavam
documentos ou havia algum outro' tipo de problema!
Como essas falhas não foram detectadas antes" se esses

projetos passaram por diversas instâncias? Do sindicato
,

as propostas vão para a Secretaria Regional e de lá para
a Unidade Técnica Estadual, .para depois, serene
enviadas ao banco. Em muitos casos, bastava um chec�
list da documentação para evitar que o agricultor ficaSSe(
meses na fila' de espera.
A Comissão de Agricultura da Assembléia

Legislativa, da qual sou o vice-presidente, discutiu esta

semana com representantes dos agricultores, do Estadd,
e do governo federal formas para resolver de uma veZj
por todas os gargalos que impedem o acesso ao crédito,
fundiário. O Ministério do Desenvolvimento' Agrário
tem uma meta de 1,5 mil contratos para Santa Catarina
este ano, e teria capacidade para viabilizar até 3 mil'
financiamentos, injetando R$ 120 milhões na economia'
local. Mas até agora apenas 500 projetos foram

aprovados ou estão em' fase de aprovação. O teto dO'
financiamento é de R$ 40 mil. ii

Uma das medidas urgentes que apontamos e que 0,

governo do Estado comprometeu-se a executar é �I
descentralização da Unidade Técnica Estadual (UTE),

. órgão que decide sobre a viabilidade da concessão déi.
financiamento. Inicialmente serão criadas Unidades,
Técnicas Regionais (UTR), junto às Secretarias de"

Desenvolvimento Regional, em alguns pólos - Rio do;
Sul, Chapecó, [oaçaba e Criciúma. A experiência poM
ser um passo efetivo para a descentralização, desde que:
as UTR tenham poder de decisão.

I

Para eliminar o gargalo atual, as federações de

agricultores, que .dispõem de técnitos especiahzado�:
nesse tipo de projeto, ofereceram mão-de-obra para
,executar uma força-tarefa em conjunto com a UTE e:

encaminhar as centenas de projetos que aguardam·
análise do órgão - o governo do Estado disse que vai I

estudar a proposta. A capacitação das pessoas qu

atuam nessa área nas Secretarias de Desenvolvimento
Regional é outra medida que os representantes dos

agricultores consideram urgente.
Também decidimos encaminhar moções a todas' as

. . I

prefeituras de Santa Catarina, solicitando que isenten;1
do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) a1i
operações de crédito fundiário, porque o imposto � mais.

um empecilho no acesso à terra. Alguns municípios",
I

corno é o caso de Ani�a Garibaldi, já estão tomando)
essa iniciativa.

Os agricultores também pedem que as taxas-

cobradas pelo INSS e' pelos cartórios para àverbação'
das benfeitorias existentes na propriedade seja�é
isentadas para as operações de crédito fundiário. Essa�
é uma réivindicaçâo que estamos' repassando para a,
esfera federal, porque entendemos que a 'averbação de

benfeitorias rurais não pode ser mais um entrave para 3"

execução de uma política pública tão importante.
, .

O deputado estadual Oionei W�lterda ,Silv� escrevei
às, sextas nesta coluna

' (,
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,POLíTICA

'I
I

� É isso
'e'lto Moacir Bertoldi (PL) tem dito

O��'
'

,

,

tidas vezes que o pedestre tem de ,

repe fi id
•.

'd
eu espaço de nu o no transito a

rers ..

'd de assim como os ciclistas. Nada
(I a ,

"

is acertado. Só que, ate agora,
ma .

. , •

destres e ciclistas continuam
a merce

pe b
' .

I do perigo das ruas, em ora, e precrso
I connecer, muitas vezes por culpa de
re . . "

alguns., Feliz�ente, . a" �alorla e

disciplinada. Entao, sea Ideia e essa, que ,

se ponha em prática. O que não pode é

uma cidade que arrecada por volta de

B$ 13 milhões/mês depender de verb�
federal para construir cidovias.
I '

.... Sem folga
A equipe de governo do prefeitoMoacir

,

Bertoldi (PL) está convocada-para uma

reunião de avaliação, amanhã de manhã,
das atividades desenvolvidas por cada
uma das pastas nos últimos quatro
meses. Será no CPL (Centro de
Profissionais Liberais). Precisando de
mais tempo para visitar obras nos bairros,
Bertoldi também muda o esquema de
trabalho interno.Atende os secretários
às segundas-feiras e às terças recebe

pessoas em audiências em seu gabinete.
Afinal, o lado político na administração
pública não pode ser relevado.

.... NoJorno
'A proposta deOrçamento da União de
2006, relatada pelo deputado Carlito
Merss (PT) foi entregue na quarta-feira
Congresso Nacional e prevê nova

desoneração tributária e aumento de
verba para a área social, crescimento
de 4,25% do PIB e tàxas de juros
declinantes. Para a saúde, recursos
previstos de RS 37 bilhões, ou RS 41

bilhões, se incluir despesas com
,

pessoal, contra receita de RS 36,8
bilhões em 2005. Em educação, RS 8

bilhões. Agora, começa a correria para

aprovar emendas de parlamentares.

.... Instalado
o Instituto Rã-bugio para Conservação
da Biodiversidade (www.ra
bugio.org.br), organização não

governamental (ONG) que atua na

defesa da Mata Atlâ'ntica da região,
conquista apoio da comunidade e abre
seu escritório no terminal rodoviário de

Jaraguá do Sul. O espaço foi cedido pela
Prefeitura através de um projeto de lei

aprovado por unanimidade pelaCâmara
dosVereadores de Jaraguá do Sul. O Rã

bugio foi criado em Guaramirim, onde
não teve respaldo, e é gerenciado pelo
casal Germano e Elza Wohel.

.... Não
o presidente da Câmara, Ronaldo Raulino,
disse ontem que não é favorável à extinção'
do 13° salário aprovado no ano passado para
os vereadores. Disse que jamais falou com o

vereador Carione Pavanello (PFL) sobre o

assunto- Pavanello citou Ronaldo como um

dos atuais vereadores que o estavam apoiando
na proposta que pretende apresentar até o

finai do ano. O presidente do Legislativo foi
mais além.efirmando que a primeira iniciativa
neste sentido partiu de outro vereador e que
isso (extinçãodo 13°) nãoestá entreosassuntos
em pauta naquela Casa.

j

redacao@jornalcorreiodopovo.com.b�

CAROLINA TOMASELLI

� Presidente

�stadual tratará da

formalização do
biretório Municipal
I
I

CORUPÁ - o presidente
dtadual do PPS, deputado
I

'

ederal Fernando Coruja
A'gostini, acompanhado da
I .

Executiva estadual,' participa
I 'h- d

I ':l'
aman a e um' encontro 'do

�at�ido" a 'partir das --9h30, 'fia
Câmara de Vereadores. Será o

primeiro encontro promovido pela
E?miSSãO Provisória do 'PPS de

�prupá, criada no dia 15 do mês

!assado por um grupo de
issidentes do PMDB, liderado
éla presidente da Câmara de

�ereadores, Bemadete Hillbrecht.
I ' O prefeito Conrado'Müller

rpP) �ai participar do encontro

para entregar ao deputado federal
propostas de emenda parlamentarI
para o município. Segundo
�er_nadete, entre as reivindicações
[&tao recursos para investir na

ronstrução de um pronto
ftendimentG e de um Centro de

Fduca7ão Infantil na comunidade�e Jose Pasqualini, e também paraI, ,

p'avunentaçãoe saneamento. "Não
F porque o prefeito não é do nosso
partido que vamos nos afastar.

riecisamos dele (Müller) para

ORGANIZAÇÃO

apontar as necessidades", diz.
O foco do encontro será a

formalização do Diretório

Municipal em Corupá, o que,

segundo Bernadete, deve
acontecer no início de novembro.
"Entre 15 de outubro a 15 de
novembro vamos fazer a

convenção. Vamos montar o

Diretório porque já temos filiados
suficientes para isto e também

para a Executiva do partido. Nós
temos concretizados, hoje, qO
filiações e vamos compor então o

Díretôrio com 23 pessoas e a

Executiva com sete", conta.
Além do grupo de ex

peemedebistas que acompanhou
Bernadete e o vereador Lauro,
Twardowski para'o PPS, as novas

,

filiações em sua maioria são de
pessoas até então sem vínculo

partidário, explica a presidente da
Comissão Provisória. "Tem 'pessoas
de ou tros partidos também, mas a
maioria não tinha filiação partidária
e falam muito em mudança, em
não ter sempre os mesmos nos

cargos políticos", diz, informando
que até o final do mês a comissão

pretende alcançar 100 filiações.
Na opinião da vereadora, é

importante a participação da

população, por isso oDiretóriodeve
'ser composto também por

representantes dos bairros. "O
trabalho de filiações está ainda
mais forte porque conseguimos
contactar pessoas de comunidades

CESAR JUNKES

A presidente da Câmara, Bernardete Hillbrecht trocou o PMDB pelo PPS

,

do interior, que atémanifestaram
interesse em ser candidatos a

vereador. São pessoas que nunca

foram convidados, que nunca

participaram, mas que gostam da

política e se empolgaram", conta.
Além de assumir a presidência

do DiretórioMunicipal.Bernadete
também está cotada para ser

candidata a deputada estadual
nas eleições do ano que vem.

Outro nome do PPS que vem sendo

apontado é Edson Müller,
presidente de honra do Diretório
de J araguá do Sul. "O mais

importante é você estar dentro do
teu partido colaborando para que

tenha' representatividade, porque
hoje, tem só o Altair Guidi, da
região de Criciúma" � lembra.

Segundo ela, o objetivo é

eleger quatro deputados estaduais
'pelo PPS, que-integra a base aliada
do governador Luiz Henrique da
Silveira e vai apoiar a reeleição do
peemedebista. "Pelo número de
votos que foi feito para vereadores
'dentro do Estado na última

eleição colocaríamos dois

deputados hoje. Para eleger os

quatro candidatos que pre
tendemos temos que fazer em
torno de 2'40mil votos no total",
enumera.

I
' ,

Foncessão da BR-280 para a iniciativa privada c:ilierá à União
I

! , BRASÍLIA - O ministro dos

nansportes, Alfredo N asei

rento, assina amanhã o relatórior1?al do Grupo de Tr�balho
,ormado para estudar a

�iabilidade das concessões das
rodovias federais BR-280 e BR47O
rIU Santa Catarina. O objetivo foi
�studar as propostas apresentadas
pela Organização SC Parcerias e

ida Fetrancesc (Federação das

tpresas de Transporte de '

largas no Estado de Santa

IC,atarina) _ Ficou definido que
f:aberá a U '-

liI ruao rea rz ar, o

:processo de concessão das
�odovias" ", d'� O

a InICIatIva priva a.

1M deputado federal Carlito
s �rss (PT) e a senadora Ideli

id
a Vatti (PT), além do coor

,.enador geral do Dnit

(Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transporte)
em Santa Catarina, João José
dos Santos, participaram de
todo o processo de discussão das

propostas junto com empre
sários .das regiões abrangidas
pelas rodovias. Foram realizados
-debates com representantes das

associações comerciais e

industriais em J araguá do Sal,
Guaramirim e em Blumenau.

No caso da BR-280, as asso
ciações comerciais da micror

região, que têm o presidente da

Acijs, Paulo Obenaus, como
porta-voz, defendiam a penha
nência à União e não a dele

gação ao Estado, como preten
dia o govemador Luiz Hen

rique da Silveira.

O Ministério dos Trans

portes conclui que são neces

sárias as obras de duplicação
das duas rodovias, além da

restauração, sem prejuízo de

ações por parte do, Dnit. As
rodovias BR-280 e BR-470 serão

incluídas na terceira Etapa do

Programa de Concessão de'
Rodovias Federais. "Ficou
definido também que o con

dutor do processo de concessão

à iniciativa privada será a

União, uma' vez que a mode

lagem proposta pelo Estado de
Santa Catarina não é viável

perante à legislação federal",
afirma-se no documento do
Ministério.

Relator do Orçamento da
União para 2006, o deputado

Carlito �erss disse que não há
recursos previstos para iniciar as
obras para o ano que vem.

Segundo ele, a duplicação ainda
se encontra na fase de projeto, que
deve ficar pronto em março de
2006. Para o deputado, com o

relatório fica clara a intenção de

duplicar e restaurar as duas
rodovias, mas lembrou que isto

também dependerá da reeleição
do presidente Lula. "São

reivindicações muito antigas e

justas dos catarinenses, que

começam a ser viabilizadas no

atual governo As duas rodovias
são de extrema importância para
o .Estado, para viabilizar o

escoamento da produção e

garantir o crescimento econômico
e social do Estado", destacou.

n

Câmara espera resposta sobre
::>

ampliação de horários de ônibus
1

GUARAMIRIM- A Câmara de
Vereadores deGuaramirim aguarda
resposta de pedido de informações
apresentado pelo vereador Evaldo"
João Junckes (PT) há mais de 30

dias, sobre a incidência de horários

cumpridos pela empresaCanarinho
e, ainda, em relação a tarifa cobrada
em itinerário do centro para alguns
bairros, em percursos médios de um

quilômetro, o mesmo preço pago

pelos usuários para se deslocarem a

Jaraguá do Sul. Junckes disse que
não ficou satisfeito com explicações
dadas na Câmara por um diretor
da empresa recentemente.

Pretende ter por escrito respostas a

indagações que, segundo ele,
também são feitas aos vereadores

por quem usa o transporte coletivo
'.

.

nomunicípio.
'

, ,
..

O vereador entende, por

exemplo, que a freqüência de
ônibus deve ser maior em bairros
como o Briederthal, Poço Grande,
Guaramiranga, Barro Branco e

Tibagi, por exemplo.
E justifica: "Não há horários

para turnos de trabalhadores

empregados em empresas de

[araguá"; acrescentando que estes
usuanos obrigam-se a

deslocamentos para os bairros

Guarniranga ou PoçoGrande para
ter ônibus nestes horários. Outro

questionamento do vereador é o

preço da passagem, de R$ 1,80, para
distâncias relativamente curtas, em
média de um quilômetro a partir
do centro da cidade em direção aos

bairros Avaí e Imigrantes. "É o

mesmo valor da passagem para

[araguá do Sul", reclama o vereador,
que acredita até em prejuízos para
o comércio local. "Se custa a mesma

coisa,muita gente vai comprar em
,

<[araguámesmo". [unckes também
reclama da falta de abrigos)
''Acredito que este investimento
tenha de ser responsabilidade dd

..

empresa que explora o serviço e,nã§
da Prefeitura", defende. .J"

Em relação ao sistema viário?
que inclui a travessia da BR-280 no
entroncamento com, a SC-413, q
vereador petista já apelou até a<e
Ministério d�s Cidades no sentido
de que emenda apresentada pela
senadora Ideli�alva� (P1), no valof]

. de R$ 200 mil, seja acatada ao I
orçamento de 2006 e destinada a I
um projeto de construção de um I
elevado. "Não 'acredito nalduplicação da rodovia antes de 20081
e; �esJ?9 as�iI_n, é pré!ciso obseryar Ique aBR-80 será desviada na altura

I

dá Weg Química, nãç]
contemplando este trecho", ressalta
o vereador, acreditando, ainda, que
um trabalho em parceria com o

governo do Estado através da
Secretaria de Desenvolvimento

Regional também poderia agilizar a
obra. (Celso Machado)

• O pedido de informação
foi feito há mais de 30,
dias, mas até 'agora a

'

empresa Canarinho não

deu uma resposta

• As principais,
reclamações são: poucos
horários de ônibus e

preços. altos

Executiva estadual participa de
encontro do P,PS em Corupá

Nota de falecimento e

convite 'para missa de]O dia

A família enlutada de
ROBERTO MAFFEZZOLLI DOS REIS

Agradece a todos - familiares, amigos e conhecldos ,

- que manifestaram pesar por ocasião de seus

falecimento, em 05/09/05. �

Aqradece, ainda, aos que, nos últimos meses,

demonstraram apoio com atos e orações, �
especi-almente aos médicos Marcelo Gonçalves,'I

. Marcus Müller e Edson Maffezzolli, aos enfermeiros
, ,

Nilton e Daiana, aos demais profissionais da área da ;

saúde e ao Padre Frãncisco Sehnem.
.

A Missa de 7° dia será realizada na Igreja do Seminário
SCJ, em Corupá, domingo (11/09/05), às 10 horas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cresce investimento
, levantamento realizado pelo
portal www.noticenter.com.br
a partir de dados fornecidos
pela Hesc, mostra que as princi
pais indústrias catarinenses
devem investir 21,6% amais
em 2006 do em 2005. lages e

Blumenau são as cidades com
maiores volumes previstos.
Mais de 60% das empresas
utilizam recursos próprios para
fugir dos juros bancários.

Ranking
As maiores empresas
catarinenses devem investir RS
',7 bilhão em 2006 - valor que'
representa um aumento de

21,6% em relação a 2005,
quando o mapa de

investimentos alcançou RS 1,4
bilhão. A Região Norte,
representada pelos pólos
industriais de Joinville, Jaraguá
e São Bento do Sul, ocupa a

terceira posição no mapa dos

investimentos, com RS 406

milhões.

L'

Setores
, Além da distribuição geográ
fica; o Noticenter agrupou os

investimentos por setor econô2
mico. Dos RS 3,2 bilhões pre
vistos pára os anos de 2005 e

2006, RS 1,7 bilhão tem origem
no setor de papel e papelão -

53% do total. Em segundo lugar
vem o setor de alimentos e be
bidas, com RS 805 milhões. O
setor metal-mecânico e de ma

terial elétrico ocupa a terceira

posição, com RS 323 milhões.

• Co�ação U$$
Comercial

Compra
2319

Venda

2321
Paralelo 17

Turismo

• Cotaç�� Euro

·CUB

·Indices

Bovespa

2,260

'Compra
2,875 -

R$: 859,54 (agosto)

2,430

Venda

2,878

Pontos

28.828

Oscilação
0,09%

Dow Jones

2.166 0,28%

0,8026

10.595 0,35.0/0

Dasdaq
• Poupança (%)

Festa anual na Escola
Cristina Marcatto

Data: 1 0/09/200� à partir das
14:00h.
20:00h Apresentações
Culturais
Haverá serviço'de bare
cozinha, jogos e discoteca.
Venha com sua família e

divirta-se!

.

Bingo
Associação de Moradores
Bairro Ilha da Fiquelra.

Data: 10/09/2005.

local:Capela Nossa Senhora
da Fátima -Ilha da Figueira
Guaramirim.
Horário: 14:00h.

Após o bingo haverá Tarde
Dançante.
Venha e Divirta-se!

, ,

sera
ELls BINI

.... Os clientes não

podem ficar mais de
'5 'minutos na fila,
nos dias normais

)ARAGuA DO SUL - Na

próxima semana, as' cerca de 25

agências bancárias do município
passarão a sei: fiscalizadas pelo'

" Procon. O objetivo é fazer com

que os bancos cumpram a lei

municipal, assinada em 6 de

julho de 2000, pelo ex-prefeito
Irineu Pasold, que determina

que o tempo máximo para
atendimento dos clientes não

deve ser superior a 15 minutos,
com exceção dos dias
considerados de movimento -

entre os dias 5 e 12 de cada mês
-, quando o tempo máximo de

espera deve ser de 30 minutos.
As agências bancárias já' estão
'sendo advertidas para o

cumprimento da lei pela
Procuradoria Geral do

Município.
Segundo o coordenador do

Procon, advogado Juliano Nora,
atê há pouco tempo a aplicação
dessa lei estava impedida,
porque os bancos, através da'
Febraban (Federação Brasileira
dos Bancos), recorreram na

SEXTA-FEIRA,9 de setembro de 2005

LEI MUNICIPAL

justiça contra a determinação,'
alegando que o município não'
tinha competência para legislar
sobre o assunto, mas perderam
as últimas ação. "A demora no

atendimento bancário chegou a

se tornar um problema crônico.
A questão envolve os direitos do
consul�lidor e isso precisa ser

respeitado", observa Nora.
As agências que não

cumprirem a determinação do

município serão inicialmente
advertidas. Se houver rein

cidência, elas serão multadas em
300 Ufirs (Unidades Fiscais de

Referê-ncia), o equivalente a

cerca de R$ 315,00. Em caso de

segunda reincidência, a multa
cobrada será de 1.500 Ufírs. De
acordo com Nora, o dinheiro das
multas irá pra um Fundo

Municipal, que usará o dinheiro
em campanhas de cons

cientização sobre direitos dos
consumidores e da coletividade.
"Em última instância, a agência
poderá ter seu alva;á de
funcionamento cassado",
informou.

Adequação
O gerente geral da Caixa
y

Econômica Federal, Warley
Marcos Weller, disse que desde
2001, as agências da Caixa
adotaram um sistema de

agendamento, através do qual

Entre os dias 5 e 12� .o tempo de espera permitido é de 30 min

os clientes ligam' para o banco

(no número 372-6335) e marcam

dia e horário para serem

atendidos. "Com essa medida, o
tempo médio de espera pará
atendimento é de sete minutos",
garantiu Weller. Segundo o

gerente, antes disso as pessoas
chegavam a passar meio dia na

fila. A Caixa.atende diariamente
cerca de 600 pessoas.

O auxiliar de 'escritório

Marcelo da Costa, que precisa 'J

a mais de u� banco todos os di� 'i!

disse que já �ansou de ficar ma'

de duas horas na fila de uma, iii

agência, mas que atualmente "

espera máxima nas agências tel ri'

sido de 45 minutos, com alguma! ,Sr

_ exceções. "Na,minha opíniãe,« ii

bancosprecisam conjr��N ,mail lÍ!

funcionários, pois isso sim III

ajudaria a agilizar, o aten, "

dimento".

DA REDAÇ�O .; A Receita
Federal liberou ontem' a consulta
ao quarto lote de restituições do

, Imposto de Renda Pessoa Física
'2005 (IR), A consulta pode ser

feita via internet no site da Receita

(www.receíta.fazenda.gov.br) ou
pelo telefone 0300-78-Q300. Basta
informar à número ao CPEO
valor da restituição será

depositado na conta indicada

pelo contribuinte na declaração
no próximo dia 15 e virá corrigido
em 7,26%, referentes à taxa de
Selic de maio, junho, julho e 1%
de agosto. Foram processadas
2.032.899 declarações, das quais
1.677.348 com dir e ito a

restituição no valor de R$ _

1.499.999.903,02. Outros 234.413
contribuintes tiveram saldo de

imposto a 'pagar de, R$
352.686.465,05. Segundo o Fisco,
121.13 2 declarações não tiver�m
imposto a restituir ou a pagar.

Ontem os contribuintes que
decidiram consultar o quarto lote

Previsão de tempo instável
durante o fim de, semana

Contribuintes têm dificuldade
»:

para acessar site da Receita

Tempo de espera nos bancos
fiscalizado pelo Procon

uma sexta-feira de sol entre
nebulosidade variável com

pancadas de chuva no final da
'tarde e à noite.

No sábado as regi?es oeste de
Santa Catarina e do Paraná, o dia
já amanhece nublado e' chove a

qualquer hora, também com

possibilidade' temporais e fortes

rajadas de vento a partir-da tarde.
Nas demais áreas catarinenses e

paranaenses o sol aparece entre

muitas nuvens e chove à tarde e à

noite.

A frente fria atinge o Paraná
neste domingo e provoca chuva

forte e a qualquer hora do dia no
centro-oeste deste Estado, assim
como em Santa Catarina e no Rio
Grande do Sul. Há risco de

temporais, com vento forte e

queda de granizo. A entrada de
uma nova massa de ar polar
derruba a temperatura. Faz
bastante frio e por causa do vento
a sensação térmica é de tem

peratura ainda mais baixa.

de' restituições tiveram difi'
culdade para acessar a páginaaa
Receita Federal.Por conta ao (

excesso de çons�itas; o sistema

chegou a registrar momentosal
congestionamento. Para piorai,
além da consulta ao 4º lote OI

IR, o site da" Receita também esci

, sendo usado por quem faz a J

declaração de isento.

Depois de digitar o númelO {

do CPF entrar no siste.ma di

consulta, o contribuinte recebe a '

seguinte mensagem: "no mo'

mento não, foi possível atendera
solicitação devido ao excessoae
usuários conectados".No en,

tanto, a Receita informoU queo
site não chegou a sair do ai

, h'Segundo a Receita, sempre a

,,'

'

dias di
esse movimento nos

liberação da consulta aos lcitesoe
. . � A daçãooaresntuiçoes. recomen

,

'

Receita para quem não conseguW
entrar no site é tentar mais tarde,
Outra opção é tentar atualizar!

/ '
1

pagina.

DA REDAÇÃO: O dia hoje em

Jaraguá do Sul e região vai ser de
sol, com nebulosidade variada e

pancadas de chuva. A'
temperatura vai oscilar entre 15º
e 27ºC. Amanhã o tempo não

muda e a temperatura aumenta

um pouco, com mínima de 28º e

máxima de 33º. Já no domingo a

temperatura começa a cair por
causa da chegada de uma nova

frente fria, que avança do Rio
Grande do Sul. A previsão é de
céu nublado, tom alguns períodos
.de melhoria e chuva a qualquer
hora do dia.Mínima de 14 e

máxima de 23º.
Na região Sul uma nova frente

fria atinge hoje o Rio Grande do
Sul e provoca chuva desde cedo
no oeste e no centro-sul do Estado.
Uma forte área de instabilidade

provocamuita chuva e vento forte,
inclusive com queda de granizo no
centro-oeste gaúcho; O norte do
Rio Grande do Sul e os Estados de
Santa Catarina e do Paraná têm

o governo não vai reduzir, de 27,5p(o para 25%, a alíquota mais

alta do Imposto de Renda das pessoas físicas. Em tese, a redução
deveria acontecer porque a lei 10.828, de 2003, definiu que a

vigência da cobrança dos 27,5% vai até 31 de dezembro de
2005.Na elaboração do orçamento, técnicos da Receita Federal
entenderam assim e, por isso, a proposta orçamentária foi enviada
ao Congresso reduzindo a alíquota do IR para 25%. O corte da

alíquota provocaria renúncia de R$ 2,8 bilhões na arrecadação
federal em 2006.

"

O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse ao jornal Valor
Econômico que o governo cometeu um equívoco. Segundo ele,

.

a redução do imposto só aconteceria se partisse de-uma decisão
do presidente. Além disso, disse ele, na interpretação do

Planejamento, a diminuição da alíquota teria de ser feita por

projeto de lei.
'

Arrozeiros
o Ministério da Agricultura está

disponibilizando recursos da
ordem de RS 40 milhões da sua

programação orçamentária
para apoiar a comercialização
de arroz. Deste total, RS 34
milhões serão destinados aos

estados de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. O restante será
dividido entre os estados de
MatoGrosso,Goiás,Maranhão,
Pará e Tocantins.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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QUINZENA ·00· TRAJE
�it Social com paletó, calça, gravata e prendedor.

A partir de R'$ '137,90 a vista ou 4X no crediário. Preço, da etiqueta,
VENHA CONFERIR! Para nós vOClê é es e�ial!Calçadão da Marechal, 320 •

Shopping F�n· Sala 07.275-2938

"�
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DiA DÁ ALFABETIZAÇÃO

Dona de casa de 39 anos sonha
, -

I

aprender a ler e escrever

� Pelo menos 200

,pessoas que moram

'ta região ainda,
:Ião analfabetas
"1

(, }ARAGUÁ 00 SUL - A donade

�baCláudiaMagielshki tem39 anos

fi somente agora está aprendendo a

�.�ete escre�er. Ela freqüentao pólo do
�itairro Rio Molha do Centro de

i Educação de Jovens eAdultos e se

!' diz satisfeita com o que está
: aprendendo. Cláudia parou de

estudar aos 10 anos de idade sem

�erminar aquarta-série do primário
e, com o passar do tempo, acabou

esquecendo o pouco que aprendeu.
f Mãe derrês filhos, nunca leu um livro

I de histórias para as crianças.
L "Também nunca li uma revista,

mas sempre tive vontade", comenta
Cláudia. Pegarumônibus, ir aobanco

Jj
"ou ler a bula de remédios ainda são

'"f':coisas queelanão consegue fazer sem,
�,f:Ja ajuda de outras pessoas. '1\ única
III 'solução é perguntar' e confiar nas

,

J;respostas", admiteCláudia, que, aos
[!'l'poucos, estáaprendendo o que ficou
,::;fpara trás.. •

1/ " lo rCl�uilia 'ê 'alÍlna dã' professora
,JSIArlete Binneck, que desde o início
I!IJ ido anoensina 13 adultcsque, por um
'n';

o Correio do Povo e a livraria Pedrinho doaram livros ao Cejas, onde estuda Cláudia Magielshki (detalhe)

motivo ou outro, aindanão sabem ler
e escrever. Ela comenta que a rliaioria
dos alunos temmais de 40 anos e são

pobres. Praticamente todos sabem

apenas desenhar o nome e tiverem

poucos anos de escolaridade quando
crianças. "Émaravilhoso perceber o
quanto eles se esforçam e como ficam
felizes a cada avanço. Todos têm

muita vontade de se alfabetizar e

sé�tbn vergoriha por serem

analfabetos", afirmaSalete.
'

OCentro de EducaçãodeJovens

e Adultos atende toda a sernarrículararn.rnasoúltírne censo

microrregião; Somente em [araguádo detectou a existência de 200 pessoas
Sul ,182 pessoas participam das aindaanalfabetasnaregiãoeqúenão
turmas, de alfabetização. Em estão freqüentando nenhuma escola
Schtoeder eMassaranduba são 21 e ou curso.

Corupá eGuaramirim, 82. Deste total, Ontem, para comemorar o Dia'
cinco alunos sãodeficientes auditivos. Internacional da Alfabetização, o
Além do curso' permanente de Jornal Correio do Povo em parceria
alfabetização, o Ceias tambémestá com a Livraria Pedrinho doou ao

oferecendo um cursode oito meses Cejas aproximadamente 50 livros
, que começou no di�Oli5dé'ste mês. : 'dtdáticos 'que poderão ser

De acordá com a .díretora geral do aproveitados pelos alunos do ensino
Cejas,SiléziaVonVossen, 140pessoas fundamental emédio doCejas.

-Nehna Penteado' dá dicas sobre a arte de ser feliz .

}ARAGUÁ00 SUL - "Faça de sua
vida um show", este foi o tema

abordado pela sexóloga Nelma

,i/enteado, que falou para cerca de

sb 800 pessoas (a grande maioria

(ISmulheres) ontem à noite, noCentro
�i'íCultural.Quem prómoveuapalestra
�l, deNelmá foi a Câmara da Mulher
IJIEmpresária da Acijs/Apevi em
é,l, comemoração aos 10 anos de criação
h da entidade. A organização do

G
evento ficou por tonta. daCMC
através da diretora de eventos da

" agência, Marlene Izidoro Costa,
:;)' Nelma P�nteado tem 43 anos e

",
há 13 decidiu fazer de sua própria

-.:
vída um shaw. Suas palestras não são

r }esuItado de estudos ou de leituras

�j}e lívros. "O que eu falo para aminha
'fI ,Platéia são coisas vividas pormim.
I,' ,Resultados das minhas próprias
,li experiências", revelaNelma, que já
�f foi funcionária pública e professora
J0 de Educação Física.
3[; ConSiderada diva da auto

Bb i estima.e da felicidade, Nelma afuma'

A Scar ficou lotada para a palestra da sexóloga, Nelma Penteado
,

"'
.

que a chavepara a felicidade é a

exercitar o amor e não tratar esse

sentimento como umamerapalavra.
''A.s pessoas são infelizes porque não
usam na prática a palavra amor",
afirmaNelma.

Nelma Penteado contabilizá a

marca de 800mil participantes em

suas palestras, cursos e workshops.
Em 13 anos de trabalho participou
de 300mil eventos. Foi a primeira
mulher a "falar sornente para
mulheres sobre a necessidade de
conciliar a vida profissional com o

amor e auto-estima, felicidade e

motivação.
Ji1! ---'-- _:_ -e+r-

-'-- ----_____:-----

�;: Banco de Sangue pode passar para a Prefeitura
\

'

}ARAGUÁ DO, SUL - Os
proprietários doBando de Sangue da
cldade, interditado pela Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) no dia 2 têm prazo até o
final domês para decidirem se fazem
ou não as adequações exigidas pela
Anvisa. "Caso eles desistam vamos

, assumiroBanco de Sangue", afirrnou
Ontem o s�cretário municipal deS 'd

'

" au e, Alfredo Guenther.
Ainda de acordo com o

" secret"ano, por enquanto o Hemosc

/
,

estádistribuindo o sangue solicitado

pelos Hospitais de Jaraguá do Sul e
Guaramirim.OHe�osc instalou um
centro de transfusão noHospitalSão
José, mas ficam na cidade apenas até

domingo. Depoisdo dia 11 ficam no

,

' Hospital apenas os equipamentos, que
serão entregues ao final do mês. O
secretáriogarantiu ainda que não está
faltando sangue para as necessidades
dos hospitais.

Entre as não conformidades
encontradas pelos técnicos da

Anvisa, Guenther cita a ausên�i�
de controle de qualidade nos lotes
de reagentes em uso, problemas
com' os refrigeradores usados para
armazenar os reagentes soro

lógicos, bolsas de coleta mantidas
abertas próximas ao sifão da pia,
expostas à poeira e contaminações,
ambiente em 'mau estado de

'

,
.

conservação e falta de alguns
equipamentos considerados neces
sários, como homogeinizador,
centrífuga refrigeradae outros.

�, ..

I
ESTADO DE'SANTA'CATARINA :

, I

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
,

EOI'TAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nó 111/2005

SE/CRETARIA DE ,DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL

TIPO MENOR PREÇO
o MUNICíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, torna público que,

e�'conformidade com o que preceitua as Leis Federais n=s 8.987/95
8.666/93 suas alterações posteriores e Lei Municipal n° 3.942/2005
fará realizar na sede da Prefeitura, sita na Rua Walter Marquardtnl1.111, na sala de reuniões, sob a coordenação da Comissão Especial
de Licitações, licitação sob a modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA
do tipo MENOR PREÇO POR TARIFA, para concessão dos serviços
públicos para tratamento e destinação final dos resíduos sólidos
urbanos de Jaraguá do Sul, em Centro de Tratamento e Destlnação,
devidamente licenciado, em conformidade com o Anexo I �
Especificações Técnicas e Anexo II - Minuta de Contrato.
DATAS E HORÁRIOS: i

a) Para a visita técnica - de caráter obrigatório: até o dia 07 de
outubrode 2005, às 16 horas; ,

b) Para apresentação dos envelopes - até às 1,1 h, do .dia 13 de
outubro de 2005,_no Setor de PROTOCOLO, no endereço acima; "

d) Para abertura dos envelopes - às 14h, do dia 13 de outubro de

2005, na Sede A�ministrativa.
•

INFORMAÇÕES:
a) Informações aos interessados serão fornecidas na Divisão de

Licitações, no horário de 08h às 11 h e das 13h às 16h, no endereço
acima citado ou pelo e-mail: licitaéoes@jaraguadosul;com.br. O
resumo do Edital estará disponível na Internet:

www.jaraguadosul.sc.gov.br. sendo que o Edital completo e seus

Anexos estarão a disposição no endereço acima e na condição abaixo.
AQUISiÇÃO DO EDITAL.

a) O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos na Divisão
de Licitações, mediante o paqarnento da taxa de R$ 150,00 (Cento
e cinqüenta reais) no Setor de Protoc,olo. I

Jaraguá do Sul (SC), 06 desetembro de 200;;.
i ,.

'

,

, i
r

MOACIRANTONIO BERTOLDI
Prefeito Municipal.
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produção industrial em quedaj,
,

: DA REDAÇÃO - A produção
industrial de julho teve redução de

2,:5% frente a junho, conforme
divulgou ontem, o InstitutoBrasileiro
deGeografia eEstatística (IBGE).Na
cJmparação com julho de 2004, o

I

�cemostrou expansão de 0,5%.O
ctkscimento acumulado de janeiro a
j�o atingiu 4,3%, abaixo dos 5,0%
verificados para o primeiro semestre
dó ano. O acumulado nos últimos

d�ze meses mantém à trajetória de

desaceleração, passando de 6,7% em

junho para 5,8% em julho.A queda

dr 2,5% na produção industrial

interrompeu uma seqüência de

quatromeses de expansão, represen
tando amaior perda neste indicador
desde janeiro de 2003, e fez com que.
o nível de produção retomasse a um
patamar ligeiramente superior ao de
abril. O recuoobservadoem julho teve
perfilgeneralizado e atingiu20 das 23
atividades pesquisadas e todas as

,categorias de uso. Entre as indústrias

que reduziram a produção, estão
veículos automotores (-4,6%),
material eletrônico e equipamentos
de comunicações (-10,7%) e

máquinas e equipamentos (-5,7%).

,
i
,

I
I r Convite
I

.Corn imensa alegria e esperança convidamos você, sua fámília e

i comunidadeern geral para participar conosco no lançamento da
: "Pedra Fundamental" da Igreja ApóstoloTiago,que acontecerá
: no dia 11 de setembrode 2005, (Domingo) com início às 09:30h.

"

Fa lecimentes
iFaleceu às 06:00h do dia 08/09,0 senhor Lino bersan,com idade

[de 78 anos. O velório foi realizado em suà residência e o

[sepultamento no cemitério Municipal de Nereu Ramos.
iFaleceu às 05:00h do dia 08/09, o senhor Amario Martini, comI .

[idade de 64 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária de

iGuaramirim e o sepultamento no cemitério 20 Braço de
iMassaranduba. . .

I Faleceu às 18:30h do dia 07/09, a sen hora Maria Konell Gesser,
. icom idade de 86 anos. O velório foi realizado na Igreja da Paz e o

[sepultamento no cemitérioMunicipal de Schroeder.
IFaleceu às OO:OOh do dia 07/09, o senhor Martin Bosse, com
I, '

i idade de 69 anos.O velório foi realizado na Igreja Evanqélica Luterana
,

! de Guaramirim e o sepultamento no cemitério do Rio Cerro II.

I Faleceu às 05:30h do di� !>7/09,a senhora Eliane Raquel Peters,
[com idade de 45 anos. O velório foi realizado em sua residência e
I

.0 sepultamento no cemitério Municipal do Centro.

CP JURíDICOi
,

! Pessoas portadoras de necessidades especiais
! e a quota de contratação pelas empresas
,

,

i A legislação. vigente prevê a o.brigação. das empresas de contratarem pessoas
: portadoras de necessidades especiais, devendo. ser atingida uma quota que
: varia de 2% a 5% de acordo cem o. número. de empregado.s. Destaca-se corno

;:';principal objetivo dessa determinação., a integração. social dessas pessoas.
:As empresas, de um medo. geral, já desenvo.lvem pro.gramas com esse objetivo.
:-Já possuem, portanto, um número razoável dessas pessoas integrando. seu,

1 quadro. de funcionários.
f Apesar do. trabalho. que as empresas já promovem, a Fisçalização. as tem visitado.
: .

para verificar se o. número. de pessoas 'cem essas necessidades atingem a quota
! determinada pela lei, o. que é papel da fiscalização. A preocupação entretanto,

! é a forma corno a lei tem sido. interpretada.
; É imperioso que se deixe registrado. que não. se trata de mera contratação para
t atingimento. de quotas. A o.brigação. dessas co.ntratações passa per alguns
I pressupostos que vão. abaixe, de forma muita suscinta. '

"

'! Em primeiro. lugar é preciso. dizer que não. se trata da obrigação. de "criação." de

k�.o.va.s vagas de trabalhe, mas sim da ocupação dos próprios �o.st�s de trabalho.
rJa existentes em cada empresa. Cada posto de trabalhe, per óbvio, po.SSUI seus
to requisites e exige determinadas qualificações dos seus ocupantes, l.oqo, é
� preciso. que as pessoas portadoras de necessidades especiais, preencham os

. i requisites e possuam as qualificações exigidas. Quando. não, cabe ao. próprio.
:::Po.der Público proveressas necessidades, se for o. case. .' ,

:::Em segundo. lugar; para apuração. do. número. dessas pessoas em cada empresa,
:'.nã� se pede tornar corno base de cálculo. o. teta I de erripreqados da empresa, de
;. forma indiscriminada. Podem existir, e no.rmalmente extstern. P0Sto.S de
'trabarho.s que não. podem ser ocupados per pessoas cem esse eu aquele tipo.
':de deficiência, não. per questões de produtividade, mas per questões de

:segurança. Naturalmente que esses pestes de trabalho. não. devem ser

-cornputados para/apuração. da quota legal.
:Em terceiro. lugar cabe aos departamentos co.mpetentes de cada empresa,
no.rmalmente o. serviço. médico. a identificação. de cada empregado. que, de
acordo cem os critérios legais, enquadra-se na condição de pessoa portadora
de necessidade especial. A Fiscalização., per sua vez, em havendo dúvida quanto.
ao. enquadramento, poderá indagar à empresa quanto. as avaliações eu exames

realizados, Permanecendo. dúvidas, nada impede que neves exames �édico.s
complementares venham a ser realizado.s. Porém, o. õnus da realização. desses
exames co.mplementares deve ser suportado per quem os so.licitar.
Por último, o. cumprimento. dessa o.brigação. legal deve ser suportada de forma
equânime por toda a sociedade, nesse case, per todas as empresas. Sendo. assim,
e na hipótese de numa determinada região. existirem pessoas portadoras de
necessidades especiais em número. menor do. que a so.matória da quota de
todas as empresas, o. número dessas co.ntratações deverá ser reduzido
proporcionalmente à diferença enco.ntrada. Se não. assim, teremo.s algumas
empresas o.brigadas a cumprirem integralmente sua quota, enquanto.' outras
ficarão. deso.brigadas, face ausência dessas pesso.as.

'

O Instituto. Cassuli vem pro.mo.vendo. estudes acerca do. tema per ser do.
interesse das empresas em geral. Nesse sentido. pedem lhe ser remetidas

o.piniões eu sugestões através do. site www.institúto.cassuli.co.m.br.

Dimas Tarcisio Vanin, membro. d0 Instituto. Cassuli

COMÉRCIO

economia, oportunizando novos

negócios, através do estímulo a

campanhas promocionais e

eventos. "O Dia do Cliente foi
concebido para ser um dia de

homenagens e agradecimentos.
Um dia para mostrar aos nossos

clientes o quanto eles são

importantes para o desenvol
vimento da economia local", disse
Schroeder. "Vamos fazer promo
ções especiais, campanhas publi
citárias, ações de marketing
promocional e estimular o engaj
amento dos lojistas", destacou.
"Historicamente, setembro é

considerado um mês fraco para o' ,

..comércio, mas essa é uma situação
que pode ser revertida. Ao
'aumentarmos as vendas,
fortalecemos nossa economia,
colaborando para a geração de

emprego e renda", completou o

presidente da CDL

Palestra
A palestra com o consultor de

Marketing, João Carlos Rego, está
sendo promovida pela Acijs
(Associação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul), em parceria
com aCDL e o Sindicato Patronal
do Comércio Varejista. O evento é

gratuito e aberto a lideranças,
empresários, representantes
comerciais, autoridades públicas e

'profissionais da área-comercial em

Data dedicada aos clientes
será comemorada no dia 1 5

geraL Os interessad�s em participar
devem entoar em contato com a

Acijs, através do telefone (47) 275-
7000, ou com a CDL, através do
telefone (47) 275-7070. O
auditório tem capacidade para 400
pessoas.

o projeto foi apresentado ontem,o objetivo é movimentar o comérc�

Movimento noComércio
A gerente da loja de calçados

Passo a Passo, Eliete Rosário,
considera válida a comemoração
do Dia do Cliente. Segundo ela, o
movimento da loja está bom, "mas
poderi� sermelhor". A expectativa

dos comerciantes já está sendo COIll

relação ao Natal. Q pr�sidented1J
CDL espera um aquecimento de
20% nas' vendas de final de an�:
"ONatal nunca nos deixa na mão'::
disse Schroeder, A vendedora da
Loja Colombo, que comercialia
móveis, eletrodomésticos {
eletrônicos em geral, Lila de Souza"
disse que o movimento, que foj
fraco durante o ano, já es\t
CO!:l)..çç�Il�o,a.mudar, "Mas, COIJ1
certeza o Dia do Cliente vai ajudar
amelhorar ainda mais as vendas':i
acredita.

Pique 110 IU9ar
Fala-se na Globo em mexer na programação infantil no ano

que vem. O "Sítio do Picapau. Amarelo" pode fazer, parte das
mudanças. Mas Xuxa, como dizia o ministro Magri, é
considerada "imexível"

Eus BINI

� Idealizador do Dia
, ,

do Cliente.João Carlos

Rego, vai ministrar
palestra no Cejas

redacao.@jo.rnalco.rreio.do.povo.com.bl

Desmentido ",

,:o.- .

; RICO X Pobre
Com a chegada de Ana Paula Padrão, o Jornalismo do SBT agora tem

um núcleo "rico" e um núcleorpobre: O rico, obviamente, é a equipe
de Ana Paula. Ela conta com um cenário novinho, equipamentos grã
finos, uma equipe regiamente paga e excelente infra-estrutura. Já o

chamado núcleo "pobre" é comandado pelo veterano Hermano

Henning. Fica separado da ala "nababesca: O que ninquérn contava é

que o núcleo "pobre" tem vencido o "rico" no ibope em alguns dias.

)ARAGUÃ DO SUL -.No
próximo dia 15, às 20h, noGrande
Auditório do Cejas (Centro
Empresarial de Jàraguá do Sul),
será realizada uma palestra com o

consultor de Marketing, João
Carlos Rego, ideaÍiiador do Dia do
Cliente, uma data que integra o

calendário de muitas cidades
brasileiras. Aqui no município, o
Dia do Cliente foi instituíd� através
de uma lei, assinada pelo prefeito
Moacir Bertoldi, no últimomês de
junho, e passará a ser comemorado
a partir deste ano. Ao lado de
Florianópolis, que já oficializou o dia
15 de setembro como Dia do
Cliente, [araguá do Sul é uma das

primeiras cidades catarinenses a

regulamentar a data:
De acordo com o presidente

da CDL (Câmara dos Dirigentes
Lojistas) ,'Waldemar Schroeder, a
data vai promover uma ampla
conscientização coletiva sobre a

importância de se aprimorar o

relacionamento entre comer

ciantes e clientes, e movimentar a

Posição
Desde que Ana Paula Padrão estreou, o telejornal "SBT Brasil" tem
'oscilado entre à segundo e terceiro lugar no ibope (às vezes perde
para a novela "Essas Mulheres'; da Record). Já Hermano Henning ,e

seu "Jornal do SBT" não só estão mantendo a vice-liderança, com
médias de cinco e seis pontos, como já superaram até o ibope do
rico "SBT Brasil" em pelo menos duas oportunidades: nos dias 26 de

agosto e 2 de setembro, o telejornal ancorado por Hermano Henning
obteve mais ibope que Ana Paula Padrão (9 x 7 e 8 x 7,
respectivamente).

"Mais uma dos ingleses': Foi assim que a top Gisele
'

Bündchen reagiu ao saber da publicação, pelo tablóide
britânico News ofthe Wond, da notícia de que ela estaria

separada do ator Leonardo DiCaprio. Segundo o jornal, o
motivo do rompimento seria a indecisão do ator quanto ao

,

casamento com a modelo brasileira, que estaria cansada de ';

esperar uma definição do namorado. Divulgada na segunda'·
feira 5,. a separação também foi negada pela empresária
Mônica Monteiro, que disse que Patrícia Bündchen,irmã da ':
top e responsável por seu site oficial,ligou para Gisele nesse !

mesmo dia e falou com a irmã, que se encontrava ao lado
de DiCaprio naquele momento .

Fruto
O telejornal ancorado por Henning vai sofrer ampla reformulação. E
vai mudar para melhor. Ganhará cenário novo, novos quadros e uma

melhor estrutura. Enquanto isso; Ana Paula, vai mudar de horário.

Desencalhou
Faustão não precisa mais tentar arrumar marido para Lucimara Parisi,
sua diretora, durante o "Dominqâo" Elavai casar com o namorado
Xandão. Já mandou até desenhar o vestido

, Paternidade
Em "América'; Sol mentirá a um juiz do tribunal americano, dizendo'
'que o filho que está esperando não.é de Ed, mas de um peão
brasileiro chamado Tião. Ela tem medo de ser deportada e de perder
a guarda da criança para Ed Mas quando Sol voltar ao Brasil, Ed virá
atrás. A pretexto de dar apoio a ele, May se oferecerá para viajar
junto. Vai ao ar a partir de hoje.

Família
Hebe vai receber em seu programa, nesta segunda, os pais de Zezé

'

Di Camargo e Luciano, Francisco e Helena.

Estrelismo
Daniella Cicarelli

andou esbanjando
antipatia na

mesma

acolhedora

Florianópolis. Dias
atrás, ela estava

em um dos cafés
no centro da .

cidade.

Rapidamente sua

presença atraiu

vários fãs. Muitos
eram crianças. que
queriam autógrafo.
A ex-ronaldinha
não se apiedou da
molecada. Mandou'
trancar as portas
do café, no que foi
atendida, e proibiu
que qualquer (outro) ser humano se aproximasse dela.

fi ____� ���__�� � � � � �m_� � �__ l�� �
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VICE"'(AMPEÃO MUNDIA,L

ESPORT-E

Júnior fala sobre o segundo
lugar no Mundial de Vôlei

IHI!, �'lYJVillATJ..!TOL-__�---

� Joga,dor se ,

filostrou fru_stradO_'is esp�erava voltar

c m o título

: ]ARAGUÁ 00 SUL - Apesar de

�Âegar com o segundo lugar do

MundjaldeVôleilnfanto-Juvenil, o

�o radicado em Jaraguá do Sul,

.@mor disse estar frustrado. Tudo

ilYrqueojogadoresperavachegarcom
�título da competição, já que a

�leção Brasileira era uma das

�voritqs.Mas o troféu acabou com a

�ia, que venceu a finalpor3 s,ets a _

2!"Tropeçamos nos nossos próprios
.

;�os. Faltou tranqüilidade nos

momentOsdecisivos", lamentou ele.
,Segundo o atleta, a experiência

� valeu a pena. "Em algunsmomentos
conseguimos reverterumavantagem
adversa, mas na final não

conseguimos".Agorao jogadorvolta
" p�aJáraguá do Sul para defender a

équipe nos Joguinhos Abertos, que
I càmeçanodiapróxirhodia22emSão

.IentodoSul.Comopesode defender.
" dBrasil,Júnioracredita que temmais

lesponsabilidade no time por causa
disso. "Mas eunãoesquentocom isso

.

não. Iucresçomaís comas cobranças".
[! ',(') técnico' do' vôlei' dá A"BV1
Mansol,&nhillSperotto, disse queo

Júnior e Café comemoram os resultados: vice-campeão mundial e campeão brasileiro
time temoutra caracom oJúnior em
quadra e que Jaraguá do Sul vai em
busca do título inédito dosJoguinhos
Abertos. "Seráuma competiçãomuito
equilibrada, pois são cerca de seis times
nabuscapeloprimeiro lugar", disse ele,
lembrando que no ano passado a

equipe ficou em. terceirolugar

Futsal

morando é Café, ala do time juvenil
daMalwee e do time infanto-juvenil
da 'Wizard/Cej!FME. O jogador
conquistou o 10' Campeonato
Brasileiro de Seleções Sub-I 7,
representando.SantaCatarina. "Foi
muito bom fazer partedeste grupo,

pois acabamos conquistando a

primeira edição desta competição e

entramospataahistória", comemorou
. ojogadot.Quem também está come-

Diógenes Hoos fica eIll4° no Sul-Americano
! ,
: ]ARAGUÁ DO SUL - O
Jaraguaense Diógenes Alencar

Roos terminou em quarto lugar na
�opa Sul-Americana de

panoagem, que aconteceu no

�ltimo fim-de-semana em Três

Foroas (RS). Disputando na

�ategoria K1 Júnior, o canoísta

:demonstrou uma evolução, graças
!aos treinos que vêm fazendo com
ia Seleção Brasileira. Outro'
iresultado expressivo foi o de Daniel
;Tavares, sexto lugar na categoria
,CIJúnior. :

i Diógenes é uma das promessas
_

da canoagem catarinenses e está
I

.

.

.

!se preparando para as disputas do
,Pan-Americano de 2007, que será

ino Rio de janeiro. O outro

iparticipan te j araguaense na

competição foi Pedro Barzenky,
que ficou em 20º lugar na

'categoria slalom K1 sênior.

Paralelo a este evento,
aconteceu também-a 4ª etapa da

. Copa Brasil de canoagem slalom.A

equipe catarinense, formada por
atletas de [araguá do Sul e de
Schroeder, conquistou bons
resultados na etapa. O presidente
da Fecesc, Fábio Persuhn, disse que
os projetos implantados nos núcleos
destas duas cidades já estão

trazendo resultados positivos. O
-destaque ficou com lvaldo Varela,
daAscan (Schroeder), que venceu
na categoria C1 júnior iniciantes.
André Bertlíng, do Kentucky
(Jaraguá do Sul); ficou com o

segundo lugar namesma categoria.

• Diógenes é uma das

promessas da canoagem
catarinenses e está se

preparando para as

disputas do Pan
Americano de 2007, que'
será no Rio de Janeiro.

• a presidente da Fecesc,
Fábio Persuhn, disse que
os projetos implantados
.nos núcleos destas-duas
cidades já estão trazendo
resultados positivos.

, ,

iJaraguá recebe etapa de vôlei e futsal
: ]ARAGUÁ DO SUL - A cidade'
ide Jaraguá do Sul será sede de

!etapas de, duas competições
:estaduais a partir desta hoje. No

:�násio de esportes'Wolfgang
: eege, no Parque Malwee,
:acontece� os jogos da chave J'doC: ampeonato de Futsal Sub-
,20 'l'd

_

: ,va I OS pelo returno da
'terc' f:. ena. ase, que encerra

: ��nhã, com a participação do
_ J/Malwee/FME entre os
quatt .

"

!
,

o lntegrantes deste grupo.
.i
d

la as partidas da terceira etapa
: � Campeonato de Vôlei Infantil
: asculino são disputadas até
,dom' (

.

: R
mgo 11/09) no ginásio da

, ecreativa Marisol envolvendo
: lllais .

,

'

-Ó, ,

: '

Clllco equipes, alem da
,anfitriã ADVIMarisól/FME.

A ADJ/Malwee/FME terá

como adversários FCC/Thermas
Itá/Vapt/Águia Seguros, às 19h
de sexta, Tomelin Decorações
Marka Sports Futsal e CRE

Xaxiense, às 10h e às 17h de

'sábado, respectivamente. Os

jaraguaenses lideram a chave

�om nove pontos, seguidos da

Tomelin, com seis, FCC.com três

e Xaxiense, que ainda, não

pontuou. Na competição de

vôlei, a ADV /Marisol!FME
enfrentará as seguintes equipes:
Clube Doze/Kua t/Superrn.
Imperatriz, .às 19h de sexta;
Tubarões (lOh30) e Elase/Funesj
(17h), no sábado; Adesa
(lOh30) e Barão/Blumenau

(16h30), no domingo.
.

• A ADJ/Malwee/FME terá

como adversários-F'Cê/
Thermas Itá, às 19h de

sexta, Tomelin e CRE
'

Xaxiense, às 10h e às l:'h
de sábado;
respectivamente.

• A ADV/Marisol/FME

. enfrentar/á as seguintes
equipes: Clube Doze, às
19h de sexta; Tubarões

(1 Oh30) e Elase (17h), no
sábado; Adesaf l Oh30) e
Barão (16h30), no
domingo.

� Café, que treina nas divisões de
base de jaraguádo Sul desde 1995,
tem como objetivo ser jogador
profissional de futsal. "Estou num

,

dos melhores-times domundo e isso

pode abrirmuitas 'portas pramim".
Ele também se prepara agora para

disputar os [oguinhos Abertos em'
São Bento do Sul, onde defende o
título' cónquis fado 'na: Túl tima

edição .

LINHA DE FUNDOII--------.[
JULIMAR PIVATTO

Cam.peonato Amador ,:;
.

a feriado de 7 de setembro foi movimentado pela rodada do .S:

Campeonato Amador da Liga Jaraguaense de Futebol. Veja os ,I',

resultados da Primeira Divisão entre os titulares: Flamengo OxO ;!,

Vitória; Botafoqo 3xO Caramufu; Caxias Ox2 Cruz de Malta. Nós r,

aspirantes ficou assim: Flamengo 1 x4 Vitória, Botafogo 2xO ;o i}
Caramuru, Caxias 1x1 Cruz-de Malta. Entre os titulares da ,,::;

Segundona, os jogos foram: Rio Molha 1xO Guarani eAtlético 1 xO I",
Garibaldi. Nos aspirantes ficou assim: R,ia Molha Ox2 Guarani e ,"

Atlético 2x2 Garibaldi. J:'

::,)

Tênis deMesa Novo capítulo '"

A FME de Jaraguá do Sul Vagner Lave continua sendo
I

_-\j

promove a sequnda etapa assunto nas especulações
do Circuito Municipal de ,

de contratação no Brasil. A
Tênis de Mesa amanhã partir novidade agora é que o

das 8h, no centro de CS'KA vetou a negociação
treinamento da modalidade, do atacante com o Santos. a
localizado atrás da Secretaria' presidente do clube' russo
de Educação. A competição exige o pagamento à vista,
envolverá disputas, nas mas só o liberaria apenas
categorias pré-mirim e em dezembro. A alegação
mirim - ambos nos naipes dos russos é que eles
masculino e feminino -, precisam do brasileiro, já
infantil e juvenil masculinos, . que o outro atacante do
especial "A" (federados até time, Ivica Olic, está
13 anos) e especial "B" contundido.
(federados acima de, � 3 anos

e adulto).· Fórmula 1

, Perseguição?
Precisando apenas abrir

quatro pontos, de vantagem'
Carlitos Tevez pensa em para Kirni Raikkonen, o
deixar o Corlnthians. a 'piloto Fernando Alouso não

argentino alega que está acredita que confirme o

sendo "perseguido" pela título neste fim-de-semana
arbitragem brasileira e está no GP da Bélgica. Uma
cansadode apanhar dos seus vitérla do espanhol e uni

adversários. "Não tenho terceiro, lugar dofinlandês
tranqüilidade para jogar no dariam � taça à Alonso. as
Brasil. 'Se isso continuar, vou treinos livres começam hoje i,

conversar com os dirigentes às 6h e a corrida será às 9h
e pedir para sair'; disse ele. de domingo.

�'�f I (

julimar@terra.com.br

Governa prioriza educação
na Regional de xaRlerê.

Na Regional de Xanxerê, com 14 municípios de abrangência, já são R$ 10 milhões

aplicadospelo Governo em reformas e ampliações de escolas. Um bom exemplo, em
Xanxerê, é a Augusto Colàtto, que recebeu R$ 700�il em melhorias. às benefícios,
resultado de uma parceria com a Prefeitura, incluem a possibilidade de implantar
naunidade o restante do ensino fundamental. É o Governo do Estado ampliando as

oportunidades das Crianças e adolescentes catarinenses .

"
SANTA CATARINA

secretaria deEstado do
DesenoMmento
Regional em lanxerê
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PREPARAÇÃO

Malwee conta as horas para a grande final

Falcão desembarcou ontem em Brusque .e continua o tratamento no pé esquerdo

JULlMAR PIVATTO horário para treinar na Arena
Multiuso. É 'que o espaço está

sendo ocupado pelo Cam

peonato Pan-Americano de
Handebol das categorias Sub-
16 e Sub-18 no masculino e

feminino. Independerite dos

problemas, a ansiedade dos

jogadores também é grande.
Todos não vêem a hora de

chegar a grande decisão. '

O time chegou ontem no

final da tarde e fez um

relaxamento na piscina à noite.

Hoje faz um treino das 8h30 às

10h na Ar e n a e, à tarde,
musculação e treino no ginásio
do Sesc. Segundo o auxiliar
técnico Marcos Moraes, dois
ponto� serã� melhorados ne�tes
treinos. "O p r im e ir o é à

marcação do' ataque do
adversário em meia quadra. A

. segunda é melhorar a nossa

� Equipe encontra
dificuldades para
treinar no local
da competição

BRUS'QUE - A Malwee

chegou ontem em Brusque e já
encontrou um ad�ersário: a

dificuldade em conseguir um'

�. v

uma pancada no primeiro jO!
da semifinal, em Tapejara (RS)
contra o [ohn.Deere e tevequ
tomar remédios para melhorar.
Mas ele teve uma reaçãoeesti
com uma inflamação entrem

dedos. "Fui no médico.bo
'Çóntem), mas ele disse que nâo

terá problema. Então estou

tranqüilo e sei que tere

condições d� jogar esta final",
disse o jogador.

Ontem,: na parte da manhã/os joqadores fizeram um treino de 40 minutos no Parque Malwee

colocação na jogada do goleiro
deles" .

O ala Valdin concorda que
a principal jogada do Atlântico
é com o goleiro. "remos que ter

determinação na marcação
para tirar a tranqüilidade dele.
Se depender da gente, garra é

o qu'e não vai faltar para

conseguir a vitória". O jogador
também falou sobre estar perto
do título. "Depois de tanto

trabalho, não vemos a hora de
levar essa taça para Jaraguá do
Sul. O empate fora de casa nos

trouxe um pouco de

tranqüilidade, mas também
temos que/tomar cuidado, pois
eles também têm chances de

conquistar à título", concluiu.
.

Já o craque Falcão sente

dores no tornozelo esquerdo"
mas está confirmado para o jogo'
de domingo. O camisa 12 sofreu

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Informaçõ,es e inscrições podem ser feitª,s
com a Consultora Carmen Daniela Vi elo
t�lefoné ",'>;/ s�zooo, lo e�ma

,i .;,;

m.br..
se

Torneio esp rti
de, úcl s 5 t
A sala de reuniões foi substituída pelas quadras, o
resultado financeiro foi comemorado com gols e a

valoriiação das ações no mercado festejada com
abraços e cumprimentos entre os adversários. É
nesse clima que empresários integrantes dos Núcleos
Setoriais da ACI]S-APEVI participaram, no dia 21 '

de agosto, do III Torneió Esportivo de Integração
organizado pelas duas entidades associativas. O
evento surgiu com o objetivo de promover a
tntegração social entre os núcleos, divulgando as

empresas participantes e estimulando a '

confraternização e a prática de esportes na melhoria
da qualidade de vida, resultados plenamente
alcançados nesta edição e nas anteriores. A

programação estendeu-se até as 16 horas, na
Sociedade Esportiva e Recreativa Marisol, quando
homens e mulheres disputaram modalidades como
Futebol de Salão, Voleibol, 'Bocha, Dominó, Truco e

General, além da recreação infantil e oficinas de
artes oferecidas às crianças e familiares que
acompanharam o torneio. O Núcleo que se sagrar
campeão, três vezes-consecutivas ou cinco
alternadas terá direito a ficar com o troféu '

(transitório) em definitivo, Foram também entregues
medalhas para os três primeiros colocados de cada

�odalidade, durante a reunião plenária da ACI]S-
PEVI, no dia OS de setembro.

Capacitação dos Núcleos Setoriais

,I

'Esta é uma das afirmações apresentadas pelo
Superintendente do grupo WEG, Moacir Sens,
na palestra sobre Gestão de Processos

apresentada dia 15 de agosto para os

participantes do programa de capacitação dos
Núcleos Setoriais ACI]S-APEVL Com ações na
área da qualidade desde a década de 60, o
palestrante aprofundou a importância do
sistema de qualidade nas empresas que querem
ser lideres. Segundo Moacir .Sens, para a WEG
as vantagens da normalização refletiram na

melhoria da qualidade de ma-téria prima e

componentes adquiridos, melhoria dos produtos
ofertados, enquadramento do produto às

normas internacionais, padronização e, redução
de componentes e dispositivos e redução de

tempo e projeto. "Para ser líder aqui, você deve
se basear lá fora" argumenta o palestrante
discutindo 'a importância de ser ter uma visão

macro na hora de gerenciar seu negócio.
Líderes empresariais por todo o mundo

perseguem agressivamente as reduções nos
custos e a melhoria na satisfação do cliente, As

m

estratégias ou tecnologias que podem fortalecer o negócio são

a padronização no processo produtivo que automaticamente
-

vai melhorar o produto final, reduzindo tempo de execução,
exemplifica. Com definições como benchmarking, que
permite que as empresas avaliem sua situação frente aos

concorrentes, comparando várias medidas inclusive as práticas
qué a levam para um desempenho superior, este processo

permite realçar as áreas de oportunidade que afetam o

processo de gestão, reforçando as potencialidades da empresa
, de construir e produzir. O palestrante defende o uso do

benchmarking competitivo, que proporciona à emJ?resa uma

comparação d� seu desempenho com o dos seus concorrentes,

permitindo compreender os fatores que resultam em melhor

desempenho. "Temos de ver o que os outros estão fazendo de

melhor, e fazer melhor ainda", ironiza. Acompanhamento de
tendências é outro fator importante da adaptação tecnológica,
além de desenvolvimento próprio através de centros 'de

pesquisa, engenharia de produtos e processos e estabelecer '

parcerias com 'centros de estudo, universidades para empresas

que atuam em setores de tecnologia,
Finalizando, o palestrante chama a o ISO 9000 como "a

norma do bom senso", e diz que o crescimento está atrelado à

capacidade da empresa de seaperfeiçoar e criar em sua equipe
a conscientização de poder ser melhor, e conclui com a célebre

reen e res partici ant ,S

MARLIAN
•••
CONTABILIDADE

tfi
NETWORKS

472731112
www.tfi.com.br

DR stRV
371-1846

www.proserv.cnt.br

frase de Eggon João da Silva "Se,
faltam máquinas, você pode '

comprá-las; se não há dinheiro,
você toma emprestado; mas
homens você não pode comprar,

'

nem pedir emprestado. Homens
motivados por ur�a idéia são a

base do êxito."

Próximo debate: 'Marketíng para
indústria e serviços, comGuído
Bretzke, CEO da Bretzke
Alimentos. Dia 19/09, 19h30min
no Grande Auditório do CEIAS.

Modalidade:VÔleiMisto

10 lugar: Câmara da M�lher Empresária'
2" lugar: Núcleo de Comércio Exterior

:3 'Nucleo da alídade

Modalidade: Futebol de Salão

Embora não tenha obtido classificação, o time de Futebol de

Salão do Núcleo da Construção Civil, formado por Alessandro

Truppel Machado, Ari Alves da Luz, Geraldo Baur, João dos

Santos, Luis Carlos Gonçalves Menezes, Marcia
(Construmadi), Marco Antônio (Missei), Neimir Dlle Cort,
Norides Alves e Roberto Reis, ilustra nossa matéria. Parabé'ns a

todos os atletas do III Torneio Esporti�o de Integração dos
,

'

Núcleos Setoriais ACI]S-APEVI.

, leo de
Núcleo d�f

3° lugár:Núcleo de Tra

Modalidade:

tl
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em geraL Nesses 10 anos, a ACOMAC oportunizou a participação
de 845 pessoas em cursos, 3.400 em palestras e 645 em missões e

visitas técnicas a empresas. Além disso, sempre participou de
feiras nacionais do setor, levando a representatividade de
segmento da -regiâo, inclusive no 13ºECOMAC, que ocorreu

entre os dias 18,19 e 20 de agosto em Curitiba-PR, sendo que o

próximo encontro será em Jaraguá do Sul em 2006. A

abrangência da Associação dos Comerciantes de Materiais de

Construção é: Jaraguá do Su1, Massaranduba, Guaramirim,
Schroeder, Corupá, São Bento e Rio Negrinho. -Para celebrar 'os 10
anos de existência da ACOMAC, o Coordenador Henrique Pinto

Loja recebeu do Presidente da ACIJS, Eng'[Paulo Rubens
Obenaus a placa comemorativa ao seu 1Oº aniversário na reunião

plenária dia 29.
.

Há dez anos, num cenário de

transformações empresariais, a Associação
dos Comerciantes de Materiais de

Construção de Jaraguá do Sul e Região -

ACOMAC - vem trabalhando na

expansão e cres�imento das empresas
associadas. Sempre de olho no mercado,
na tecnologia, e oportunidades de negócio,
o Núcleo soma 56 associados. Com

prestigio das empresas parceiras, a
ACOMAC desenvolveu inúmero� projetos
de qualificação profissional, conhe�imento
técnico, cursos, palestras, seminários,
workshops, além de uma gama de
convênios firmados entre dirigentes
lojistas e instituições financeiras,
otimizando os processos de atendimento e

viabilidade de financiamentos para
aquisição de matérias de construção. Em .

nível de Brasil a ACOMAC esta ligada a

ANAMACO (Associação Nacional dos
I

Comerciantes de Materiais de

Construção) e a FECOMAC-SC

(Federação dos Comerciantes de Materiais
de Construção de Santa Catarina). Desde
o início, o Núcleo teve a missão de manter
a 'vitalidade do segmento e principalmente
dos associados, promovendo o

associativismo e a harmonia no

relacionamento com parceiros, _

fornecedores, autoridades e a sociedade

--_._-------_._-------------_._----_._-_.::-:::---..._CORREIO DO POVO

\

li

A propaqanda nos

embalas do

Dancing Days
Vinil, fita K7, 'meias brilhantes, plataforma
e muitas cores. Dá para ver que motivos e

aleqria serão o ponto alto desta festa.

78, 79, 1 de janeiro de 1980. Quem viveu

tudo isso mal imaginava que esses anos

iriam marcar o nascimento da discoteca,
das polainas coloridas, do estouro de três

irmãos com a sua música, dos programas de
auditório quem se. lembra do "quem quer
bacalhau?" e, com toda a certeza, de um
dos momentos mais importantes pata
propaganda brasileira. Por toda essa

importância, o Núcleo de Comunicação
está preparando a Festa Saturday Night
Reviva!.

.

Na verdade, mais do que uma simples
comemoração, do encontro de profissionais
amantes da propaganda ou simplesmente,
de quem gosta de se divertir, a festa
marcará o interesse do Núcleo de

Comunicação ACIJS-APEVI de fortificar e

trazer inovações para o mercado da

propaganda. Através da união de agências,
fornecedores e outros parceiros, a

propaganda entendendo aqui, a sua

função mais complexa e importante no que
diz respeito à comunicação ganha um

círculo sadio, com trocas de experiências,
bate-papos e proteção para valores como
ética, responsabilidade e a tão procurada
criatividade.

Núc'eodeCOmunica �

, ACIJS • APEVI _ çaoJARAGIJA o7_.244..%.% ... �. M�
oS11l
-_

A escolha pelo terna ''Anos 80", além de destacar um
momento de alta profusão cultural, como já

'

comentado anteriormente, exalta um período de
valorização da propaganda brasileira em todo o

mundo, com a criação de c_ases famosos até hoje. O
embalo ainda vai ganhar a presença do DJ Cacau
Menezes, Colunista do Diário Catarinense e

Comentarista: ne;> Jornal do Almoço, que promete
animar com muito disco e dancing a noite de sábado.
A festa será realizada no dia 17 de setembro, na
Notre, a partir das 23 horas, com ingressos
antecipados a R$15,00. Pontos-de-venda envolvidos:
ACIJS, O Boticário (Shopping Breithaupt),
Chopperia 115 e Posto Mime Kohlbach, A
divulgação conta-ainda com cartazes, outdoors, flyers
e banners. Venha lembrar de uma época em que o

brilho e as cores eram presença garantida na balada!
Esperamos por você, sua nostalgia fará a diferença ..

.
.

Colaboração: Phelipe Cerdeira, CMC Central de
Marketing & Comunicação.

Núcleo de Informática

proporciona troca

de saberes
Com a velocidade de informações que a

tecnologia atinge diariamente, os
profissionais de área hi-tech não podem
ficar parados para o conhecimento e

circulação de idéias. Desta forma o Núcleo'
de Informática ACI]S-APEVI, recebeu no

inicio do mês (02), nucleados da Associação
Comercial e Industrial de Balneário
Camboriu, para a troca de informações e.

visita a empresas integrantes do Núcleo de

Jaraguá do Sul, sendo elas Icro Infomática,
Sansen Equipamentos e Centriun
Informática. O Consultor do Núcleo de
informática ACIBAC, João Batista

.

Andrejewsky define a visita como muito

proveitosa para' o Núcleo que estaem

formação. "A visita mostra um caminho que

já esta dando certo e proporciona parcerias,
intercâmbio e oportunidade de troca de

serviços, já que empresas de ambas cidades
atuam em .várias regiões". Edson Schimidt,
coordenador do Núcleo de Jaraguá do Sul,
concorda e salienta a importância deste
trabalho: "nosso núcleo completou 3 anos e

a oportunidade de intercâmbio de experiências só

fomenta o associativismo das duas entidàdes.
Comentamos sobre nossas dificuldades iniciais e

orientamos sobre os possíveis problemas que venham
a surgir."
A informática é, por excelência, um recurso de

ponta para a renovação do conhecimento, oferece
não só computadores de última geração, mas
softwares que podem desenhar tudo que existe
dentro do corpo humano, por exemplo. A tecnologia
se renova com uma rapidez até então inimaginável,
devemos então através deste conhecimento
oferecido, aproveitar as informações para melhorar
nossos negócios e fomentar o associativismo. O
caminho mais curto e eficaz para o crescimento das

. pequenas empresas é introduzi-las no mundo
conectado, pelo intercâmbio de idéias e pela
cooperação mútua entre todos os setores envolvidos.

Informações sobre o núcleo podem ser .obtidas
através do e-mail: alberto@acijs.com.brou pelo
telefone (47)275-7000 com consultar Alberto.

Auto MecâniCa
BO-ReHERS AUTO

Na©§©!1@9s e importadOS
MecânictfJ em G@ral

371-8122
! Fone: (47) 372-3960

li
Fax: (47) 371-1866 I

_"R. Massaranduba, 1o���
Rua Alberto Picolli, 400 - Água Verde

borchers@brwnet.com.br R. 25 de Julho, 1715 - Fundos - Vila Nova
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Asmudanças são fatores inevitáveis na
existência

humana, temos diariamente
indícios desta realidade.

Mudamos de hábitos, de roupas, de idade, de estilos, de

pensamento, de cores de cabelos, comportamento, enfim

tudo é passível de mudança. G profissional da beleza deve

estar antenado a estas tendências e mudanças da

humanidade. O passo fundamental para acompanhar este

processo é o aperfeiçoamento. Pensando desta maneira o

Núcleo dos Cabeleireiros Profissionais ACIJS-APEVI

oferece a seus associados constantes ,cursos para

profissionalização. Neste mês foi realizado o

'�m:;-::::PROFISSIONAIS DE JARAGuA DO SUL

Va rizando suapersonalidade

"JARi . .itkG.t ;"U:;

aperfeiçoamento técnico de unhas decoradas que
ocorreu dia 15 de agosto, com 25 integrantes e o

planejamento da missão para a Cosmoprof - Feira

Internacional da Beleza que ocorrerá entre os dias 10

e 12 de setembro com a participação de 28

profissionais q�e irão conhecer as novidades em

cortes e penteados criativos; os últimos acessórios do

setor; perucas e apliques; linhas de maquiagens;

produtos para o cuidado com cabelos e com o corpo;

jóias e acessórios; móveis e softwares para Salões de

Beleza e Centros de Estétiea e outros lançamentos.
Segundo fonte da Abihpec (Associação Brasileira da

.

Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e

Cosméticos) o Brasil ocupa o sexto lugar no ranking
mundial no número de empresas que atuam no'

mercado de produtos de higiene pessoal, perfumaria
e cosméticos. Sendo assim, ainda mais importante o

conhecimento dos mais diversos produtos e técnicas

de beleza. Desenvolvendo também seu papel social,
o Núcleo participará da Ação Comunitária WEG no

dia 18 de setembro com a presença de 50

profissionais que realizarão cortes de cabelos

gratuitamente. Informações sobre as ações do

Núcleo podem ser obtidas com a consultora Carmen

através do fone (47) 275-7000 ou e-mail
carmen@acijs.com.br.

Construção Civi I debate

b tema LICITAÇÕES
O setor da Construção Civil é um dos grandes geradores
de emprego no país. Em contrapartida quando há períodos
de recessão econômica, é um dos primeiros segmentos a

sentir dastricamente o efeito da economia, tendo
dificuldades para se recuperar em curto prazo. Buscando

mais uma opção de negócios para os associados, o Núcleo'
de Construção Civil ACIJS-APEVI oferece dias 29 e 30 de

setembro o curso "Licitações na Construção Civil" com o

dcutorem engenharia pela UFRJ, Dr. Gilberto Adib Couri,
das 14h às22h no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.
O objetivo do evento é analisar a lei sob o ponto de vista

de quem participa das licitações. públicas e proporcionar
aos participantes condições para preparar as propostas,

considerando os valores referentes a leis sociais e outros

custos indiretos. O curso é destinado a engenheiros e

outros profissionais que participam das licitações, leilões e

concorrências em geral e, integrantes de órgãos públicos
que realizam licitações de obras, que necessitam

Núcleo ela
Construção C· ·1' IVI

Jaraguá elo Sul _ se

�l%""'._",",,�,._.. _., ..

entenderem como os participantes atuam. O

programa abrange os temas: Dissecção da Lei 8:666
. (Regulamenta o art. 37 da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da

Administração Pública e outras providências), com
análise de suas partes; Ariálise da composição de

custos dos itens referentes à prestação de serviços,
obras e fornecimento de materiais e de casos de

leilões de materiais inservíveis para a administração
pública. O coordenador do Núcleo, Engº Alessandro
Truppel Machado, afirma que esta ação de

capacitação dos profissionais' é de grande
importância para o crescimento das empresas da

indústria da construção civil, abrindo novos nichos

de mercado. Informações e inscrições com

Capacitação Empresarial ACI]S, fone (47) 275�7017

ou e-mail capacitação@acijs.com.br.

Treinamento de Segurança em

Instalações e Serviços f,
com Eletricidade

-�...�_ J
Buscando o aperfeiçoamento técnico, qualidade e

segurança no trabalho dos associados, o Núcleo das

Instaladoras Elétricas ACI]S-APEVI, promove em
.

setembro no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, o
curso sobre o novo' texto da NR- lOque trata de

Instalações e Serviços em Eletricidade" reformulado em .

2003 e em vigor a partir de 2004. O curso será .

mmistrado por Luís Rodolfo Bastos e João Carlos
Bontorin e aborda os riscos em instalações elétricas,
técnicas de análise de risco, introdução a segurança com

eletricidade, medidas de controle de risco elétrico,
normas técnicas da NBR da ABNT: NBR 5410

(Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e NBR 14039

(Instalações Elétricas em Média Tensão),
regulamentação do Ministério do Trabalho,
equipamentos de proteção coletiva, equipamentos de
prOteção individual rotinas de trabalho e

procedimentos, documentação de instalações
elétricas e outros temas. A aplicação desta nova

diretriz visa moldar medidas de controle e sistema

de segurança e saúde, garantindomaior proteção
do trabalhador em contato com instalações de

eletricidade. Este evento tem como obietivo .

capacitar os participantes, promover integração e

troca de experiências com profissionais da área, e

credenciar os mesmos para atuação neste

segmento. O curso tem a,duração de 40 horas e

se torna diferencial na capacitação, qualidade,
produtividade e competitividade das empresas no

setor. As inscrições estão abertas e podem
realizadas com a consultora Denara através do

telefone (47)275-7026 ati e-mail
denara@acijs.com.br.
Participe, o conhecimento faz a diferença.

(

"

Ações em comemoração ao

110 aniversário do

Núcleo de Metalmecânica

Utilização e Manutenção dos Fluídos

de Corte, às 19h30min, no CElAS.
Para dia 21, está programado o 3º

Seminário de Processos e Tecnologias
de Soldagem, alusivo ao 11 º

aniversário do Núcleo de

Metalmecânica e ao dia do soldado,
.
com a palestra Acabamentos de

Superfícies Soldadas com o

palestrante Renato Ramirez, formado

pela Faculdade de Engenharia,
Industrial de São Bernardo do

Campo e Coordenador do
departamento técnico da Osborn, às
19:00 horas, no Centro Empresarial.
As palestras se destinam aos

empresários, engenheiros, líderes e

profissionais das áreas de Usinagem e

Manutenção, estudantes e demais
interressados. No dia 22 serão

anunciados os vencedores do II
. , I

Concurso de Esculturas Soldadas,
com as respectivas premiações aos

participantes.

I
, I

'cabelerei ros Profissionals
de olho nas tendências

'do mercado

O Núcleo de Metalmecâníca ACI]S
APEVI esta com programação intensa

neste mês de setembro. Dia 14 está

marcada a palestra: Fluídos de Corte de

Usinagern, a ser proferida por Valdemir

Rovigo, Gerente .da Divisão de

Lubrificantes Especiais da Hennings
Vedações Hidráulicas e Pneumáticas

Ltda. e Técnico em Lubrificantes'

Especiais, que abordará os tópicos:

Informações sobre os eventos

promovidos pelo Núcleo podem ser

obtidas com o consultor Francisco,
Através do telefone (47) 2757012, e
mail francisco @acijs.com.br ou
nucleo@acijs.com.br.

..... � �a�________________ �
�
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Nutran participa da

Transportar 2005
em Pinhais/PR
A necessidade pelo conhecimento e a

vontade de crescer são valores
crescentes dentro do NUTRAN -

Núcleo de Transportes ACIJS-APEVI.
As empresas integrall'tes do Núcleo
estão buscando desenvolver uma troca
de informações diferente e inovadora, e
para isso estão se organizando em

comissões e atuando focados em suas

necessidades. Agindo desta maneira, o
Núcleo realizou no ultimo dia 11 de

agosto a missão para a TRANSPORTAR
2005 Feira Internacional de Transporte
Intermodal e Logística realizada em

Pinhais/PR. A Missão contou com a
'

participação do Sr. Altevír Simplicio, da
empresa Italy Transporte e Turismo, Sr.
Gerson J. c. da Silva da empresa

Terraventura Transporte e Turismo, Sr.
Marcelo Seenf da empresa Arndt

Turismo, Sra. Jane E. Englert da empresa Karitur Transportes
e Turismo e o Sr. Dirceu C. Paéher da empresa Coiote

Transportes, todos empresários do segmento, integrantes do
Núcleo e participantes ativos no desenvolvimento do setor

na região. O objetivo dessa missão foi identificar as
- novidades no setor de transportes, absorvendo as

informações e repassando a todos os parceiros dentro das
reuniões do Núcleo. Através desta troça de informações o

Núcleo está com ações voltadas para o ano de 2006. Seus

objetivos serão a criação de uma Central de Atendimento em

, Transportes e, como não há tempo a perder, também já estão

estudando a evolução domunicípio para 20�0. Nessaetapa o

Consultor Alberto Zeni, juntamente com os nucleados estão

levantando dados junto a Prefeitura Jaraguá do Sul onde
mostra o volume populacional do município e o salto

populacional de 130000 habitantes atuais para 1700000 em 5
anos. É com vistas neste crescimento que o Núcleo está

identificando ações para melhor direcionar o segmento
dentro do município, oferecendo aos cidadãos maior

segurança e comodidade no transporte e em cada etapa do
desenvolvimento econômico e social.

Seminários reafirma a \
importância da qualidade'
Embora não seja mais nenhuma
novidade, pois se trata de uma questão
de sobrevivência para as organizações
empresariais que desejam se manter

competitivas no mercado, o terna
qualidade sempre é capaz de prender a
atenção de interessados no assunto. Foi o

que aconteceu no dia 30 de agosto,
durante o III Seminário da Qualidade.
Organizado pelo Núcleo Setorial da:

Qualidade ACI]S-APEVI, o evento
repetiu o sucesso das edições anteriores.
Cerca de 400 pessoas, representando
empresas de grande, rriédio e pequeno

porte.xle instituições de ensino e de
outros setores, acompanharam uma

programação em que foi possível
compartilhar experiências empresariais
bem sucedidas, rir com uma peça de,
teatro que mostrou os gargalos das não
conformidades e refletir sobre como fazer
de cada dia uma nova conquista.'
Ao abrir o evento, o presidente da

ACIJS, engenheiro Paulo Rubens
Obenaus, destacou a importância da
busca contínua da qualidade. Comentou
sobre a necessidade de melhorar

processos e atitudes diariamente. "Hoje
não dá mais para se imaginar um
negócio, qualquer. porte que ele tenha,
sem uma organização. É uma questão

•

mesmo de sobrevivência, não. de
preciosismo. ou de se querer ter no

currículo um certificado de ISO ou de

qualquer outra sigla. Não é mais um

modismo, de ach�r que se deve ir atrás
de uma certificação apenas porque todos

estão adequados a um processo

normatizador", assinalou. Na visão do

empresário, porém, a qualidade não tem

estágios nem intermediários: "Não
adianta termos uma parede forrada de

NÚCLEO DA

QUALIDADE'
certificados se lá na base não tivermos pessoas comprometidas
com essa visão de que a qualidade começa pela recepcionista,
pela pessoa que atende ao. telefone, de cada diretor ou

executivo, até o relacionamento pós-venda".
A mesa-redonda que reuniu Eduardo Horn (Menegotti),
Ricardo Dõhler (Dôhler) e Aline Peres Oliveira (Natura), com
moderação do comunicador Mário Motta (RBS TV),
apresentou a visão' de empresas que atuam em nichos diferentes
mas têm a mesma visão sobre pontos comuns da qualidade. A
dinâmica do seminário mostrou como se pensa a qualidade sob
o ponto de vista estratégico, no âmbito da qualidade ambiental'
e com foco na responsabilidade social corporativa. "A qualidade
se consegue com paciência e prática, é treinando, treinando,
treinando, todos os dias", sintetizou Motta na apresentação dos

participantes do debate. É preciso também criatividade para
.

atender todas as partes interessadas: "Cada mercado tem as

suas exigências, não dá para encarar a gestão de modo.único",
disse o diretor superintendente da Menegotti.
Ricardo D6hler e Aline Oliveira concordam que o resp�ito a

todos setores que formam a cadeia de interesses de uma .

empresa é fundamentai. "Se avançou muito na questão dos
direitos do consumidor, mas ainda tem um caminho longo que

depende de educação e de conscientização", resumiu Dôhler,
Falando especificamente da questão da responsabilidade social,
a gerente da Natura, explicou que, ela precisa ser encarada
como negócio. "Não se pode ter uma visão paternalista, na
medida em que uma empresa pratica a responsabilidade
corporativa ela precisa ter em mente de que disto depende o

seu sucesso, E respeitar os seus consumidores, acionistas e

funcionários é fundamental", assinalou.
'

Depois da participação dos debatedores, o público acompanhou
'a apresentação da peça "Ofupar - essa fáb�ica é do vapor", pelo
Grupo Teatral Indumak, e a palestra-show de Dalmir

Sant'Anna, que falou sobre o tema "Menos pode ser mais". Nos
dois casos, a platéia se descontraiu, porém, sem tirar de vista o

conteúdo que os trabalhadores-atores e o consultor
motivacionai'deixariam como dever de casa: 'qualidade não tem

dia nem hora para acontecer, O evento foi encerrado pelo
coordenador do Núcleo da Qualidade, Diogo Ferreira, que
falou sobre o desafio de sensibilizar cada vez mais as empresas
da região, e com um coquetel de integração no salão de eventos
do CEJAS.
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Parcerias na capacitação'
I

e confraternização
Com foco na capacitação profissional o
Núcleo das Transportadoras ACIJS-APEVI
promoveu entre os dias 22 à 27 de agosto, o 1 Q

Curso de Conferente de Carga, voltado aos

colaboradores das empresas associadas. O

objetivo principal desta capacitação foi a
padronização do atendimento na conferência
das mercadorias e sua realização deu-se em

dois momentos. O primeiro módulo teórico,
foi aplicado dentro das dependências do
Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, o
segundo prático, realizado dentro da empresa

Transmagna e com a supervisão do Sr. Edson

Luiz, instrutor da empresa Educatran, e do Sr.
Marcia José Pinheiro, Coordenador de
Treinamento e Qualidade da empresa

Transmagna, ambas parceiras nesta ação. O
curso foi considerado um sucesso, com Q.

";5
,

. .&.
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retorno da pesquisa de satisfação
. realizada com os alunos que evidenciou que 95% dos
participantes consideraram efetivo o conhecimento
agregado, sendo assim o Núcleo programa novos cursos
de capacitação de mão de 'obra. Indo ao embalo da
satisfação do grupo, o Núcleo realizou dia 06 de agosto a

Confraternização entre Casais na Chácara da
'

Transmagna, onde participaram do evento Conrado C.
Baratto da Transportadora Baratto, Flavio Murilo Vieira
da Transportadora Transvílle, Waldemar [unkes da
Cavalete Transportes, Plácido Rausis da Transportadora
Mercúrio, Adolar Vitkowsky da Transligue Transportes,
Darci Bízatto da Cajumar Transportes, e Alcemir J.
Sardagna da Transportadora Transmagna e anfitrião do
evento. A feijoada foi preparada pelo Coordenador do
Núcleo, Conrado C. Baratto, e saboreada pelos
empresários, convidados, parentes e amigos que

,

deixaram o evento com 'gostinho de quero mais.

..

,

\

Meio ambiente e qualidade
de vida do consumidor. :-

Destinação correta de resíduos industriais
foi um dos assuntos abordados pelo
Coordenador do Núcleo dos Postos de
Combustíveis ACIJS-APEVI, João Batista
Aragão nó dia 24 de agosto no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul. Na reunião
também esteve presente, o presidente do

Sindipetro, Luiz Antonio Amin, a advogada
,

Caroline Carlesso, que explanou sobre as

questões legais em 'torno do tema. O lixo

produzido nos postos de [araguá do Sul e

região' é recolhido por empresas
especializadas para este serviço, o qlle
mostra o interesse dos estabelecimentos em

continuar contribuindo
.

pará a qualidade de vida.
.

na região. A nova visão empresarial está focada no

fornecimento de produtos e serviços' que interfiram

positivamente na qualidade de vida do consumidor.
.

Isso implica \nclúsive na adoção de medidas voltadas
à preservação do meio ambiente, adequando a gestão
ambiental de empresa aos padrões de qualidade e à

legislação em vigor.
Na mesma ocasião também foi discutida a aquisição
em conjunto de Software e Hardware para emissão de

Cupom Fiscal (ECF) nos estabelecimentos
conveniados.

'

!,.
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SUPLEMENTO DE VARIEDADES E

Motos em miniatura feitas com peças de

relógios e óculos estão expostas no segundo
piso do Shopping Center até o final do mês.
São cerca de 60 motos reproduzidas com

fidelidade e arte pelo publicitário José Geraldo
Reis Pfau, 55 anos, que h� 30 anos mora em

Blumenau. A paixão pelas motos iniciou nos

anos 60, época em que José Geraldo teve duas,
motos', uma pequena, de 50 cilindradas e a

gigante BSA 600 CC, todas com a estrutura

original modificada, escapamentos
diferenciados, farójs auxiliares e pintura

personalizada.
�. Os relógios serviram como a base de inspiração,
recolhidos em uma campanha publicitária da

loja do amigo Alexandre Peters, que faz a

proposta do troca-troca (usado pelo novo). O
consumidor entrega o seu relógio de pulso

usado como entrada na aquisição de um novo.

Quase a totalidade dos relógios entregues na
, campanha estavam sem condições de

'

funcionamento. Imprestáveis para o setor.

Depois foram os óculos com o mesmo

propósito e princípio. Com cola transparente
são unidas peças em metal, vidro, plástico,
alumínio, até ouro, prata e demais materiais,

criando modelos os mais diversos.
. I .

.

Este trabalho tem muitos seguidores ou cópias
pelo mundo. No início foram estudos

desenvolvidos com chaves. A partir da pesquisa
em publicações e sites na Internet surgiu o

conhecimento de trabalhos de artistas que se

inspiraram na criação de motos formando ,

pequenos objetos de arte. Não seriam réplicas, .

mas miniaturas de motos. Existem trabalhos
em madeira, cerâmica, com parafusos, de
rolamentos, de arame, mas identificados

exclusivamente com peças de relógios e óculos

parece ser inédito.
Todas ás peças expostas no Shopping são da

coleção pessoal de José Geraldo, que tem a

atividade como hobby de final de semana. Não
estão à venda. As obras já estiveram expostas
ao público em três edições na Feira de Jóias,

Relógios e Óculos, uma promoção da

CORJESC no mês de março em Florianópolis.
Em 2005 pretende cumprir um calendário de

exposições nas principais cidades brasileiras,
principalmente do sul do Brasil. Reportagens
em jornais e emissoras de televisão já foram
exibidas. A quantidade de detalhes de cada .

moto fez com que surgissem peças com .

estrutura de carrocerias de relógios de pulso
com mais de 20 relógios. Tudo é criativamente

aproveitado. A pulseira de couro vira assento

das motos, mostradores de relógios são aros das

.

iodas, as máquinas dos relógios viram motores

e assim por diante. Vale a pena conferir.

:ff
\

FOTOS RAPHAEL GüNTHER
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I CI PROGRAMAÇÃO DA REGIÃQ I
De 9 a 15 de setembro

Jaraguá doSul- Rua Emílio C. Jou;daQ
FILME/HORÁRIO

Blumeriau - Rua Sete de Setembro
,

.

FILME/HORÁRIO
Penetras Bons de Bico
14:00-16:30-19:00-21:15

Penetras Bons de Bico
14:30 - 17:00 - 19:3q - 22:00

A Sogra
15:15 -17:15 -19:15 . 2 Filhos de Francisco

14:00 -16:30 -19:00 - 21:30

Terra dos Mortos
14:15 -16:15 -18:30 - 21:15

J,\té Que a Sogra nos Separe
15:00 -17:10 -19:20 - 21:45'

Amor em Jogo
18:45 - 21 :00

,Gaijin Ama-me Como Sou
13:45

I

Penetras Bons De Bico,
, 14:30 - 17:00 - 19:30 - 22:00

Provocação
� 16:15

Deu Zebra
13:30 - 15:30 - 17:30 A Chave Mestra

19:40,- 21:50Horror Em Amityville
19:45

I
,

Deu Zebra "

13:30 - 15:30 - 17:30
A Sogra
21:45

. 2 Filhos De Franscicq
14:00 -16:30 - .19:00 - 21:30 Programações sujeitas a alteração

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ C-Comédia/P - Policial/ S-Suspense/ DC - Documentário/ R-Romance/ l-lnfantll/F-Ficçâo

__om_ I AGENDASCAR '�,SElEM BRO/20051Contato: 275 2477 - 370 6488'
i

SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA
.

FUNDADA EM OS-OO·1,95e

Missas Informativo'Paroquial
10/11 de setembro

NOSSA MENSAGEM

Querémos ver Jesus:Caminho,Verdade e ViCia
'

'SABADO
15h30�Matriz
19hOO-São Luiz

17h30-São Benedito
1 ih30-Rainhada Paz

19hOO-Mati'iz
19hOO-Perpétuo Socorro

24b Domingo do Tempo Comum.
"De Deus vem o Perdão que devemos dar ao irmão':

"Perdoai-nos as nossas ofensas: assim como nós perdoarnos'Asslrn Jesus
rezou e pediu que seus seguidores vivessem e rezassem: Dando e recebendo'
perdão.Queremos a paz vem do perdão, mas temos dificuldade em-perdoar,

i' Crescem a violência e o medo no mundo, porque faltam muitos gestos de

I,' amor,de justiça, de solidariedade e'de perdão. Usamos muitaspalavras,mas'
nosso coração ainda reza pouco.Que esta Eucaristia nos transforme em

I homens e mulheres promotores de perdão e de PAZ.

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

08h30-São Cristóvão

.,."._" ""''''' $o:�� i/� "

�.�� io&-v a...",;,,�"'W,.�
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7 Múmias
Há 500 anos,os conquistadores espanhóis
escravizaram milhares de índios nativos e de
animais para levar o puro ouro das
montanhas de Guachapa para um local
secreto no México. Sete jesu ítas,
encarregados de vigiar o ouro para entregá
lo intacto aos espanhóis, que nunca voltaram;
foram mumificados e enterrados sequndo o

costume local próximoao tesouro.Quatro
séculos depois, a construção de uma cidade
sobre o ouro acordou as sete múmias,que
mataram todos os moradores e os

transformaram em mortos-vivos, condenados
a proteger o ouro por toda a eternidade.
Agora, um bando de seis fugitivos à procura
da liberdade no deserto mexicano, descobre
a lenda do tesouro amaldiçoado de

Tumacacori, e decide desafiá-Ia para ficar
com o ouro. Para isso, eles não apenas
precisam vencer o misterioso xerife Dr.ake e

seus dois capangas. Eles descobrem que têm

que lugar com todos-os moradores

enfeitiçadosda cidade, e as sete múmias dos

jesuítas que prometeram proteger seu
tesouro, e por séculos, a qualquer custo,
mantiveram a sua promessa.
Terror - Ano: 2004 - Duração: 90 minutos -

Cor 18 anos Lançamento em Vídeo e DVD

Elvis Ainda Não Morr�u
Harmony é mais uma consultora de
cosméticos de luxo que já percorreu milhares
de quilômetros e vendeu milhares de batons
em seu Cadillac cor de rosa. Apesar de. urna

. profissional bem-sucedida, ela sente que lhe
falta algo. E pede ajuda a seu "protetor", Elvis
Presley. É;quando uma lnflnldade.de.séslas r

z:

do "rei" aparece em seu caminho. E o,que
, acontece... bem, só atravessando o. caminho
dela para saber.

"

Drama - Ano: 2()04 - Duração: 90 minutos -

Cor 10 anos Lançamento em Vídeo e DVD

�Iegres Comadres
A chegada do ex-militar português falido e

trarnbiqueiro João Fausto (Gl:Iilherme Karam)
e dois comparsas vai virar de pernas para o ar

a pacata cidade de Tiradentes em meados do
século XIX. Fausto quer seduzir para roubar as
ricas e honradas senhoras Lima (Zezé
Polessa) e Rocha (Elisa Lucinda). Para piorar a
confusão, o português tera em seu encalçoo
ciumento Sr. Rocha (Ernani Moraes).
Enquanto isso, a cobiçada Ana Lima (Talita de
Castro) e tem sua mão disputada pelo
médico rico Dr. Caius (Chico Dias), pelo jovem
fazendeiro Silva (Rafael Primo) e pelo galante
aristocrata Franco (Daniel Del Sarto) ..
Cinema Nacional/Comédia - Ano: 2004 -

,

I

Duração: 109 minutos - Cor Livre

Lançamento em Vídeo .e.OVD

As Tartarugas Mutantes Ninjas
Nesta nova série de um dos desenhos

japoneses mais famosos em todo o mundo,
as tartarugas ninja Leonardo, Donatello,
Raphael e Michelangelo se apóiam na

evolução da tecnologia e ganham ainda mais
ação e sabedoria em suas aventuras. Elas
continuam combatendo os vilões de Nova

lorque instigados pelo Destruidor, sob a

orientação do mestre Splinter.Vítimas de um

líquido radioativo, foi assim-que ganharam
super-poderes,mas o treinamento para usá-,
los nas artes marciais veio de Splinter,a quem
'a mutação transformou num rato-Nos

episódios "A Mudança" e "A Melhor Ratoeira':
As Tartarugas Mutantes Ninjas voltam com

tudo e muito mais.Cowabunga!
Desenho Animado - Ano: 2004 - Duração:
90 minutos - Cor Livre Lançamento em

Vídeo e DVD
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Bolo Preguiça
Ingredientes: 4 ovos; 1 lata de leite condensado; 50 gramas de coco ralado: 2 colheres ,l
(chá) de fermento em pó; margarina para untar e farinha de trigo para polvilhar a fôrma.
Preparo: Bata no liqüidificador os ovos eo leite condensado. Depois misture o coco

ralado e o fermento. Asse em fôrma untada e polvilhada.

Bolinhos de Banana e Aveia
Ingredientes: 1 xícara (chá) de farinha de trigo; 1 xícara (chá) de aveia em flocos; 2 colheres (sopa) de açúcar mascavo;
1 colher (chá) de sal; meia xícara (chá) de leite fervente; 2 gemas; 2 claras; meia xícara (chá) de bananas amassadas; 1

colher (chá) de essência de baunilha; 1/3 xícara (chá) de óleo; manteiga para untar.

Preparo: Em uma tigela, coloque a farinha peneirada, o sal, a aveia e o açúcar. Bata ligeiramente as qernas, acrescente
o leite quente e bata até ficar leve e espesso.Misture o óleo.a ·banana amassada, batendo sempre. Aos poucos,

.

despeje esta mistura aos, inqredlentes secos e misture tudo delicadamente. Bata as claras emneve e acrescente ao

restante da massa,juntamente com a essência de baunilha. Unte as forminhas de bolinhos ou empadinhas e coloque
a massa, sem enchê-las totalmente. Asse em forno prea_quecido,moderado, por aproximadamente 30 minutos.

' _

c
'.'

Tec;noFlex
Desen'volvendo Soluções

,-_- .'

473717676
www.tecn.oflex.com.br

'�L
Infosoft
sis'temas

473716864
www.infosoftsistemas.com.br

•
CENTRIUM
INFORMÁTICA
Sistemas de Gestão

473717764
www.centrium.com.br

II

,

icroinformática
472751968

www.icr.oinformatica.com·
,

,

I
.,
"
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Hoje é Dia -de Maria volta
tela da Globo 'em Outubro

Por Erica Guarda/GB Edições

A segundajornada da rnlcrossétie terá cinco capítulos,
os mesmos personagens e atores que fizeram o

sucesso da primeira temporada
'

Praticamente o mesmo elenco e equipe de produção estão
reunidos desde junho; trabalhando na segunda jornada da
microssérie de Luiz Fernando Carvalho, prevista para estrear em

outubro,
Diante do sucesso da primeira temporada, exibida em janeiro, o
diretor preferiu não se repetir, optando por um_novo caminho,
que é o de dar vida a uma narrativa semelhante a de um musical.
Desta vez, ao cair na boca de um Gigante, 'Maria (Carolina
Oliveira) vai parar na cidade, Para contar essa e outras histórias,
todos os atores cantam sozinhos, em duetos ou coros as músicas

que compõem a série, São mais de cinqüenta letras originais
criadas pelos autores Luís Alberto de Abreu e Luiz Fernando
Carvalho e composição do produtor musical e maestro Tim
Rescala.

. "Tudo nasceu da nossa necessidade de não nos repetirmos, e, 'ao
mesmo tempo, tentar fazer a linguagem da televisão avançar um

pouco mais. E;crevemos' grande parte dos diálogos como sendo
letras de canções. Apesar do espaço limitado, dos poucos cenários
e do elenco reduzido, continuo interessado na linguagem épica.
Acredito que a música, além de ser um elemento dessa linguagem,
pode alçar a narrativa e os diálogos a novos enunciados", afirma o

D,. A cidade-cenário da rnlcrossérie foi toda construída em papelão e

papel plotado. Seus habitantes também chutam o realismo para longe:
são bonecos

diretor.
Sem que fossem abandonados completamente aqueles que

representam a semente de "Hoje É Dia de Maria" como o pintor
Pórtinari, o compositor Villa- Lobos e o escritor Câmara
Cascudo, entre outros, novas referências artísticas se juntaram
nesta continuação. Se na primeira fase trabalhou-se muito com

os movimentos da história da arte até a década de 40, a segunda
temporada se apropria: de um enorme conjunto de artistas

plásticos modernos e contemporâneos, brasileiros ou não.
Aos aspectos do folclore brasileiro adicionam-se elementos das
sociedades urbanas; a cidade, portanto, apresenta-se como um

espaço multífacetado, com influência de várias culturas. "Gosto
muito de uma declaração vinda do escritor Guimarães Rosa,
quando cobrado a respeito de onde estaria o Brasil puro em sua

literatura: 'A brasilidade é indizívell'. Como na vida real, a
brasilidade se funde e, ao mesmo tempo, é fruto do embate de
elementos provenientes de todo o planeta, num enorme

movimento antropofágico. Como sabemos, existe na arte

contemporânea uma linguagem profundamente marcada pelo. uso
de materiais recolhidos nas ruas, restos de objetos, transformações.
Pegamos carona nestas sucatas, como tentativa de melhor

representarmos as contradições do mundo urbano moderno. Estas
criações estão espalhadas por todos os departamentos", explica
Carvalho.
Para espanto dos que acreditavam não ser mais possível se
surpreender com a microssérie, a diretora de arte Lia Renha e os

cenógrafos João Irênio, Marcos Ranzani, Milton di Biase e

Fernando Schmidt construíram uma cidade inteira dentro da

cúpula, que tem 2300m2 de área aproximadamente. Trânsito,
quatro quarteirões com 'Casas e lojas, um teatro de variedades com

fosso de orquestra e camarotes, uma rodoviária e até uma orla com

direito a um pedacinho de mar: está.tudo lá, dentro do domo.
Na primeira temporada, a proposta de trabalhar em um espaço que
não fossea realidade em si, mas uma representação emocional
dela, norteou a escolha da "bolha" cornoestúdio e do painel
pintado à mão que a circula internamente, como recurso

cenográfico. Esta temporada segue o mesmo conéeito. A cidade foi
toda construída-em papelão e papel plotado. Seus habitantes.
também chutam o realismo para longe: são bonecos.

.

A microssérie ainda trouxe novidades para a engenharia' da Rede
. Globo: pela primeira vez na América Latina está sendo usada a

câmera "Viper", da Thomson. A câmera de alta definição para'
cinema capta imagens com resolução quase cinco vezes superior às
outras HDs existentes no mercado. Com sistema tapeless, a

.

imagem é transmitida através de fibra óptica para um servidor na
ilha de pós-produção, onde é gravada.

D,. Como na primeira temporada, Maria
criança será interpretada por Carolina Oliveirae
Maria adulta por Letícia Sabatella

Rodrigo Santoro, assim como os demais atares da I>
segunda jornada de "Hoje é Dia de Maria"

freqüentaram aulas de preparação corporal, vocal e

musical

R I
Adolescentes: Quem Ama Educa!
Não está nada fácil para os pais e educadores lidarem com os

adolescentes de hoje,muito mais informatizados, globalizados e

independentes do que os do passado, mesmo recente.
.

Adolescentes precoces (tweens) e tardios (caronas) são produtos
dessa galopante evolução tecnológica e social. A educação dos
filhos é um projeto de vida coma finalidade de prepará-los para a

ética.e a felicidade, a autonomia comportamental e financeira.
Neste livro, o reconhecido mestre em educação lçami Tiba
apresenta toda a sua experiência clínica - mais de 74 mil
atendimentos feitos - de maneira organizada, clara e objetiva, para
ajudar todos aqueles que convivem é/ou lidam com adolescentes.
Aqueles que acham que fizeram tudo errado com seus filhos, agora
adolescentes, vejam em "Adolescentes: Quem Ama Educa!" que

'

sempre há te�po. O lançamento é da Editora Intergrare.

Cinzas do Norte
Este é o terceiro romance de Milton Hatoum, e é o relato de urna
longa revolta e do esforço de compreendê-Ia. Na Manaus dos anos
1950 e 60, dois meninos travam uma amizade que atravessará toda
a vida. De um lado, Olavo, de apelido Lavo, o narrador, menino órfão,
criado por dois tios e que cresce à sombra da família Mattoso; de
outro, Raimundo Mattoso, ou Mundo, filho de Alicia, mãe jovem e

mercurial, e do aristocrático Trajano. No centro das ambições de
Trajano está a Vila Amazônia, palacete junto a Parintins, sede de
uma plantação de juta e 'pesadelo máximo de Mundo. A fim de
realizar suas inclinações artísticas, ou quem sabe para investigar
suas angústias mais profundas.o jovem engalfinha-se numa luta
contra o pai, a província, a moral dominante e, para culminar, os
militares que tomam o poder em 1964 e dão início à vertiginosa
destruição de Manaus. Nessa luta que se transforma em fLig.a
rebelde, o rapaz amplia o universo romanesco, que alcança a Berlim
e a Londres irrequietas da década de 1970, de onde manda sinais de
vida para o amigo Lavo, agora advogado, mas ainda preso à cidade
natal. O lançamentci é da Editora Companhia das Letras.

I
Dossiê Brasília - Os Segredos
dos Presidentes
Vocêvai fazer uma viagem fantástica aos

bastidores do poder, nas páqinasde "Dossiê
Brasília - Os Segredos dos Presidentes", onde
estão presentes os depoimentos dos ex
presidentes, José Sarney, Fernando Collor de
Mello, Itamar Franco e Fernando Henrique
Cardoso, exibidas parcialmente pelo
"Fantástico'; que servirão para retratar com
fidelidade a cara do poder no Brasil nos

.

últimos tempos. Descubra que'segredos os

presidentes tiveram de guardar quando
estavam no Palácio do Planalto mas hoje
podem revelar. Obra do jornalista Geneton
Moraes Neto, o lançamento é da Editora
Globo.

Amór em Segredo
A desordem amorosa que vivemos é o

principal tema de "Amor em Seqredo",
Paixões proibidas e realizadas, amores difícéis
ou fáceis demais,casamentos e namoros são

. a matéria-prima de Sonia Rodrigues, que
divide com o leitor suas experiências para
mostrar como é possível renascer
afetivamente nas condições mais adversas. E
sua vida é um exemplo e tanto, marcada
profundamente pela relação conflituosa com
o pai, Nelson Rodrigues, de quem traça aqui
um relato impressionante, pela mistura de
dureza e carinho. Mais do que um exorcismo,
este livro é um convite para que se reinvente
o passado como única forma de garantir a
felicidade presente. O lançamento da Editora
Agir.

Jantar Mensal
26/08/05
Acontece no próximo dia 30 de
setembro de 2005, o tradicional
jantar típico italiano, em nossa
sede social. Adquira o seU

antecipadamente ou res-erve pelo telefone
370.8636.

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação

'Cidadania Italiana
Lembramos que as pessoas descendentes, �a
Região da Províncla de Trento, norte da Italla,
poderão encaminhar sua documentação para
adquirir o direito a Cidadania Italiana, junto adasCírculos ltalianos, até o próximo dia -20 e

setembro de 2005. .' .

O prazo conforme determinado pela Lei 379/2000,
inspira no dia 14 de dezembro de 2005.

'

.
I

Informamos que o horário de atendimen_to do

Círculo Italiano de Jaraguá do Sul é de z- a 6a feira,as
14:00 às 19:00h, na Rua dos Imigrantes Italianos)3,
BairroVila Nova.
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:Juliana Silveira ganha Disco de O'uro
;liO último sábado foi especial para Juliana Silveira. A protagonista de

I"Floribella'! recebeu �as mãos de Gilberto Barros, no "Sabadaço", o
,'Disco de Ouro pela trilha sonora danovela da Band.A gravadora'
\Universal já contabiliza 108 mil cópias vendidas e o CD caminha

,

rapidamente para conquistar também o Disco de Platina (125 mil

cópias).
,j
'- .

� , ,

,�Emoçao
}caracterizada como Flore acompanhada de bailarinos,Juliana
,�cantou as músicas de maior sucesso e se encontrou com Lara, uma

: pequena fã de 6 anos.Visivelmente emocionada com a conquista,
i Juliana Silveira agradeceu ao público e dividiu o pr.êmio com a

�quipe. "Esse prêmio é de todos que trabalham na novela e das
: pessoas que gostam do nosso trabalho", afirmou.

.

Arquivo vivo
William Bonner não descarta a possibilidade de escrever um livro
relatando a sua experiência profissional. No entanto editor do "Jornal
Nacional" avisa que o público terá que esperar um pouco, uma vez que

�_a falta de tempo é o seu maior problema atualmente.

t

�I RESUMO DAS NOVELAS I
I'�ALHAÇÃO 1 ressabiado,

.

SÉXTA - Natasha insiste para que Amanda lhe diga
\1EGUNDA - Bernardo fica angustiado e teme não : quem foi, mas ela se recusa, Bel e Download ficam

��nsegujr provar sua inocência. Rafa encontra, a j nervosos quando vêem Rico, que não entende nada.
11epública vazia e acha que os amigos o j Aline aprende tudo sobre tênis e convida Léo paratesqueceram" Bel convence Aline a se consultar ; tomar um suco e discutir o assunto. Uma menina
:com Rosa Lee, dizendo que ela precisa de um ! pede autógrafo para Kiko e Amanda morre de
tnamorado.JÚlio César fala mal de Rita para Juliana, : ciúrnes.tJuliana escolhe morar com Rita, deixando
� deixando-a chateada. Bernardo' lembra que um 1 Júlio César transtornado. Pasqualete entrega à
tfuncionário de um posto de gasolina e um ; o planejamento da palestra que vai dar, Uma das

�,5egurança do showpodern confirmar que ele: namoradasdeRafatelefonaemarcaumencontro.Ele
rt:estava longe do gerador quando a explosão ! se dá conta de que não sabe com qual das duas vai
t'9:orreu, Rosa Lee fala para Aline que o homem da : sair, Download faz algumas perguntas a Rico sobre
� vida dela vai salvá-Ia em uma situação de perigo. ! seu passado,mas ele desconversa.Marley conta paraíHorácio fica todo doído de tanto fazer exercício, : Rafa que uma de suas namoradas telefonou.e ficou
mas não conta nada para Naná. Vilma diz para Bel i de passar na república. Rafa teme que as duas
que descobriu que já fez muitas doações para um : acabem se encontrando e decide sair. Bernardo
tal de Jacobina e pergunta quem ele é. A menina i 'encara João, achando' que foi ele quem falou com
conta que Jacobina é um papaqaio.Betina.Marcão ! Armando. Naná deixa os papéis de Pasqualete numa
e Kltty tentam consolar Rafa, mas ele avísa que ! mesa � pede_para Horácio nãomexer.

•
quer ficar Sozinho, Aline torce para que Rosa lee

, te�harazão.
TERÇA - Urubu garante a Pasqualete que não tem .

,.otelefoneda firma que fez a segurança do show, '�'> ALMA GÊMEA
c.
V,lma fala para Bel e Download que decidiu se

,
,,tornar uma chefe muito rígida, Rafa confessa para : SEGUNDA _ Cristina revela a Olívia que, finalménte,�,MaTley que está arrasado por Kitty e Marcão : conquistou Rafael e se casará com ele. Olívia avisa

e5taremJ�ntos.só ele não consegue arrumar urna : Cristina que não vai permitir, que ela engane Rafael.
namorada. Urubu conta para João que Bernardo � Eduardo aconselha Rafael a se casar com Cristina.
qU,er conversar com o segurança do shaw, � Serena garante a Adelaide que não conhecia Guto e--deixando-o nervoso. Pasqualete diz a Bernardo : explica que tem uma sensação horrível quando se
que o segurança se chama Armando e lhe dá o ; aproxima dele.Adelaide acredita em Serena, Débora
ender,eço dele, Amanda ouve e anota tudo, mas : fala para Agnes que sonha com o dia em que Cristina

�uest,onada por Natasha, acaba jogando o papel ,
se casar com Rafael. pois não precisará mais do

/a. A cantora, então, guarda o endereço : dinheiro dela. Rafael pede, que Eduardo dê um
Isfarçadamente. Marley conta para Rafa que i cheque a Serena e a mande nunca mais procurá-lo.g�nhou um pé de coelho de seu tio e pode realizar : Raul afirma para Dalila que ainda a ama, mas notres desejos, Download conta para Bel que pediu : fundo não agüenta mais ter que lidar com ela, Rafael

que uns amigos seus atacasssm Aline,para que ela ; diz a Ciro que ele não precisa mais investigar quem épudesse ser salva por t.éo. Rafa faz dois pedidos : Guto, pois já tem certeza de que Serena está

��a o pé de coelho e em ambos deseja, apenas, ; envolvida com ele. Ofélia- sugere a Divina que ela

�en� m,ulher que queira sair com ele. Léo vê Aline j arrume uma namorada para Vitória, para afastá-lo de
1 Q Importunada pelos amigos de Download e : Olívia. Crispim fica furioso com Roberval por ele tera salva. Ela acha que a previsão de'Rosa Lee deu .: estragado seu cabelo.Hélio pergunta a Guto por que\ertoeficaencantada. , ele beijou Serena, Guto responde que Serena quis
QUAR' : beijá-lo. Hélio e Gutose enfrentam, mas são

t'
TA - Armando diz para Bernardo que ; separados pela polícia,est�munha no tribunal se ele precisar. João

exp ica para Natasha que Armando o viu perto do : TERÇA _ Serena rasga o cheque de Rafael e manda-ogerador,mas garante que não foi ele quem causou : não procurá-Ia nunc-a mais.Guto diz a Cristina que só
: �PloSãO. Ela fica nervosa. Amanda iembra do : fez o que ela mandou porque quer ficar com ela.

n�m��Ço d? segu.rança. Aline: diz para Bel que vai : Cristina garante � Guto que o ama e que eles ficarão

conh
ar Leo, pOIS esse é o seu destino, Rafa r- juntos. Vera explica para Eduardo que Alexandra só

na
eCe (Iça, que insiste em marcar um encontro ! diz coisas verdadeiras e por isso acredita que a voz

ver��sv�� noite em que o menino combinou de : que ela ouve pode ser sobrenatural. Eduardo não

ai'! .

Ia, Rafa acaba concordandq. Juliana fica : acredita que o problema de Alexandra possa ser

egUstlada,pOis não sabe se devemorar com Júlio : espiritual. Clarice diz para Div,ina que conhece uma

mesarou com Rita,Ciça e Flávia chegam ao Giga ao ; moça chamada Mafalda que poderá ser uma boa

co�mo tempo, deixando Rafa desesperado. Léo ! Ilámorada para Vitória, Cristina fala para Rafael que
parae��acom Aline quevaijogartênisVilma conta : vai semudar para a casa de Agnes,pois tem vergonha
Vinga �o que recuperou a m,emória e está se : de continuar vivendo sob o mesmo teto que ele.

ficam� �de Bel e Download.Os meninos ouvem e � Adelaide, ao ver que Cristina saiu da casa de Rafael,
qUe el U;'OSOS, Kiko vê um outdoor da campanha : adivinha que ela conseguiu o que queria.'Seren·a fala
Berna � ez em frente ao colégio, A advogada de : para Hélio que Rafael magoou-a muito, pois tentour o COnta que Armandomudou sua his,tória. j comprar sua dignidade. Rafael pede Cristina em

QUINTA _ B'
: casamento,deixando-a radiante.Cristina decide viver

piamente ernardo fica revoltado ,e acredita � na casa de Agnes até se casar e pede que Débora vá

advo ad
que alguém subornou Armando, A 'tomar conta da casa de Rafael. Rafael não fica muito

,frent�t � aconselha: o menino a falar com o � entusiasmado com o noivado, para decepção de

queres� o posto, pOiS ele é a única testemunha: éristina, Dalila pede que Roberval dê um jeito ppra
OUtdo

a

� seufavor.Todos parabenizpm Kiko pelo : queTerezinha paredechantageá-Io,
urna r�� .:Ixando-o cheio de si. Horácio espiona
diretoresnla? de; Naná e Pasqualete na sala dos : QUARTA _ Serena acusa Cristina de tê-Ia enganado
Rafa não' L�o ve que Aline não sabe jogar tênis,

. para roubar Rafael dela. Cristina agride Serena que
(iça no � e co�? vai se encontrar com Flávia e : fica furiosa e diz que poderia mçKhucá-la se quisesse,
frentista :smo' dia. Bernardo descobre que o ;' mas não vai sujar suas mãos. Ciro vê tudo de longe.
preocu �ao. trabalha mais no posto 'e fica ! i::ristina afirma para Agnes e Adelaide que Serena
Flávia ��.o, (Iça apar�ce na repú�lica, enquanto ! atacou-a. Agn,es e Adelaide dizem a Cristina que foi

diSCUte
s a no banheirO, Aline joga mal e Léo : ela quem provocou Serena, deixando-a furiosa.

Césares�?m ela, Jaque fala para João que Júlio ! Serena fala para Hélio que não vai contar a verdade a

Juliana s� sendo egoísta ao confundir a cabeça de : Rafael, pois ele a magoou demais:Vera diz para Rafael
Pais não �ara sevmga�de Rita,Rafa fica chate?do, ;

que ele está se precipitandó ao se casar com Cristina.
Aline fala Onsegue beijar nem (iça, nem Flav,a. ! Olívia entra na pensão de Divina efica perturbadil ao
ficou 'an

para Bel que tem certeza que Léo não : ver Vitória,Mima não deixa que Jorge pegue em sua
a ficar jun��qO co� e.la, pois eles estão destinados i mão por ser uma' moça tde respeito. Bernardo fala

homem .

s. Nana diZ a Horácio que tem horror a : para Jorge que sabe que ele está interessado em
InSeguro e ciumento, deixando-o

! SABADO - Não há exibição,

Tudo boato
Segundo a 'assessoria da Globo, por
enquanto Grazielli Massafera não fo!
escalada para atuar em nenhuma de
suas produções, como foi ventilado na

imprensa dias atrás. O jeito é esperar
para ver, mas que a loira está muito bem
cotada, isso está.

Qu�se pronto
Clàudete Troiano mudou o visual
especialmente para sua estréia na TV
Bandeirantes. Especula-se que o novo
programa entre no ar dia.12 de
setembro, mas esta data ainda não foi
confirmada pela emissora. Enquanto
isso.a apresentadora e sua equipe de
produção trabalham nos detalhes finais
da ,atração.

A derrocada de Glauco
Completamente apaixonado por
Lurdinha (Cleo Piresl.Glauco (Edson
Celulari) vai descuidar-se de seu

negócio. O empresário perderá parte
significativa de suas empresas na ação
de divórcio contra Haydée (Christiane
Torloni) uma vez que ela é sua sócia nos

negócios. A este prejuízo financeiro será
sornado a ação de Alex (Thiago Lacerda)
que vai casar-se cornRaíssa (Mariana
Ximenes) e conseguir que Haydée o

nomeie seu procurador nas empresas. O
mau caráter levará Glauco a miséria.
Estas serão algumas das cenas finais de
"América".

.

I Reviravolta em

"A Lua Me
Disse",

No final da novela,
fndia (Edvirges

Ribeiro) ficará rica, ra
desespero de

Adalgisa (Stella
Miranda) e Adail (Bia

Nunnes).As duas.
malvadas irmãs, sem

nenhuma outra

opção para
sobreviver, terão que

trabalhar como
empregadas de fndia

que se vingará de
todas as humilhações

que sofreu.

Bom de garfo assumido
Otávio Müller que atualmente vive o Horácio em "Sob Nova Direção", confessa que não resiste a

uma ,boa macarronada ou a uma suculenta pizza. O ator disse que quando sente que-o peso \ .

está aumentando muito, recorre a um SPA,
Mánia
Malvino Salvador, o Vitório de "Alma.
Gêmea.confessà que tem a mania de
roer as unhas. O ator diz ainda que tenta
se controlar, mas nem sempre consegue.

Mirna e concorda em não contar nada a Crispim,
contanto que ele a respeite, Rafael conta para Felipe
que: vai se casarcom Cristina.,Felipe diz para Rafael
que ele está agindo errado, por ir contra ao que
sente.Débora avisa Zulmira e Eurico que vai ser uma

patroa muito mais exigente. que Cristi�a. Roberval
diz a Dalila que gostaria muito de saberse a criança
'vai ser menino ou menina. Dalila fica feliz, mas
disfarça.Ohvia não gosta de saber que Divina quis
apresentar Mafalda para Vitória. Alaor começa a

cortejar Terezinha, mas acaba falando mal dos
cabelos dela.

QUINTA - Rafael diz a Cristina que ela não tem

direlto de exigir que ele esqueça Luna.Cristina fala
para Rafael que ele a fará sofrer se pensar em Luna,
mesmo estando noivo dela. Rafael decide não

rnaqoar Cristina. Adelaide diz a -Serena que vai
contar-lhe toda a verdade,mas pede que ela lhe dê
um dia, Serena concorda, Adelaide explica 'para
Elias que quer contar tudo a Ser.ena e ele se oferece
para ajudar, Serena diz a Hélio que tem certeza que'
há um mistério rondando sua vida e quer descobrir
qual é, Ela pede que Hélio a ajude a encontrar Guto,
Alexandra explica para Vera que ouve a voz de um

homem mau, que a manda fazer coisas ruins. Vera

garante a Alexandra que quer ajudá-Ia, Alexandra
diz a Vera 'que sabe que ela quer lhe fazer mal e
parte para cima dela. Eduardo e Nair controlam
Alexandra;Vitória diz, para Jorge que não agüenta
mais o temperamento de Olívia. Jorge aconselha
Vitória a arrumar outra namorada para esquecer
Olívia. Débora diz a Cristina que ela precisa acabar
com o pessoal da' pensão para que Serena não

tenha mais amiqos para apoiá-Ia. Vera garante a

Eduardo que Alexandra ouve uma voz sobrenatural
e dizquevai investigara caso.

SEXTA- Serena adivinha que Guto ajudou Cristina
por que a ama.Guto fica surpreso com a perspicácia
de Serena, Serena afirma para Guto. que ele foi um
tolo, pois ajudou Cristina a conquistar Rafael. Guto
fica furioso e investe contra Serena. Hélio se atraca

com Guto. Terê chama a polícia e Guto foge
correndo.Ciro conta para Rafael que Serena acusou
Cristina de ter armado o encontro entre Serena e

Guto. Rafael responde que não pode duvidar do
que viu e pede que ele desista de investigar Serena,
Cristina impede Adelaide e Elias de conversar com

Serena. Jorge vai visitar Mirna. Crispim acha que
Jorge está ali apenas para tratar de negócios e fica
satisfeito. Raul fala para Dalila que não se.importa se

seu filho vai ser menino ou menina, Dalila fica
arrasada. Cristina manda Guto arrumar um jeito de
impedir Elias de ajudarAdelaidea falar com Serena,
Guto exige mais dinheiro de Cristina. Divina eOfélia
levam Mafalda Rara conhecer a cozinha de Vitória
no restaurante. Vitória dá uma sobremesa para as

três. Serena comenta com Olívia que gostaria de
continuar,trabalhando no roseiral. Olívia prometê
falar com Rafael. Osvaldo diz a Eliete que não gosta
de sua amizade com Divina. _-

SABADO - Elias descreve Rita para os policiais e

pede que eles a encontrem, Adelaide e Serena
combinam de conversar outro dia, depois que Rita
for enconmida, Cristina explica para Rafael que Raúl
estava lhe' emprestando dinheiro para comprar uf!1
presente de noivado para ele, Raul confessa para
Rafael que o dinheiro que estava dando a Cristina
era da empresa e não dele, Rafael pede para analisar
os livros de contabilidade, Raul garant� a Cristina
que Ralael não descobrirá nada ólhando os livros,
mas explica que não poderá lhe dar o dinheiro que
precisa, Rafael pede que Raúl pague as despesas de
Serena. Raul pergunta a Rafael se ele vai continuar a
namorar Serena mesmó após se casar com Cristina.
Rafael fica furioso e manda que Raul j�mais repita
aquilÇ>. Hélio, Terê e Crispim encontram Rita sozinha
e chorando. Rafael e Serena se encontram sem

querer e ficam perturbados, Cristina explica para
Débora que não tem dinheiro para dar a Guto e que
precisa encontrar outra maneira de silenciá-lo.
Débora fala para Cristina que ela precisà mandar
alguém dar um susto em Elias para que ele não

,

possa ajudar Adelaide a contar a verdade a Serena.
Crispim leva Rita para Kátia. Jorge combina de se

encontrar com Mirna. Alexandra explica para Vera
que o homem que ouve tem raiva dela,

Carinho dos

colegas de
elenco

Edvirges Ribeiro, a
atriz que interpreta

fndia na novela "A Lua
Me Disse" é

paranaense; nos
bastidores da novela

é carinhosamente'
chamada de Dona
Bumba por seus

colegas de elenco.

Depende da hora .

.

Ludmila Dayer não tem problemas quanto à sua roupa. A atriz pode sair tanto de jeans e

camiseta básica, como optar por algo mais produzido e uma maquiagem mais carregada.Tudo
depende do que está sentindo no momento em que vai sair. Ela não costuma se programar.

A LUA ME DISSE

SEGUNDA - Gustavo-diz a Heloisa que vai ter que
lutar muito para conseguir. a pres-idência do 'banco.
Heloisa se preocupa em recuperar logo a guarda do
filho. Ester diz que Beatriz não pode ir embora e faz
uma ameaça _

velada. Beatriz diz que escutou a

conversa entre ela e Tadeu e que, se lhe der dinheiro,
vai embora.Murilinl;lO acha que Assunta precisa ir ao
médico, mas ela garante que sabe se cuidar, Tadeu
teme que Beatriz conte o que sabe,mesmo CÇ>m Ester
pagando. Alberto diz que Olavo foi seu companheiro
de trabalho e é viúvo três vezes, mas pede que Diva
não conte nada a Adernllde. Pedro se fecha ao dar de
cara çom Rodrigo em sua casa.no café da manhã e

depois reclama com GeÓrgia. Geórgia reage, diz que
Rodrigo a faz felii e que 'não vai abrir mão disso.
Dionlsla se' preocupa por que Branca não passou a

noite em casa. Ademilde avisa que convidou Olavo
para jantar em casa, para que ele conher a famjlia.
Valdo reclama que a peça não tem graça sem

Samovar.Tadeu se lembra de Heloisa,e sai da loja,vai à
livraria, pede perdão a Heloisa e diz que ainda a ama.

Ela pede quevá embora eTadeu sai da loja.Marisinha
conversa com Mildred ao telefone e diz à Diva que se

orgulha muito da nova amizade. Diva fala que ela é
sua rival.Adilson avisa que a ponte entre as duas lojas
vai ser construída, Adail denuncia a obra à prefeitura,
usando o nome de Zelándja, Ester não recebe Branca.
Elvira manda Branca ter cuidado com Ester, Heloisa
vai à casa de Ester buscar o filho.Gustavo fica no carro.
Madô e Branca chegam ao banco. Ivan avisa que Ester
não pôde esperá-Ias. Heloisa fala para Ester que foi
buscar Arthur e pergunta se vai entregá-lo por bem
ou através da justiça.

TERÇA - Esterdiz a Heloisa para levar Arthur e que irá
marcar, via seus advçqados, visitas ao neto. Arthur se
despede da avó, quase obrigado pela mãe, Ester
chora no quarto de Ricardo, lembrando de uma

'discussão forte com o filho. Madô acalma Branca e.
avisa que ela Vai precisar domar o temperamento.
Leontina diz que não quer o ódio da e

promete ajudá-Ia, Madô quer saber se a mãe está
falando sério, l)1as ela não responde, Ademilde
supervisiona o jantar e Gôndola garante que tudo vai
dar certo. Tadeu diz a Ester que precisam pensar no
que fazer com Beatriz antes de lhe entregar o

dinheifo.Adail se revolta porque Adonias diz que ela
não vai receber dinheiro algum de Branca. Ademilde
pede o livro caixa do Peru, porque Tadeu irá comprá
lo. Morcega conta para Roma que várias pessoas
morreram em um asilo na passagem de Sulanca.
Odorico pergunta a Roma se Morcega está
investigando a avó a mando de Bisonho, As mulheres
vibram quando, Madó mostra a foto do conde no

programa,Arthur abraça Diva e Alberto,Pedro diz que
amará o filho de Soraya como se fosse seu, em

qualquer circunstância, Geórgia se chateia por que
nem Silvia quer conhecer Rodrigo. Samovar diz que
todos estão sendo injustos com Geórgia, 'Gôndola
manda p,dalgisa e Adail não estragarem o jantar de
Ademilde,Murilinho pede desculpas a Pedro e conta
que vai�er pai do filho de Assunta,Os dois apertam as

mãos. Todos aplaudem a volta de Samovar, Marta
comenta que o pai de Gustavo tinha uma firma com o

nome deGarbo.H�loisa eVioleta ficam pasmas,

QUARTA - Heloisa pergunta se Ester pode estar
usando a companhia e Marta diz que é bell] provável.
Odorico conta para a avó que Bisonho mandou
Morcega investigá-la,Sulanca exige provas,Ademilde
tenta apresentar Olavo, mas Gibraltar, Mu'rilinho e

Adonias fazem a maior confusão querendo arrumar

um lugar para o berço, Ademilde não gosta da
conversa sobre as esposas de Olavo,Diva e Alberto se

horrorizam ao saber da ligação de Ester com os

assassinatos. Ester com'bina com alguém, por
telefone, o que irá fazer. Ester .manda jogar fora tudo
de Marta, se ela não aparecer para buscá-Ias, Madó
debocha da rapidez com que Leontina 'recupera a

visão. Gustavo fica pasmo ao ,saber que Ester usou
uma companhia do pai para pagar a quem o

assassinou,Todos se surpreendem quando Olavo diz
que pinta sempre sobre o mesmo tema: v�lórios,
Elvira provoca Leontina, que faz ameaças, [ndia diz
para Ademilde mandar Olavo embora. Dionlsia

ordena Whitney fazer o prato de Latoya, porque ela
não está autorizada a se sentar à mesa.Latoya reage
e diz que não é escrava. Dionísia a manda ficar no

quarto, Latoya vai embora, Armando tenta

convencer Elvira. Heloisa diz que Ester deve saber

que eles estão perto da verdade, Gustavo diz que
eles precisam encontrar o contrato ,social da
empresa e Arthurse oferece paraprocurá-lo na casa

da avó. Olavo se aproxima de Ademilde, mas ela o

manda embora. Geórgia diz que vai se casar com

Rodrigo, Ester dá o dinheiro à Beatriz e manda
Virgílio sequi-la.Heloisa fala para Arthur nãofazer
nada contra a avó, pois teme sua reação. Branca
entra no escritório de Ester e exige uma conversa.

Até o fechamento desta edição os capitulos de
"A LuaMe I'lisse"ainda não havia sido editados.

AMÉRICA
SEGUNDA - Ed tenta falar com Sol no tribunal,mas
um guarda avisa que eles não podem se comunicar.
Mayfica radiante ao saber que Sol não quer que Ed

fique com a guarda da criança.Acácio faz com que
a lamparina de Tião solte raios de luz. Tião fica
impressionado e leva a lamparina até o médium
em busca de explicações. O médium recebe novo

recado de Acácio e diz a Tião que está chegando a

hora em que' o destino dele e o de uma moça serão
selados.Sol diz ao juiz que o filho que espera não é
de Ed, mas de Tião. Ed fica chocado. Glauco morre

.de ciúmes ao saber que Lurdinha saiu com os

amigos, e ela' acha graça da insegurança dele.
Haydée conta para Irene que está fazendo de tudo
para atrapalhar o relacionamento de' Glauco e

Lurdinha. Nina deixa no escritório de Glauco um

porta-retrato que contém uma microcâmera
escondida, para vigiá-lo. Ed desabafa com May e diz
que ficou muito magoado com Sol. Sol revela a

Malu que desistiu de Ed para não perder seu filho,
Feitosa manda Islene não ofender maisa moral de

Çreusa.lslenefica furiosa ,e os dois brigam.
'

TERÇA - Sol âeixa uma carta para Ed com Perkins.
Ed decide ir até o aeroporto. Tião não gosta de
saberqueMazéganhou um presente de Adalberto.
Simone comenta com Mazé que Tião e Zé Higino
estão enciumados.No aeroporto,Sol,Malu e outras

ilegais são levadas para uma sala especial.Ed vê Sol
de longe, mas é proibido de falar com ela, Laerte
pede que Glauco vá a Boiadeiros ajudá-lo a

preparar Geninho para a acareação com Mazé.
Nina espiona Glauco no escritório através da
microcâmera. Glauco convida Lurdinha para ir a

Boiadeiros com ele. Raíssa encontra Lurdinha e se

recusa a falar com ela.Lurdinha diz a Raíssa que ela
não deveria estar com raiva, pois ela está fazendo
Glauco feliz.Tião diz a Dinho que sabe que algo de
importante está prestes a acontecer na sua vida,
mas não sabe se é algo bom ou ruim. Cidinha liga
para Mari e diz que Sol e.stá indo para o Brasil.
Haydée explica para Irene que mandou Ralssa
jantar com To-ny porque quer mostrar que
realmente abriu mão dele. Alex fica nervoso

quando Pimenta conta que eliminou o motorista
de táxi contratado para fazê-Ia sofrer um acidente.
O advogado de Ed não consegue impedir Sol de
embarcar. Sol entra no avião e diz a Malu que seu

sonho de viver nós EUA acabou,

QUARTA - Tony descobre que Haydée disse a

Raíssa que ele queria jantar com ela. Raíssa diz a

Tony que mudou muito desde que eles
terminaram e parou de fingir que era' bem
c9mportada, Enquanto Raíssa vai ao toalete,Tony
liga para Haydée e diz que ficou muito magoado
por ela termandado Ralssa em seu lugar,MissJane
diz a May que entende a paixão de Ed por Sol, pois
já amou muito um homem bastante diferente dela"
egostaria deter tido coragem para ficar com ele.Zé
Higinb, saudoso, p,ensa ,em Miss Jane. Simone, em
vão, tenta convencer Mazé a ir ao baile. Mazé dá
uma broa de milho a Simone para ela entregar a

Adalberto, em retribuição à rapa,dura que ganhou
de presente. Raíssa acusa Tony de só p'rocurá-Ia
quando não consegue se entender comHaydée, e
vai embora furiosa. Consuelo aceita a proposta de

Perkins. Waldomiro e Jota tentam convencer Neto a

não desistir de Helô,mas ele não quer nem saber.May
dá seu apoio a Ed, que fica agradecido, Simone
entrega a broa de Mazé a Adalberto, que fica
encantado. Deco se interessa por Kerry, que só
cons.egue pensar em Júnior. Geninho vê Laerte e

Detinhajuntos e tira uma foto deles com seu celular.
Ramiro diz a Alex que ele é o próximo alvo de
Pimenta, Islene vê Feitosa distribuir os convites de
seu casamento e fica arrasada.

QUINTA - Odaléia, Mariano e Mari ficam muito
emocionado, ao ver Sol. Sol confessa a Odaléia que
está feliz por rever sua família, mas triste por ter
deixado Ed para trás, Ed vê as coisas de Sol em sua

casa e sente saudades. May garante a Miss Jane que
em breve reconquistará Ed. Miss Jane perg,unta a '\

May se ela não sente remorsos por ter denunciado,
Sol,mas ela afirma que estava apenas se defendendo.
Sol pensa em contar para Odaléia que está grávida,
mas 'perde a coragem. Carreirinha conta para Tião

que Sol voltou, Tião se lembra das palavras do'
médium, que disse que Sol ida cumprir seu destino e

fazer com que ele cumprisse o dele, Lurdinha leva
Glauco para conversar com Vera. Vera não consegue
ser simpática com Glauco, que fica constrangido.
Jatobá dizaVera que Glauco podegostarde Lurdinha
de verdade, mas ela não acredita nisso. Lurdinha
pressiona Glauco a pedir logo o divórcio.lrene vai ao
escritório de Glauco e pega a fita gravada dentro do

objeto que lhe deu de presente, Haydée e Irene
ouvem Glauco se declarar para Lurdinha na fita,
Simone diz aTião que não vai perdoá-lo se ele voltar a
se aproximar de Sol, e ameaça ir embora' se isso
acontecer, Perkins entrega a .carta de Sol a Ed, Ed
agride Perkins, acusando-o de ser responsável pela
'partida de Sol. Sol, em sua carta, diz a Ed que jamais
vai esquecê-lo, e ,garante que es_tará esperando por
ele noBrasil.

-SEXTA'- Mari se recusa a dar o endereço de Alexpara
Helinho, com medo do que possa acontecer ao

namorado. Feitosa apresenta Creusa a Sol e diz que
agora só está interessado em moças puras, Sol sente
tontura e deixa Odaléia preocupada.May insiste com
Ed que talvez o filho de Sol não seja dele,mas Ed tem
certeza de que 6 exame, confirmará a sua

paternidade. Ju dá o endereço de Sol para Ed. Sol
decide ir.para Boiadeiros ao saber porCidinhaque Ed
vem para o Brasil. Detinha, Penha e Bebela reclamam
por ter de cuidar de Sinvalzinho.Odaléia insiste com
Sol para ela contar o que está acontecendo, mas ela
nada revela.Mazé reclama com Neuta que Dinho vive
rodeando a janela das meninas. Neuta finqe se

aborrecer. Carreirinha sonha que se casa com

Conchita. Júnior sente ciúmes de Kerry com Deco, e
ela adora. Tião reage ao saber que Sol vai para
Boiadeiros. Simone diz a Tião que não vai perdoá-lo
se acontecer algo entre ele e Sol. Dalva diz a Gomes
que comprou um sapato para Farinha é que ele deve
passar na sapataria para pagar a compra. Odaléia
descobre qu'e Sol está grávida e a repreende por ter
se deixado levar por uma paixão, mas diz que não
deixará Ed levarp neto, -

SABADO - Tony diz que Haydée é 10uca,Nina prepara
•

u.m relatório sobre os oito anos _de relação com

Glauco.Diva fofoca sobre a gravidez de Sol. Feitosa se

orgulha da pureza de Creusa,·lslene jura que não vai
ao casamento de Feitosa. Dalva e Rose ficam pasmas
quando Diva conta que vai passar com o casal um dia
de sua lua-de-meI.Mariano se emociona ao saber da
gravidez de Sol. Mariano e Odaléia se despedem de
Sol'e pedem que ela volte de Boiadeiros assim que Ed
for embora. Ramiro diz a Pimenta que a culpa do
atentado·contra ela é de Alex e avisa q'u� ele tem um

novo plano contra e�a. Ale!x encontra o telefone de
Djanira no bolso de Ramiro, Irene se lamenta com

Raíssa porque Laerie é um falido e diz não ter

vocação para ser pobre, Haydée' diz a Tony que
prefere esperar que a vida de Raíssa,se defina antes
de assumir á relação com ele.Manu conta para Raíssa
que Lurdinha está felicfssima com Glauco, Raíssa
reclama que o pai nunca teve paciência para sú'a
conversa nem para seus amigos. Glauco teme que
Lurdinha deixe de gostardele,e ela otranqüiliza,Nina
acusa Vera de não fazer nada para impedir a filha de
cair em uma cilada.Jota tenta acalmar Consuelo,que
fica,furiosa com a disposição de Inesita desemudar.'
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Com um lançamento da coleção
simultaneamente em quatro capitais
brasileiras Aracaju.Maceló, Belo
Horizonte e São Paulo a Disritmia
apresenta as novidades para próxima
estação com uma homenagem ao

Brasil
'

A marca dejeanswear está em' ritmo de festa, e
não é pra menos. A��ba de lançar a coleção
Verão juntamente com orp.ar�vÜhoso catálogo
.fotografado com o casal (não.menos
maravilhoso) Isabelí Fontana eHenri Castelli e
está completando 15 anos de existência. Para
ter uma 'coleção à altuta da comemoração, a
grife decidiu 'olhar ao redor' e se 'inspirou na

Cultura brasil�ira paradesénvolver as estampas,
cores, modelos e estilo da P\ó�tí:na estação.
Viajando pelas festas do Pa!s; a'pisritmia
combinou elementos ca�à�tedstiç:os de festas
tradicionais como o Maracatu da Nação

.

Elefanteno Recife, o Bumba-rneu-boi do .

Maranhão e o Divino de Parà:tY para dar a cara
das peças de verão unia explosão

" '.

signos e bordados.' i .

Além de resgatar algumas da�\riais JMhr\'r�",i\#'",

tradições populares do Brasil, a grife procurou'
mostrar essas influências sob uma ótica
", .

.

',;' z : .,
.. .' ':·:!d·':�, �\ .

roqueira' e 'teen'. C6ití:o'se uma fã de .. a.L
fosse buscarna çulturf\.,n�çtqnal urna

.'�

d�s tmnsgiéss6es.;é;�spt;.açô�1 de líber

M;u��l}tt$,·. çqlJlC?}. juventude dos anos 60 que
virou' á fuüdi de '�abeça pra baixo ao buscar

ii " . Jl1,�pi�çã,�; 110, fGl,k, 1!D.t�.f��9Qn�1 para suà-p.?va-iClênti"daã€ 3:e V�s�it. "':' :a � t;j * 17'4 '

. "ç:"""

i 'Pà±a I\l8sfIa.S t9qÇl:�$�e entrosamento có'írtí;;it%
cultura, as 'paisagens' e as festas brasileiras,
marca de(:idiÍl-�arr'eiriatar a coleção com o .<,'
catálogo fotogra;fado na Costa do Sauípe, co;ri<

.

o lindíssimocasa] Isabeli fontana e Henri "}'),
Castélli. Foiá pri:mÉii'hitàJmpanha que os d6is
fizeram juntos, e (t·JntÍll'Ma'de e descontração..;._ .,,:

'. I

_

: ,. ,< (';1 �. -, y... .-...
.

. ' __
' ·1�

da dupla somara\TI.�§ê �·'j)êi��a,pas novas peç;1s.

e' ao vistial\riárf�el'à3Jl&t�çfi67E o resultado
.

não poderia: ser �útr6:;:"um material. de
,

...

,

divulgação incrível. O lançamento da coleção,
que acontece nas dive;sas regiões durante todo

.

o mês de setembro" teve ;os�art,
.simultaneamente, em São Paulo, Belo
Horizonté, Maceió e Ar�C:aj'u.

'-'!

/::,. A marca de jeanswer se inspirou na culturabrasileira
para desenvolver as estampas, cores, modelos e estilo da

p.róxih1à estação

/::,. O catálogo catálogo da grife Disritmiá.foi fotografado na

Costa do Saulpe e teve como modelos o casal de famosos
IsabellFontanae Henri Castelli

.

A mão merece cuidados extras
Sol, vento, frio, detE!rgentes,'pbluiç��'s'�'õ_os'fàié:/r,és externo� que
ressecam e ápressamo envelhecim�'n'tó:€Iâs.rÍ1ãos. Paciência e' .

cuidados diários vão deixá-las bonita� p,armais te,mpb;' ,

Alguns dermatologistas recomendam '6 uso de sabonete neutro
,

ou de formulação-suave e hidratante, além de cr�h1e com filtro
solar várias vezes ao dia.Ouanto ao protetor selar.este deve ser
no mínimo FPS 8 sendo, que em alguns casos são indicados
aqueles acima de 15." ,

'

Os cremes e fluídos que contém silicone também são

recomendados porqueformam uma película protetora. As
vitaminas C eE combatem os radicais livres, os ,óléos \Íegetais
aumentam a sua maciez e evitam o ressecarnento, as ceramídas
e as lanolina hidratam é o pantenol, além de umldificar, estimula
a regeneração da pele.

.
'

.

Estes produtos são.indlcados para uso diário e ainda podem ser

combinados outros três, alternando-os de acordo com suas

necessidades. Para um tratamento intensivo, é recomendado'
fazer uma esfoliação,ern seguida passar uma boa quantidade
de creme de boa qualidade, preferencialmente queem sua',,'

formulação contenha urna combinação dos ingredientes citados.
Massagear e colocar.uma luvade algodão durante uma hora.

.;i _',
. .' •

. ��_ t_'"
.. -

,E"(9mO ficam o formato dasunhas?
U�h�IS limpas, lixadinhas e cutículas aparadas fazem parte do
ritual de higiene. Pintar as unhas, sem dúvida alguma, dão um

toque extra de elegância a qualquer mão, ou pé. Escolher a cor
ideal é fundamental, embora a moda seja ultra democrática neste
sentido.' '.' I ,

Alguns especialistas no assunto dizem que as orientais deveriam,
preferir sempre os tons beterraba e vermelho, enquanto que
aquelasde pele muito clara ficam bem com a maioria das cores

, de esmalte; quanto' as de pele negra, deveriam usar tons claros ou
bem escuros,já que os tons intermediários deixariam as unhas
"sem vida".Tudo é uma questão de gosto e cada um tem o seu.

Quanto a forma das Linhas, esta deve combinar com a forma dos
dedos. Os mesmos especialistas explicam que o comprimento da
\-Inna deve ser médio; para dar mais corpo aos dedos muito
magros, o melhor e optar por unhas arredondadas. Os dedos
longos vão muito bem com unhas ovaladas, e finalmente os

Aed())�!=urtos e gordinhos devem optar por unhas quadradas.

Touro-O astral harmonioso e alegre vai estarem quase todas as áreas de sua vida.Sua criatividade
.

estará em alta e isso vai refletir positivamente na vida amorosa.Aproveite àsmomentosa dois.
'

Gêmeos - Você �stará muito mais disposto à vida social e à convivência com pessoas novas.

Divergências familiares tendem a tirar o seu sossego. Conte com.o apoip da pesspa amada neste'
senti,do.·

, . ,

Câ'n�er - O o'timis;"o é um'dos seus melhores traços;mas tente ,efreá-I� quando tomar decisões
que en�olvam o terreno financeiro ou profissional. Não dê importância demasiada �s queixas da
pessoa amada.

. ,

"

Escorpião - Você está mais cheio de idéias do que nunca é só o seu senso de responsabilidade é que
va'i mantê-lo ligado à realidade. Por isso, descarte todas as decisões importantes e invista somente
no lazer.Relaxe e livre-seda estresse,

Aries - Sua alegria e comunicabilidade com os.amíqos poderá despertar ciúmes na�' pessoas. I. Libra - Não é hora para ser intransigenteno amor, não fique'batendo o pé somente paramostrar
Cuidado com o que diz, mesmo de brincadeira. Evite màl-éntendidos. A vida amorosa mais quem manda. O momento pede tolerância para evitar mais complicações cujas conseqüências
melhorarmuito.Aproveite.

'

.poderao ser amargas. Reflita mais sobre isso.
'

;
,

.;
/.
i'. �. ,. , "

Leão - O momento favorece as parcerias profissionais e amorosas. Excelente para q contato com

amigos e com a pessoa amada.Aproveite as viagens e lazerecurta bem os momentos a dois'.5aúde
em ótima fase.

'

'Virgem; Sua coragem e capacidade·de tomar deci�ões estarão se�do avaliadas,e não conte com o

apoio desuperiores.Tudo vai depender somente de você e de seu desempenho,mas mantendo a

calma tudo sairá como o esperado;
"

" '

,
'.

Sagitário - Sua relação sentimental poderá ganhar muito s,e você optar pelo diálogo. Tenha
coragem e encare tudo bem de frente. O mesmo comportamento deve ser adotado no ambieme

'

profissional.

I
!
r
I

Capricórnio - Bom para as viagens de lazer e as atividades esportivas. Aproveite a oportunidade
para estreitaras laços com amigos e familiares.Cuide para que a pessoa amada não fique ressentida
e dêvazão a ciúmes infundados.

.

,

Aquário - Poderá 'se deparar COm uma situação na qual terá que fazer uma escolha difícil. Deixe
pesar a sua consciência e a sua intuição. Não dê ouvidos a falsos conselhos. Você sabe o que lhe
convém.

Peixes - Contenha os seus impulsos porque as palavras podem ter um poder devastador.Só emita a

sua opinião sefor solicitada e mesmo assin: faça-o com cautela. Péssimo noterreno afetivo.

_._,'
.

Tempos de colheita
Nosso curso de Moda ainda é muito jovem,estáe
seu terceiro ano, no entanto já se apresenta co
identidade e força frente ao cenário de graduaçã
em Moda que se constrói no estado de Sant
Catarina.

a

. Através do trabalho coletivo realizado pelas mão
de uma equipe que está, empenhada em cria:
desenvolver e construir propostas dentro d
âmbito plural da Moda e do Desiqn, os resl:Jltado
que se tornaram realidade, os quais podemo
prestigiar, nos evidenciam o quanto se desej
construir uma Moda catarinense e nacional co
identidade própria e o quanto se deseja gerar
oferecer através distopropostas com diversidade
com qualidade em sua formação.
Essa colheita de resultados' a qual estamos nos
referindo, vem se. desenvolvendo durante o
caminhar desses três anos de trabalho e orienta
para uma forte tendência de desdobramento
Provadisto, é a realização da segunda edição d�
Circuito de Identidades Latinas que está s

'

projetando para o mês de outubro deste a rIO etra)
em seu bojo a proposta da Identidade Latina como'
elemento central. Este circuito que no último ano

gerou forte atenção e curiosidade é o resultado do
enlace de algumas nações da América Latina:Brasilr
Uruguai, Argeritina, Chile e Colômbia, que em

conjunto deram formas e essência ao evento com
visão social direcionada ,a culturalatina. Neste.ano;
o Identidades Latinas retorna aos campos da
Universidade de Jaraguá do Sul- Unerj e surqecom
força ainda maior, trazendo em sua composição
uma proposta com visão de desenvolvimelilto
social através do projeto Fibra da Bananeira,o qual
vem se construindo em nossa região nos últimos
meses e vem ganhando atenção e espaço no'
'cenário social, principalmente entre os meios de

'é:8muhicações.
O projeto Fibra da bananeira situa-se dentro d

�

'Identidades Latinas como uma irnpoitant
ferramenta em prol desse {rejccnheclmento d

, " identidãde "écultura latina que o'Circuito propõe
justamente em função da utilização de uma:
matéria-prima que é característica da nossa região I

e que se apresenta como um, interessante e

alternativo'material para a confeéção e construção
das idéias e propostas que venham a brotar do

imaginário dos participantes nas oficinas deModal
Design geradas durante o evento .

Mas oCircuito de Identidades Latinas é apenas um

dos muitos frutos que estão em processo de
amadurecimento e posteriormente' colheita,
Citemos também a participação do nosso curso

,n'os eventos de Moda que vem acontecendo e se

destacando principalmente pela ,. região sul e

também demais regiões doBrasil. Entr� esses estão
o Curitiba, Fashion Art e o Floripa Fashion, que
aconteceram recentemente e movimentaram oí. :
estados do Paraná e de Santa Catarina. O Curitiba

Fashion Art, se destaca pela sua atuação no campo
da.Moda em visão nacional.aparecendo na terceira
colocação na listagem dos maiores eventos do

Brasil. Na última edição a equipe do curso de Moda
esteve presente não somente nas cadeiras do

público,mas também como participante em razão
da participação da acadêmica do VI período
Adriana Gonçalves e do ex-acadêmico Adriano
Kerscher também do VI período, no concurso João:
Turin realizado pelo Curitiba Fashion. O reswltado
do concurso se revelou positivo para nós, pois o

trabalho de Adriano angariou a terceira colocação
entre os trabalhos apresentados no espaço. Além

.

dessas apresentações e conquistas, destaca-se a

participação de Alex Blanch, designer espanhol e{
atual diretor da Escola de Desiqnda PUC,Santiago,
Chile em nossa universidade e no ciclo de palestra:;]
realizado na Universidade do Tuiuti Curitiba coJTl�,:
sua fala sobreDesign e Modaem uma perspectivá':
contemporânea. ,

'

Além da participação acadêmica, esteve tambeJTl.
presente exibindo o seu trabalho pela. marc�,
.Marcos Soon, o desíqner Marcos Marquettí. o qua ':
faz parte do corpo docente do curso de Moda,:
Como proposta para a primavera-verão de 20.0� a

Marcos Soon evidenciou na passarela do cUritiba
Fa s h i o n uma coleção com propostas
extremamente femininas, com fortes tendênCias
para as rendas e bordados;
Voltaremos aos resultados posteriormente.

\

Por:Oaiana Riechel-VI péríodo.
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: Carne Seca,Carne 'de Sol e Charque,Qual :�

.�

,

a·Diferença?
"

�:
,

Á diferença reside basicamente na técnica de ��
i preparo. Todas são feitas com carne bovina, �,

sendo que a 'carne de sol,depois de cortada,é �
I.AÇt1WDJVIOlJAL .1'l.OOÁIÜi$200,OO

i

ligeiréllTleAte salgada e deixada em locais
Z'lOOAR.l'!SlCJ{).(IO! cobertos e bem ventilados. Como exi�e um

. iVtOOAflFlS 50.00! I' 't
/ .

reparo da carne de sol séL.AÇ(1$f1llll'LA$ ·a�llNllIl$(;ff19.tf1:S i
c Imamj.u oseco,op.

.

«

{VACAt;()f!OA)
,

.. 1StJINO: é possível 'nas regiões semi-áridas do ::

'. '
'Nordeste. A secagem é rápida, formando �

!.4Çt1Wf""�Al. r ,.

d t t >
t#l1,JGAfl.TR<:ll'E.OEltAÇO: uma �specle e casca pro e. o�a .que ;,

lA,Çt1mDUPt.As -l'lOOAR 1'!S200,OO' conserva a parte de dentro da carne úmida e «

.

.

.
Z'tOOAR 1'!S100,OO i macia.Dos três tipos de carne desidratada,é a

"

.

'

S'�OOARFl$' �O,(ll):, . •

h lor ranldPROVAHÁÁfBQRES(9ATl;]OO{lJAÚlflÇl\l! que cozm acomrnarorrapr ez.
"

"I"lOGAflTRO�úE:RS1Í)(),(IO! Já a carne seca, também conhecida como

, carne-de-vento, carne-do-sertão, carne-do
i Ceará.carne-do-Sul.ou jabá (do tupiyaba ou :

mrb/JAtlVRE rlIDFEUSESORTSIO' jabau, que siqnlflca fugir, esconder-se), é
.o.E\JM.APARElHOC1ll.OlMIENTflEOS: esfregada com mais sal e empilhada em,

I'ARTiClf'Ames. :
��$OOfGArTA ! lugares secos. As "mantas:' de carne são
CATE40RIAMlRd.f -1'lUGA,lUROFElI: constantemente mudadas de posição, para
ATt15ANOS '�IX���� i facilitar a evaporação. Em seguida elas .são

MAISR$5Q,OO: estendidas em varais, ao sol, até completar à
a'tIJ::i������' desidratação. '.

CA'fEGORIAA.OOLTO -l'tOOAATROF!\U: O charque, típico da reg.ião Sul do Brasil (o
,

MAIS UM flElOOIOOIi PULSO
,
nomevem do dialeto quíchua xarqui,

fiUGAf{TROFEV i,' dos íridlos
'

que habitavam 'a regiãoMAIS FI$ 5MO
34.UGAliTRQF�lJ· Andes), é preparado de modo similar. ao da

. MAIS FI$ aMo ' .'

I' i carne seca.' O, diferencial .éstá na maior
AMPLA ÁREA PARA CAMPINIJ- quantidade de sal e de exposlção ao sol ao

qual o charque é submetido, o que lhe
g'arante umamalordurabilidade.

AATasNÃO SE RSSPaNSÃSftJZA POR EVÉW!lAISACIOEliTES DURANTE o EVENT'O
.

FONTE: Sad ia

0&0l1Il· flESFIUii lRAOICJONAlJSrA
(vomEVO llTÊ aLOCAi VO
eVENTO) ,

m:OOlt-AS(;RTUI'IIH}ffCIAJ. COM
PflE$E�(;.A!iEAUTORIDADES

i i:(}(ih "INICIO DA$PROVAS
1!t;(1J(r ·ALMOÇO.CAMI'!:'1f10

(CARRETEIRO!!COSTEiA FOGO
OECHÃOf

I"J'(}($. COImMJAÇji.() OAsMOVAS
iS:OQh ·HORA ÓA AVEMARIA
18;$011,
2O:-at!Il.
22:3!JJ/,
23:3O!1.' 8A.UCOMGpUI'if),

'QtIffflfOOIA /IlATNA'

18/09/0$ ;.. DOMlNOO

'07;001/. DESPERTAR (iAÚCI:!O
01/$Oh • f!OOA DECHIMAflAAa
0$:$Oh • iNJCiO tMSf'flQVAS
11:1.)00· MISSA CRiOULA
M,:OO�· ALMOçO (;AMPEiRÔ

(OARRÊTl!fIROéCOSTEIA FOGO

DECIiIÂ())
t3:OQIr· CONCURSO O!raAfTA ','
t4JXil,. mfm./IJAUVAlt
f5:00/I·APRESENTAç6EsAflTfsru;A$
1$;0iY1· DOW\'G.tlEIRIl DOMe GfiUPO

teev1$GAÚCHA
20:(}(ih· ENCERRAMENTO

ORS••

rRI:M1Aç1\o - moreus Di: F 1\0 3' LUCAR CM TODIiS IiS PROVA:

, \'u I

:

;: 18 de 'S.tembro de 2005
�\� ,�:rií,:';;:PIC�UEfE CORUPÃ J. I

�,�:1tV'P.,;;J, � I;!$trad" .1f�pocú
"

:,INíCIO:'8:DOh
- 'i Vàm�s: oothe-lnãràr ii
,<DIA ·DO G/(t!JGftor' -,__ ,

; Bote tua pifclla fi se

I·;(jpefeia pl1lM;.!i, tome'
,

. I , .
' ....

um chimarft,o 4o!1o$c().
"'_t-t "..�".

, Pode.ler çfifl1&i!l,q�,t1' vj.vente�tfírá�� L�OS'Of-lftMlfÇÀ{I

aprest;l/ltação da da/IÇa, tiro dt; taça (VACA ,GORDA), um.baíta
carretaiTo,. Ch�JrTaSDO:p niio vail�ltá(' i!m fandango daqueles.
'Te aprochegüo infiro vo.fh.o, traga ti patma e os piazítos
& Vamos fazer uma bal'l.. Te·sIR!

Terra &Pampa
. I:O.Anos·

E

; l .

I -

I \ r. i.

I ..".

I

! r
I INíCIO

18 �De Setembro$;(If)J)
UJ:.tWI,

-lf.r;,dpo 4i1$'�t!0ifáqe$.
Tito eh, t'JlfO (V"';1l G(Nfi�j
-RWifúe Chi/Mm!'"
'nt�:g�l #:cr.kJ -qt..-0 ta (9'Wl6 pj.�r·tlC$:W .f:Gftt.41

"1',-Qgt"'It� \l)ol".lI .G�Jlilço
,,M{jl'lf<'.r!I-O de Omçd.:; ,

�.AJ!)Wç(:� {()j'1iffÜ,i_#�.�O Gfüt�Mf0 dw (.\w'!.dM?l:')}
ClWJnl:S0Ô

"f.W:inftit3 6b_lf!b:,� -{;.#çn-
'" lrllcitj: das Apms(#na%oo.!'��rtfshc:as
Pfoyrn.m,;;Vlol.a �. GniriiW"
Aor&s�mst&ti do, .fJIDIO;ss

- fi:>C:i'lfllam:ento da:s-Ath�ld$dtl�'$

,1

i �'

i(
: �

.. R$ 35,00 Por Pessoa
$ MS/CO - 16:00hs" IJ!AVANÇADO'� 18:30hs

.

frit.: 275;2477/99914355 . €i-mail: rmorcoiIO@tieftvl1Q.eorn.br
'

Mblistrante Ro6inson Marco{{a -

.r ill�'.·� .-'", , ""�,,Ik.i;,,�l •.e ':I�'
I f

. ,�.
. . MilH,1nJM!.1uH"'!PAL

1if,<;q�(I.",

Grande Baile ShowJantar

D�nçante GRUPO GAROTAÇO
&'

G-RU.PO, ALMA
... N

DE GALPAO

t
i � ( i

'IMÚSlri8ecom6rêiOdtmadeims'.09 de Setembro

m�:����- Animação
CASACAMPEIRA Musical M�lodla

Cardaplo
Arr'oz Carreteiro

10 de Setembro'
c-rG Laço Ja.raguaense

Inf. (47) 371-4547 - E-mail ctglj@ctglj.com.br
-:

. Ingressos antecipados a RS lQ,OO no Demarchí Carnes I
Casa Campeira / Posto Marcolla I Posto M,areéhall Gauchita / Smurf's Lanches

·local: CrG Peão

'Farrapo

DEMARCHI
CAR'N'ES'

mos carnes

peradas para
'

'festas
Coxinho da Asa,
n.aninha, Contra Filé,

Duplo, etç., ..
FONE.: (47) 371-4547 FAX: (47).275-0524 JARAGUÁ DO SUL - se
E-mail: demorchicarnes@netuno.com.br

4° Rodeio Crioulo
Nacinal

Amigos 'da Tradição
(Rio do Sul- -so
De 16 a 18 de �

Setembro

Isfá servindo todas as

terras-feira e sextas-feira
'delicioso Janfar
Hoje 09-09

Jantar Dançante
Arroz Carreteiro
Terça-feira 13-09

Dobradinha
-,
"

;':,

�'
..

'Venhafazersúàfestádeaniversád6, t:
casamento, confraternização de ':
empresa, etc Em nosso galpão, "

.�_ntr�__ � ,çº,��ªJº ç_ºm. º,�,mª.r..", .... " ... ,,'" __

:'�
iÍ..ôeal: Galpão do eTG Peão Fa�apo:

, Inf.:(47) 9121-5774/273-5385 clOsmar :;
..........on "' ·l

.

Venha para o
.

'eTC La�o
Jaragu.ense

. 16,.1'. T.",.,�.fllel.,
HW•• 1IeIII ,el."•

• ,.HIWI' II",••1.",.
.

H", 'lIclllellM
.

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

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

Confí(o nossgs .

ofertas Imperdlvels
Coxão Mole : R$ 6,69 :

Marreco Recheado R$ 7,77
.

Carne Moída de. 29 ..•.• '
•.•....•.•.•......R$ 2,99

Filé Mignon : .. � ; : R$ 12,99
Filé Simples R$ 5,29

t
----��--- --- -� _._._---_._�----�
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O:fofiD�9
.

G'abrie\
K\étnt% .

completa l'lOJ�'
sJ'áhinpos.
párabénsde
seus pais,
Geovane e

Luciane

. � 'f"J' "t(. ) f }:j

COmpletou 9 .

a�os/n0 ú/tiino
.d'f��021(,)9 'i.i �••

DàniilYde .

QU,v,ei,ta Cervi.
qU,t;/n desejà' ,

m!Jita�I'.,'{'fo r}

fe�cidades é sua
mae Sandra e
.SUa irmã Júlia

As gêmeas Emili e
Tauany, completam 1

aninho no próximR dia,
10/09. Parêibéns para as

princési�has �o pap,
Amilton e da mamae
Vanessa

o,gatinho Artur
,

ippe Zanf.!lla
. ?1pleta seul�

��Ivêrsárjo hojedia 09/09,Quem
'deseja muitas
fel!cidades são OS
pais Odaire
Dagmareseu
irmão Vito'r

..

o lindo \.u.c�
,

anos dia.16/9;
1na\\e'

. padrihhos lHe)e
de Marchi dos Sa

Fazendo pose pra coluna a princrsinha
Natalia Mendes da Silva;alegria dos

; pais Janice e Evandro
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