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As pessoas que tiveram cadastro aprovado pela Prefeitura

para ocuparem' um apartamento no Condomínio Jardim
das Hortênsias esperam com ansiedade a liberação do
imóvel para ocupação. A inauguração oficial foi no dia 26
de agosto, mas a Caixa Econômica ainda está avaliando os

GUARAMIRIM

Câmara de Vereadores aprova
reforma geral de necrotério
Averead�raMaria L6cia, autora do projeto disse que esteve
no necrotério depois que algum'as pessoas da comunidade a

procur�ram para denunciar o estado de conservação do
local. "E calamitoso, é triste dever".,' • PAGINA3

DA TERRA

Agricultores 'reclamam da
falta de incentivo à produção
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CONRADO MÜLLER

Iluminação pública em Corupá
é deficitária, admite prefeito
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RAPHAEL GÜNTHER

documentos e o local continua vazio. A secretária Sônia

Maria Barbosa Canovas, (f01o)26 anos, está ansiosa para
receber o sinal verde da Caixa e se mudar para a casa

própria. "Fiz tudo o que me mandaram. Espero que tenha

dado certo", afirma. I
'. PAGINAS

LUCRO

Comerciantes usam criatividade

para faturar no "Dia do Cliente"

Valeu quase tudo ontem para atrair e agradar os clientes no

.

comércio em Jaraguá do Sul. Promoções, brindes, cafezinho e

até um videokê foram estratégias usadas. Os clientes gostaram
dos agrados e os comerciantes domovimento. • PAGINA4

FUTEBOL

I' Returno da Primeira Divisão

começa amanhã em Jaraguá
• PAGINAS

IMPASSE'

"�Joinville pode perder bairro para Schroeder
..

o lroupava,Açu, que hoje pertence à [oinville, pode ser anexado à Sch�oeder ou até mesmo 'à Jaraguá. Os moradores recla�am que quando precisam recorrer ao serviço público, são
obrigados a procurar nestes municípios.A Associação dos Moradores espera uma autorização do presidente daCâmara dos Vereadores de [oinville, Darci de Marços, para que seja feita

uma consulta popular que decidirá sobre o desmembramento do bairro. Caso contrário, nos próximos dias a Associaç:ão, irá buscar uma alternativa jurídica para p impasse. iii PAGINA4
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Decente,mas nem tanto
No horário dos partidos

a que tem direito na teve,
o PPS se apresenta como um

partido decente, depois dos
escândalos do mensalão,
ca-ixa 2 e outras malas- de
dinheiro que enlamearam
Brasília. Ninguém duvida

que nq PPS ,e em todos os

outros parqdos políticos
legalmente constituídos
ainda exista um bom pu

nhado de políticos decen
tes e capazes de lavar a ver

gonha que se abateu sobre
o País. Mas quando se vê

que este partido acolheu
em seus quadros o gover
nador de Rondônia, Ivo
Cassol, egresso do PSDB,
sob investigação do Su

perior Tribunal de Justiça
porque suspeito de envol
vimen to em fraudes em

processos de licitação e

formação, de quadrilha
quando prefeito da cidade
de Rolim de Moura, no

mesmo Estado, lícito é

,FRASES

duvidar do 'slogan adotado
pelo partido.

O deputado federal
Roberto Freire, ta rnbé'm

presidente eterno do
diretório nacional do PPS,
justifica dizendo que o

partido, antes de aceitar a

filiação de Cassol, "avaliou
e verificou os fatos", não
encontrando nada que

dever cumprido ao, final da

votação? Por que se escon

deram no voto secreto?
Três ou quatro apro

veitaram' o te levistoria
mento para se mostrarem

indignados. Estavam, mes
mo, indignados? Ficou a

impressão de que boa parte
assim agiu para dar satis- '

,

fações à população, esta sim

... Deputado Roberto Freire diz que
avaliação do PPS não encontrou nada que
desabonasse a filiação do governador

desabonasse a condu ta

política do governador. A
afirmação assemelh�-se ao

comportamento dos depu
tados federais que votaram

pela cassação do petebista
Roberto Jefferson na

quarta-feira. Será que todos
os 313 parlamentares que
disseram "sim" à degola do'
deputado queriam mesmo

isso? Afinal, porque não

houve manifestações' de

de fato constrangida com

tudo que veio a público.
Outros 156, também

protegidos pela modalidade
do voto secreto, votaram a

favor de Jefferson, porém,
nenhum teve a coragem de
discursar declarando sua

postura. Na opinião pú
blica, ,é latente, hoje, a

sensação do dever não

cumprido. Um terceiro

exemplo de como se com-

portam não poucos,
políticos.

O recém-eleito prefeito
de Rio do Sul, Milton
Hobus, acaba de deixar o

Pp, migrando para o PFL do

-já candidato a governador
'e prefe ito de Lages,
Raimundo Colombo. Há
cerca de dois meses, Hobus
foi signatário de documen
to elaborado por prefeitos
pepistas e apresentado du
rante' inflamado discurso
em defesa do Fundosocíal
criado pelo governador
Luiz Henrique da Silveira.
O que teria Colombo ofer
tado para que Hobus pulas
se para a trincheira adver
sária a LHS? Longe de
duvidar da honestidade do
prefeito, por certo não foi
a troco de nada, depois de
ter enfrentado uma eleição
difícil no ano passado.
Enfim, são casos que leva
a pensar, infelizmente sob a

ótica da desconfiança.

"Tlrel a, roupa do rei, mostrei ao Brasil quem são esses fariseus, mostrei ao Brasil o que é o

governo Lula, mostrei ao Brasil o que é o Campo Majoritário .do PT':

., Do ex-deputado Roberto Jefferson, no discurso de defesa e também de despedida do Congresso Nacional.

I Fatos & .Pessoas
Fernando Bond

Jefferson fez a pergunta
que não quer calar '

Florianópolis - Não há 'reparo a fazer

(a não ser os votos contrários à cassação)
à decisão tomada pela maioria dos

deputados que baniu da vida pública
um canastrão réu confesso de
corrupção que deveria ter ido junto
para o limbo com Fernando Collor

quando este foi defenestrado da Presi
dência da República. Mas que por um
desses desígnios divinosfoi mantido
vivo por eleitores de curral para que
pudesse desmascarar o embuste em

que o Campo Majoritário do PT tentou
enredar a Nação. Porém, no seu discurso
de defesa, Roberto Jeffers'on deixou !ia
ar a pergunta que não quer calar: vão
ser apenas os parlamentares que vão

pagar pelo mar de lama que envergonha
o País? E os corruptores?' Enquanto isso
não for, respondido, não haverá justiça.
O cadáver permanecerá insepulto,
fedendo na Praça dos Três Poderes. Por
'isso, vale lembrar uma frase deixada por
Jefferson: "Estamos numa guerra
fraticida, sànguinária, entre nós, quando'
a corrupção está na praça do lado de lá.
De lá (do Palácio do Planalto) 'partiu a

corrupção':

Scar,PortasAbertas
A Scar está aceitando inscrições para o projeto
Portas Abertas. Empresas, instituições ou
mesmo grupos de pessoas interessados em
conhecero Centro Cultural podem se

cadastrar. Através do Projeto Portas Abertas,
. são realizadas visitas monítoradas, com
roteiros previamente agendaçJos e

encerrando com uma apresentação cultural. A

próxima edição acontecerá no dia 24, das duas
às seis da tarde.

.

Como acessar
o Projeto Portas Abertas tem como objetivo
apresentar a SCAR na comunidade através da

visitação ao Centro Cultural com horários pré
definidos. Quer também estimular na
comunidade o hábito e gosto por
programações culturais, E ainda oferecer a

empresas e demais entidades da comunídade
a oportunidade de mostrar o

empreendimento do Centro Cultural aos seus

colaboradores. Mais informações pelos
telefones (47) 275-2477 e 370-6488, ou pelo
e-mail eventos@scar.art.br.

Bom exemplo
A determinação do prefeito de Treze Tflias,
Rudi Ohlweiler, em zerar o número de anal
fabetos em seu município está fortalecendo

Programa Santa Catarina Alfabetizada, da
Secretaria de Estado da Educação. O prefeito
foi pessoalmente em cada bairro, prometeu
transporte escolar e uma cesta básica mensal

para as pessoas que se inscrevessem no

programa e continuassem a estudar.

I
Está namoda
Aliás,Treze Tjlias está na moda. Na semana
passada o governador Lui;r; Henrique distribuiu
esculturas feitas por uma artista daquela cidade
como mimo às autoridades e empresários que
o receberam em audiência na Argentina.
Também na semana passada o jornalista Moacir
Pereira, presidente da ACI. (Associação

-

Catarinense de Imprensa) foi agraciado com o

título de Cidadão Honorário de Treze Tmas.

Tirol brasileiro
o presidente da ACI contou aos colegas
jornalistas a razão de ter sido homenageado
com o título de Cidadão Honorário de Treze
Iilias. E uma curiosidade histórica: em abril de
1972 o então jovem repórter Moacir Pereira,
junto com o fotógrafo Paulo Dutra; foi pautado
pela revista "Manchete" (que era a maior
revista semanal da época) para mostrar o lugar
onde se instalaram imigrantes austríacos no
Vale do Rio do Peixe. No título de matéria,
Moacir Pereira tascou:"Treze Tílias - O Tirol

. Brasileiro'E a partir daí a cidade catarinense
ficou conhecida.

Sinal dos tempos
E há um trecho' da reportagem muito

interessante, agora que a Prefeitura de Treze
Tílias constata que tem 4% da população da
cidade que não sabe nem ler nem escrever. Diz
:"0 Mobral não tem alunos; apenas ensina
português aos imigrantes adultos'Para quem

.

não sabe, o Mobral era oMovimento Brasileiro
de Alfabetização, que lutava contra
analfabetismo nos a�os 70. '
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o PT e a democracia
.

Interna

Neste domingo petistas de
todo. o país vão votar para eleger
novos dirigentes municipais,
estaduais e nacionais. E vão' às

urnas para p ar t ic ipar de um

processo de democracia interna

único entre as siglas partidárias,
que garante o voto direto a todos'
os filiados. O Processo de

Eleições Diretas (PED) será

realizado em 4.638 municípios brasileiros (83% do
total) e estão aptos a votar maisde 825 mil filiados,
Em Santa Catarina temos 28 mil filiados aptos a

votar, em 230 municípios. Na microrregião de
.jaraguá do Sul, 1.058 filiados podem participar da
eleição .'

Uma característica que sempre marcou' o PT é a

pluralidade de idéias, que o processo eleitoral ajuda
a assegurar porque permite a participação de todas
as chapas na com,posi.ção' dos diretórios,
proporcional, ao percentual de votos obtidos,
independente dá presidente que .seja eleito.,
A participação dos petistas nas eleições internas

é ainda mais importante neste momento em que
muitos tentam desmerecer o papel fundamental que
o PT teve e tem na construção e na consolidação
da democracia' no país. Exércendo seu direito ao

voto o filiado tem a possibilidade de escolher 0S

dirigentes que est'arão à frente do partido nos

próximos três anos. Na política, participar é a melhor
forma de contríbuir. E o PT precisa muito da

contribuição e do ânimo de seus filiados para passar
a limpo as páginas dessa crise política que alguns
dirigentes' provocaram.

É interessante observar que as .denúncias dos
últimos meses atingiram vários partidos, mas

ninguém anuncia o fim do PTB, do PL ou do PR
Anunciar o fim do PT, como muitos insistem em

fazer, é absurdo. O PT não vai deixar de existir

porque integrantes agiram de mané ira desonesta,
O que precisamos exigir é o cumprimento do
estatuto do partido e da lei, que os envolvidos sejam'
investigados e punidos. ,

Repudiemos esse sentimento anti-PT q\l.� tentí'lm
disseminar. Os erros de integrantes do partido .nâo

podem ser motivo para que se questione o partido
todo. O PP dá abrigo a Paulo Maluf, o maior corrupto
de que se tem notícia na história deste país e por
acaso alguma vez � opinião pública' transferiu para
a legenda- a responsabilidade pelos erros de Maluf
E os erros de ACM, que chegou a renunciar a um .

mandato de senador depois de ter fraudado uma

votação no Senado (o caso do painel eletrônico,
para quem já esqueceu), por acaso foram atribuídos
ao PFU'

\ A crise política também não pode embaçar nossa
visão em relação ao governo Lula. Podemos nos

orgulhar das conquistas e dos avanços obtidos em

todas as. áreas. O presidente Lula herdou o falido
projeto neoliberal de FHC, com indicadores sociais

que apontavam para um abismo, uma 'economia
vulnerável e a ameaça da inflação batend� à porta,
Foi ness e cenário sombrio e sem maioria no

Congresso Nacional que o governo Lula iniciou.
E agora o que temos? Só para citar alguns pontos:

Ia inflação sob controle, as exportações batendo
recordes sucessivos, o PIB crescendo' mais do que
nos últim�s dez anos, 8,5 miihões de famílias sendo
atendidas pelos programas sociais 'e a média de

geração de emprego em 100 mil novos postos/mês,
enquanto no governo anterior era de 8 mil. Em todas
as áreas, os resultados estão aí para sert:iU

comparados e mostrados. '

, ,
,

O deputado estadual Oionei Walterda Silva escreve

às sextas nesta coluna
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Ao contrário d� �'ue fOI P!Jb.lica?O
ontem nesta pagina, num pnmeiro

momento o PS� d� J?rag�á d? su"

stroU tendenclas de -aporo a,
mo

d f' M
.

ndidatura apre eito o acrr
ca _

Bertoldi, mas, como a convers,a nao,
eluiu no sélqtido desejado, o partido

:�eu-sefc,��l"â do deputa,�o Dionei
Walter da Silva (pr) e Cecllia Konell '

(PMDB) nas eleições municipais de

2004. A conveflção para eleição do

direft.9�!5>;/!I1uni�iP,�,J).es,tá co.nfi,rm�da:
pai�,;dla,2S., en;r;El ��,;�" 1 1 h, na rua

Jorg�'�.uhr,21:9.,�P��W.? Agua Verde.
" .•', ', •
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� Quase!
Colocado nó tope-da lista de cassações,
Roberto Jefferson, agora ex-deputado
El com os direitos políticos sustados por
oito anos, teve a .cabeça cortada. Dos
469 votos válidos, 313 favoráveis. No
jogo do bicho, é o grupo da borboleta
em certos momentos fez gestos
parecidos ao bater de asas- que deu
"na cabeça" na extração da loteria
federalde quarta-feira (com a centena

213). As bancas, por certo, se safaram
de. �m -qrande desembolso porque o

sorteio ocorreu antes, às 19 horas"
quando' começou a votação secreta.

.
"

,

� Estratégia
Se LHS se reeleger, Bertoldi, dizem,

, seque o mesmo rumo e deve levar

'junto muita gente do PLOs pelistas
não admitem, mas há quem fale sobre
um trabalho de bastidores para detonar
a deputada Odete de Jesus, pastora da

Igreja Unlversal Reino de Deus e

presidente estadual do partido. Deve
haver um fundo de verdade nisso, até

porque o PL não perde oportunidade
para dizer que em Jaraguá o partido
não tem qualquer ligação com aquela
igreja. Como não conseguem tirá-Ia do

comando, a solução seria abandoná-Ia.

� Mais
Mas o engordamento do PMDB de

Jaraguá do Sul, segundo se ouve nos

bastidores, incluiria, além de lideranças
de expressão como o prefeito Bertoldi e
a vice-prefeita Rosimeire, o vereador
Ronaldo RilUlino (PL), já indicado como

pré-candidato a deputado estadual em
2006. Ambos aportariam de imediato no

PMDB se o projeto' de reeleição do

goveroador for respaldado pelas urnàs
no ano que vem; com promessas (já feitas
verbalmente) de atenção redobrada do
Estado para com a cidade.

� Sem voltã
O PTB de Jaraguá rachou. O desli

gamento da-vice-prefeita Roserneire
Vasel rumo ao PMDB, resultado de
um trabalho de sapa coordenado

.

pelo vice-governador Eduardo Pinho

Moreira, já produziu efeitos., O

presidente do diretório municipal, '

pastor Jair Alexandre, afastado
recentemente da direção do Samae

depois de, atritos 'com o prefeito
Moacir Bertoldi (PL), ç:liz que não sabe

de. reunião alguma de Rosemeire
,

como qovernador por estes dias para
sacramentar a filiação dela no PMDB,

PROBLEMA
t

Prefeito afirma que iluminação
\', ;'

, .'
\' .

.

pública em Corupá é deficitária
CAROliNAToMASEL.LI

� Müller disse que a

adm'inistraç'ãO'estuda
a pOS?ib;i:fid,ade de

'

te�ce'iriza.:r o 'serviço

e, por 'si só/'verifiCando outras

cidades; a cóbran�a' da taxa de
ilunünaçãi'YpCtblica,se paga, coisa

bairros. Assim a gente estàrá
proourando atender de uma forma
igualitária o cidadão", disse.

Müller:-fevisãoda lei com possibilidade de terceirizaro serviço de iluminação

o prefeito Conrado Müller anunciou outros investimentos que estão em
estudos ou já foram iniciados, Segundo ele, a administração municipal
está concluindo os estudos para iniciar a reconstrução da ponte baixa

que dá acesso. ao ltapocu, "uma das pri6ridades nossas a partir de agora':
Müller também informou que a administração firmou convênio com o

. governo. feqerql, através da CEF (Caixa·Econômica Federal) novalor de RS
97,5mil, para pavimentação asfáltica da Rua Francisco Mess, com

aproximadamente 34;0 rretn;>s de extensão elO de largura.o recurso foi

disponibilizado através de uma emenda apresentada pelo deputado
.federal João Pizolatti (PP), com contrapartida .de RS 22 mil do município,
Na área de transporte, a administração abriu licitação para compra de um

çhassi e duas carrocerias, num investimento total de RS 208.750,00, Os
veículos s!àão utilizados para transporte de p�ssoas para fora de domicílio
no set�r de Saúde e para transporte escolar urbano.Ochassi já foi adquirido
e estamos aguardando a entrega para fazer a colocação, de uma das
carrocerias. A outra carroceria será colocada em cima de um chassi

comprado por RS 82,750,qO;informou. '

Câ�ara aguarda resposta ela administraçã() sobre denúncia
-'

.'

GVARAMIRIM - o presidente
de'

.

.

a àmara de,Vereadores Marcos '

M
.. . , .

anne�. (PSDB), disse. que até
agora nãQ, recebeu uma respostado prefeito Mário Sérgio Peixer

.

(PFL) "b '
.

so re' o caso de Maristela
Balsanelli: A dona de casa alega
que pagou para -fazer um exame
em JOinville através da Secretaria
deS 'cl

'

a).! e e Bem-Estar Social mas

�ue o recebido (oipr�el),chid� em
Olne da Prefeitura, que ficou

cam o doçumento. _

,

Manlles disse que enviou um

�ftCIO para âo preféito no dia 25

de agosto, anexando uma cópia
o termo de dénúncia assinado'

Por Maristela, mas o Legislativo'ainda -

nao recebeu uma
explica -

b'I
çao so re a denúncia. Ele

embrou. . çi,q)Je ,'0,' ·ocumento·
recebe ',",.., "

e '

d.
u a as�matura das bancadas

e todos .

C .

os partidos que compõema asa in I
"

d
"

--,
,
c USlve,a,S e apOIQ, a,

administração. A costureira, ,e

moradora da localidade de Jacu
Açu procurou à' Câmara para
relatar Q' caso no dia 18 de agosto,.

O presidente disse 'que vai

continuar esperando um pronun
ciamento da administração, mas

,

lembrou que isso deverá acon

tecer a�éo.próximo dia,25, quan�
do vence o prazo de 30 dias déter
minado pela Lei Orgânica do

município. "Estamos indo pela
�rdem. Primeiro recebemos a

denúncia, depois le�amos aos
vereadores e a público e enviamos,

um pedido de informação ao pie
·feito. Agora, vamos aguardar uma
resposta e, caso não vier, vamos
discu tir com os própriosvereadores

.

o que deve ser fE;it.o", relatou,
.

'. "Mannes afirmou ainda que,
'este não é. o único �edido ,de,
inforrr13ção não respondido pela
ilclrnin.i_snação, fat_ü que j� gérçm

outros desentendimentos entre os '

vereadores, amaioria da oposição,
e o go�erno Peixe�. "Tem ourtos

pedidos que já estão com o prazo
e vencido, mas vamos'ag,�ardar
para tentar solucionar isso' de'
maneira' padfica. Mas há
necessidade de que (a
administração) nos respÇildeIfl
para dar continu1,Jade aos

trabalhos, até porque, e�iste' uma
cobrança de outra� pessóas da.
comunidade", declarou.,

, O Correio' do Povo proOl:jrou,
.

o seÉretário de Sacide,e Bem-Estar
Social, Luiz Carlos 'Pereirá, mas
não conseguiu falar com ele.

Segundo informação repassada
pela Prefeitura, ,Per,eira está

participando de uma conferênCIa
eiU São joaquim e retorna na
s:egul1daefeira. ,A pessoa que

resp0l1de pelo secretá�io também
ri as�mpànhou' na viajeI�. Mannes: esperando resposta

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Vereadores criticam mau .estado
de conservação do necrotério

GUARAMIRIM - A Câmara de
Vereadores aprovou, na terça-feira,
a indicação da vereadora Maria

Lúcia Richard (PMbB) para que
seja feita uma reforma geral no
necrotério domunicípio, instalado
anexo ao Hospital Santo Antônio.
A�ereadora pede à administração
municipal que seja colocado piso,
torneira, pia de aço inox para lavar
cadáveres e outras melhorias no

local.
Maria Lúcia disse que esteve

no necrotério no início da semana

depois que algumas pessoas da
comunidadea procuraram para
denunciar o' precário estado de

," S9lnservação do. locaL. �'É
-

calamitosa, é triste de ver, digamos,
',-':.. a; falta de censideração que nós
.. '

temos co� os nossos mort�s'. Eu
fiquei bastante constrangidade ver
aquele local aonde são c�locados
os nossosmortos, sem uma pia para
lavar, sem torneira térmica, sem
nada. A gente não sabe quando

. vai precisar daquele espaço, então

que 'ténhamos um local digno e

adequado", relatou. ,

O líder da bancada do pMDB
na Câmara, vereador Osni

Bylaardt, disse que o assunto já foi
discutido em legislaturas passadas
e que em 2001 levantou-se 'a
hipótese de uma parceria do

, município com as funerárias, que
se colocaram a disposição para
realizar as melhorias necessáriàs, o
que até hoje n'ão foi concretizado.
,'�cho que está na hora do Poder
Público se voltar para isto e, se a

Prefeitúra realmente não tiver as

condições, que procure esta

.parcerta, porque isto já foi
levantado aqui na gestão passada
e realmente a gente vê que o

.

necrotério está em estado crítico e

isto precisa ser revisto com uma

certa urgência", declarou.
O vereador Adilson Araújo

(PP) , suplente de BelmorBernardi,
.ern licença médica, pediu à Mesa
Diretora da Câmara que verifique
junto à assessoria jurídica a

possibilidade da própria Câmara
auxiliar com recursos próprios a

reforma do. necrotério. "Só

amparado na lei a coisa vai sair,
porqué com indicação já lutamos
por isso e nada foi feito. Devemos
ver se há possibilidade do

'

Legislativo entrar com uma leí de

p�;�eria, já que' �s' d�nos de
'

funeraria se comprometeram, na
época, a fazer tudo sem ônus para
omunicípio", diss�.

Maria Lúcié!: "respeito aos mQrtos"
I .

Prefeitura de Schroeder instala
300 novas luminárias nas ruas

SCflROEDER - o prefeito Felipe
Voigt (PP) informou que a

administração está investindo na

ampliação da iluminaçãopública do
município, com a colocação de 300
novas lâmpadas de sódi� de 250watts
de potência cada.AempresaSerrana,
que faz a manutenção do serviço,
realizou o levantamento em todas as

ruas da cidade e, segundo o prefeito,. ,

tod�s com rede de baixa tensão vão
receber as luminárias, num

investimento de aproximadamen.te
R$40mil.

O prefeito também disse que na
semana passada aAvenidaMarechal
'Castelo Branco, principal rua que
corta a cidade, recebeu 20 luminárias
de 250 watts e que substituíram as

anteriores, de 80watts. "Outras 150

já fo�am compradas ecomeçaram a·

s�r colocadas esta semana emais 150

luminárias estão em processo de

licitação", informou. Schroeder tem
h�je aproximadamente quatro mil
luminárias que, segundo o'prefeito,
recebemmanutenção freqüente. As'
ruas com rede de alta tensão

receberão as luminárias em outro

momento, informouVoigt.

• O prefeito Felipe Voigt'
informou que as

luminárias estão sendo
colocadas �m locais com

rede de baixa tensão.

que não ocorre em Corupá. Até
agora; vimos que aleatoriamente
estava send� co'íocado'nesta ou
naquela residêneia, mas não de
forma.satísfatória'' ,jdesabafou.

Além do custo desembolsado

mensalmente, o prefeito disse qu�
a comunidade vem cobrando. á

,'" I inst�lação' de .postes nas sUa�
tORuPÁi�'b prefeit6 Coritad6 residências, já que. pagam a taxa

. Müllér '(PP)' 'a'fltmou' que a' mensalde Ilummáçãopública' "N�
ilurrÜnição'púb1i�aé;deficÚáriá, no " 'verdade, no entendimento da lei
mu�iCípió,'qué 'gastif'ma:is:db qu4 I) dá ilumiriáção' \:nlbliba, é qU'é !el�
arrJc'ádá ['com 'aí fá�{JP itihBal'; ') iUrál1à: jdisdô�Hçã5:\lflé'Ítoêl'ó:S':bS
cobtad'<l pêl�ülesc. S'egúhdq de,'" ) maríícipes 'ai�jDktJir' 'do -momcnto
a administraçâo tem um custo que: .e les. transitam.numa' ,r.u�
me�saldd\$ g:lf11íla!R$ 3,Wil sem :! iluminada .. Isso independe, na
fazer ampliação'da Fede QU outro verdade, da cobrança da taxa de
tipq dt iJ1ye�timen-to. Müller ilurr:inação pública, de ter: ou nã�
info,rlf!?u q\l� já foi realizado um

.

ter em sua própria, residênciaPrr}
levantamento completo de todas poste de iluminação pública",
as l�minárias d� rn:uniéíph e a explicou.'

.

admhüstrâção e;'tá estudando, -Na opinião do prefeito, a lei
inclusive, a' pósxíbilfdade de vigente precisa ser revisada; por isso
terceirizatosefViço.:' 'o' se tor de Planejamento d�·

"Há necessidade de uma Prefeitura está iniciando um estudo
revisão completa dos pontos de; �, para que seja elaborada uma nova

ilumiA,ação pública, da taxa que lei. "Esperamos achar uma forma
�stásendo cobrada, da forma corno .de prionzar áreas, rua� ,e locais para
está,sendocobrac,laparaqueelase todos, os munícipes,
torne .superavitária, porque até preferencialmente do centro parà
então' ela está deficitária. Nós 'o interior ou em localidades de

desembolsar:l9S rn:ês amês uin valor maior densidade de moradores nos

• Segundo ele, no total

serão investidos
aproximadamente RS 40

mil, beneficiando todos'
os bairros da cidade,

i\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO
Preços
o IGP-10 (Índice Geral de Preços - 10), calculado pela Fundação
Getúlio Vargas, apresentou deflação de 0,69% em setembro.
Trata-se da maior deflação desde julho de 2003, quando o índice
havia apurado queda média de 0,73% nos preços, Desde maio
deste ano o indicador não registra avanço na média de preços. O

comportamento dos produtos-aqrtcolas, em especial dos
alimentos in natura, foi o prjncip al responsável pelo
aprofundamento da deflação em setembro. O efeito do câmbio,
embora ainda persista em alguns produtos, setornou secundário
'diante da queda de preços agrícolas garantida por.boas safras do
meio de ano e produtos que têm sua cotação regulada no

mercado internacionál.A FGV, no entanto, aposta que dificilmente
o IGP-1 ° apresentarauma taxa negativa em outubro por conta
do aumento do preço da gasolina. Em razão do período de coleta,
o indicador deste mês não captou oreajuste anunciado pela
Petrobras. ,A fundação calcula que o impacto na inflação deve
ficar entre 0,20 ponto percentual e 0,30 ponto percentual,
Atacado Construção

Os.custos na construção civil
ficaram estáveis em setembro.
Em agosto, a taxa havia ficado
em 0,09%. Materiais e mão
de-obra mostraram

desaceleração.No ano, o IGP-
10 acumula alta de 0,57% e

nos últimos 12 meses, de
2,42%.Os preços foram'
coletados entre os dias 11 de

agosto e 10 de setembro.

Os preços no atacado

aprofundaram a queda de
0,78% ern agosto para 0,91 % '

em setembro. O aumento da

deflação no atacado ocorreu

em razão da queda ainda maior

dos preços dos produtos·
agrícolas, que passaram de
uma retração de 1,56% para
3,02% no período. Na mesma

comparação, os produtos
,

industriais mostraram
desaceleração no ritmo de

'

queda dos preços, reduzindo a

baixa de 0,52% para 0,23%.

Segurança
A caderneta de poupança
segue inabalável como a

aplicação mais popular do país.
Ela não oferece ganhos

Os' preços ao consumidor acele- expressivos,nias é fortemente
raram o ritmo de queda cjos' associada à idéia de

preços, de 0,07% para,O,36%. A segurança.Com saldo sempre
queda ao consumidor foi a mais crescente a cada ano, a

intensa desde setembro de poupança tem hoje R$ 160,8
1998. 9s -grupos Alimentação e bilhões em depósitos, 43,7%
Habitação foram os qUe r;pais·, .: 051 !mais g4�,no final da ano 2000.
contribuíram para a queda, com Esse saldo é maior que
a menor taxa de.produtos como qualquer fundo de

hortaliças e legumes. investimento seguro com ela.

Alimentação

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

• Cotação U$$ Compra Venda

,_"C"'0::.:.m.:.=,e""rc""ia>:JIc,._ . . ...1.,l9,_4,______,,2.,l.2.2._____ ...
.-
Paralelo 2,490 2,583 Á,

2,260

Compra
2,811

Turismo

" Cotação Euro

2,430
Venda

2,813

·CUS R$: 863,75 (setembro)

·Indices

Sovespa

Pontos

29.366

Oscilação
1,09%

Dow Jones 0,13%
2.146 0,15%

0,7935

Dasdaq
:

• P\oupança (Ofo)

Márcia MeU faz turnê em se
FLORIANÓPOLIS - CENTRAL DE

NOTÍCIAS - A .atriz e cantora

Márcia Mell fará a sua terceira

turnê pelas principais cidades
catarinenses entre 24 deste mês e

6 de novembro. No dia 27, a artista
'se apresenta no teatro da'Scar em
Jaraguá' do Sul. Desta vez,

interpretará Tom Jobim e Vinícius

de Moraes no show "Eu sei que
vou te amar". Márcia já percorreu
os palcos catarinenses com a

c�média musical Cleóprata - a

rainha do Egito, com Cláudia
Ohana, e com "Unforgettable",
na companhia do cantor Jeff
Keller e do maestro José Antônio
Barcelos de Mello.

I

...
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IMPASSE

Bairro Itoupava-Açu poderá
ser de Schroeder ou Jaraguá

Santos.
De acordo com a secretária da

Associação de Moradores,
Lindamir Bagatoli, n'a consulta

popular o votante dará respostas
para duas questões: se e a favor ou
contra o desmembramento, assina
lando "sim" ou "não", e a que mu

nicípio o bairro deve ser anexado:
"Schroeder" ou "Jaraguá do Sul". ,

Segundo o presidente' da Assoo

ciação, Darci Graíbin, o próprio
prefeito de J oinville, Marco

Antônio Tebaldí, e o governador
do Estado, Luiz Henrique da
Silveira, são favoráveis ao

-desmembramento. Segundo
informou o gerente de Plane
.jamento do Ippuj, Gilberto dos

Santos, um estudo realizado com

a autorização de Tebaldí, apontou
que a área total a ser desmem
brada compreende uma área de

37,75 milmetros quadrados, o que
corresponde a 3,19% da área total
do município de Joinville. Darci Graibin quer solução rápida

Eus BINI

� Bairro pertence à

Joinville, mas
moradores procuram

. ,

atendimento na região
I

}OINVILLE/SCHROEDER - A

Associação deMoradores do bairro
Itoupava-Açu está a espera de
uma autorização do presidente da
Câmara dos Vereadores de
[oínville, Darci de Mattos, para
que seja feita uma consulta

popular que decidirá sobre o

desmembramento do bairro, que
hoje pertence ao município de

Joinville. Caso contrário, nos

próximos dias a Associação, com o

suporte da advogada da SDR

(Secretaria Regional de
"

Desenvolvimento), MagritHauffe,
irá buscar uma alternativa jurídica

,

para o impasse, que já se estende
há mais de dez anos. O assunto foi
discutido ontem, em reunião na

escolamunicipal Rui Barbosa, da
qual participaram integrantes da
Associação de Moradores, o

presidente da Comissão SOS

Itoupava-Açu, arquiteto Otaviano
Parnplon a, e o gerente de

Planejamento do Ippuj (Instituto
de ,Planejamento para o,

Desenvolvimento Sustentável de
Joinville), Gilberto Lessa dos

O bairro.Itoupava-Açu pertence ao município de Joinville, de �nde fica distante 70 quilômetros, mas a

população que ali reside - 942 pessoas - procura a prestação de serviços públicos em Schroeder, município
que fica dista'nte apenas oito quilômetros, e até mesmo em Jaraguá do Sul, distante 20 quilômetros. Darci
Graibin diz que os moradores do bairro "estão' muito descontentes com a infra-estrutura oferecida por
Joinville" Por exemplo: o Posto de Saúde do Itoupava-Açu tem apenas um médico, que atende somente
uma vez por semana. "Quando é requis.itado um exame, os documentos precis.am ser enviados a Joinville
para que seja dada a autorização, o que leva no mínimo uma semana. Depois de autorizados, os exames

são realizados em Jaraguá do Sul, mas é preciso esperar de 30 á 45 dias; já que o município, naturalmente,
prioriza o atendimento à população local'; conta Lindarnir Bagatoli.

, ,

O prefeito de Schroeder, Felipe Voigt, apresentou ao município de Joinville, uma proposta de convênio para
prestar serviços nas áreas de Saúde, Agricultura e Infra-estrutura e para conservação de vias públicas do bairro

Itoupava-Açu. O convênio teria duração de dois anos, a partir da data da àssinatura, podendo ser renovado por
igual período ou até definitivá anexaçáodo bairro a Schroeder.voiqt argumenta que o município é constantemente
procurado pela população do bairro para a prestâçáo de serviços públicos, além do fatede eomurridade "possuir
grande afinidade social, histórica e cultural com Sohroeder" 'q' i ",." ,>Ir: , r', "r r "�"�f ,"N

O repasse de recursos financeiros seria anual, em uma ou mais parcelas,' e incluído no orçamento de município de
Joinville para as obras e serviços ordinários (de rotina) a serem prestados pela Prefeitura de Schroeder. No caso da
realizàção de obras e serviços em caráter extraordinário, decorrentes de calamidades públicas, a responsabilidade
seria unicamente de Joinville. A administração municipal de Schroeder prestaria contas a Joinville a cada ano ou

sempre que solicitado. Até agora não foi definido se o convênio será concretizado -ou não.

Shopping homenageia gaúchos
acompanhadado professor demúsica
Tiãozinho do Acordeon. Amanhã
tem show comClóvisMartinez e com
o Rozelito. As apresentações
acontecem às sete horasda noite, na. i

De acordo com o gerente de
, Marketing, Miguel dos Santos, esta é a
segundavez que oShopping promove
a Semana Farroupilha. "No ano

passadoo evento foi um sucesso, que

esperamos repetir agora", disse.

Atualmente, Jaraguá do Sul tem em

atividade quatro CTGs (Centro de

Tradições Gaúchas), que reúnem'
centenasde pessoas.

/

'Atividades em comóração a RevoluçãoFarroupilha vão até dia 20

Justiça Federal ganha mais prazo para ocupar imóvel

e das instalações existentes. Em

[araguá do Sul, a Justiça Federal
funciona em prédio do antigo teatro
da Scar cedido pela Prefeitura cujo
contrato de concessão expira em

março de 2006.Ao prefeitoMoacir
Bertoldi (PL) e ao presidente da
Câmara de Vereadores, Ronaldo
Raulino (PI.), a juíza demonstrou

interesse da Justiça Federal em

permanecer no atual prédio,
considerado como adequado e,

ainda, permitindoa ampliação da
atual área física para a instalação
de novas varas no futuro, conforme
as necessidades da comarca.

, Para isso, também formulou

pedido para que o imóvel seja doad�

à, União pela Prefeitura, já que a

idéia é permanecer no mesmo

endereço. Segunda ela, é preciso
manter. a atual parceria com a

Prefeitura, já-que não há recursos

disponíveis em volume suficiente no

Orçamento da União para permitir,
,1 à. Justiça Federal construir ou

, adquirir imóveis próprios

}ARAGUÁ DO SUL - Uma

apresentação com o grupo Portal
Gaúchomarcou aabertura daSemana

Farroupilha, que estásendopromovida
pelo Shopping Breithaupt desde a

última terça-feira, com o i�tuito de
cultivar as' tradições gaúchas. A
Semana vai até o dia 20.

Aquinomunicípio, oevento inclui
exposições de trajes e artigos
gauchescos, na sala 106, no primeiro
piso do shopping, e apresentações
artísticas e musicais na Praça de

. Alimentação. Hoje se apresenta a

Academia Terra e Pampa,

QU,INZENA DO TRAJE
,

•
•

f

Kit Sociál com paletó. calça, gravata e prendedor.
'A partir de,R$13r,90 a vista ou 4X no crediário. Preço .da etiqueta.

VENHA CONFERIR!' Para nós você é espeCial!, 'Calçadão da Marechal, 320 �

Shopping Fan,� Sala 07 - 275-293,8

'}ARAGUÁ DO SUL- A juiza
, federal Eliana Marinho esteve

ontem em Jarag�á do Sul,
cumprindo roteiro de visitas

programadas a cidades onde
funcionam varas da justiça Federal
(ela é a primeiramulher a assumir o
comando da JF em SantaCatarina)
para avaliar as condições de trabalho

,JAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JARDIM DAS HORTÊNCIAS

PANORAMA

Futurosmoradores reclamam
do atraso na liberação do imóvel

_ MARIA HELENA DE MORAES

... Cadastrados não
sabem quando vão

poder se mudar, a Caixa

promete agilidade

}ARAGUÁ DO SUL - As 144

pessoas aprovadas no cadastro da
Prefeitura pata ocuparem um

apartamento no Condomínio

Jardim das Hortênsias esperam

com ansiedade a liberação do

imóvel para ocupação. '�A
inauguração oficial foi no dia 26

de agosto, com festa e discurso de

políticos, mas até agora não

recebemos a chave e continuamos

a pagar aluguel", reclama um dos

possíveis moradores do
condornínío que preferiu não se

identificar, mas salienta que "se

fosse para ouvir o hino nacional e
ver os políticos, teria ficado em

casa".

Segundo ele, todas as pessoas

que foram ao iocal no dia da

inauguração tinham a expectativa
de receberem as chaves do

apartamento ou mesmo alguma
previsão sobre a data em que os

apartamentos seriam liberados.

"Pago um aluguelde R$ 300,00 por
mês . .A prestação do apartamento'

é para ser de R$ 180,00. Estou
ansioso para mudar, afinal de
contas, entreguei todos os

documentos que me pediram. Até
, o quanto eu devo na cidade eles
estão sabendo. Não entendo o

motivo da demora", desabafa.
A secretária Sô�ia Mar'ia

BarbosaCanovas, 26 anos, também
está ansiosa para receber o sinal
verde da Caixa e se mudar para a

casa própria. Segundo ela, todos os
documentos solicitados foram

entregues, mas até agora não

recebeu nenhuma garantia nem

certeza de que seu cadastro estava

aprovado. "Entreguei tudo o que
me pediram duas vezes. Me ligaram
dizendo que haviam perdido os

documentos e que precisava
providenciar outros. Fiz tudo o que
me mandaram. Espero que tenha
dado certo", afirma Sônia, que tem
uma filha pequena e mora de

aluguel no Bairro Nova Brasília.
O Condomínio Jardim das

Hortênsias foi construído através

do Programa de Arrendame�to
Residencial, financiado pelaCaixa
Econômica Federal e com parceria
da Prefeitura, que fez o primeiro
cadastro dos interessados. ACaixa

Econômica, órgão fínáncíador do
imóvel, contratou a empresa Padra,
de Joinville, que se responsabilizou
pela revisão dos cadastros e pela

Condomínio foi inaugurado há quase um mês, mas ainda está vazio

administração do cendomínio.De
acordo tom a funcionáriada Padra,
Bianca Bernardes, a revisão já está

praticamente pronta e o resultado
será repassado para a Caixa. Esta

semana, o gerente geral da Caixa,
Warley Marcos Weller informou

que até o final do mês deve,
começar a chamar os futuros
moradores para a assinatura do

contrato. A vice-prefelt a
Rosimeire Vasel confirma que

agora cabe somente ãCaixa definir
a da ta

•

de entrega dos

apartamentos. "Sabemos que essa

nova avaliação de cadastro é

demorada e quem estiver com

problemas no Cerasa, pode ter

dificuldades em receber 0_

apartamento", avis�.

Sindicatos'Rurais definem
'

"Dia do Cliente" agrada
prioridades para setor agríc,ola comerciantes e consumidores

}ARAGUÁ DO SUL
Presidentes dos Sindicatos de
Trabalhadores Rurais de
munícípíos.da região reuniram

se ontem com técnicos da Epagri
e Cidasc, e com a assessora de
da Secretaria Regional de
D é s e n vai v i m e n to, T â ni a

Dantas. O objetivo foi discutir
a situação da agricultura e

definir prioridades para o setor.

As reivindicações da classe
farão parte do Plano de
Desenvolvimento Regional.

,

Os agricultores reclamaram
a falta de incentivo à produção,
"muitas vezes prejudicada por
leis ambientais que não

consid'eram as diferenças
geográficas". Na opinião deles,
a Legislação Ambiental precisa

ser revista. Também foi,
criticada a Legislação que trata

da aposentadoria do homem do

campo, que tem piso
equivalente ao valor do salário
mínimo.

De acordo com Lange, hoje
há 32 mil propriedades rurais

em Santa Catarina. Destas, 89%
são micro-propriedades, que
cada vez mais estão sendoaban-

, .donadas pelos jovens que não'

vêem futuro na a t ivid ad e

agrícola, pela falta de in

centivos. Segundo ele, em 1970,
60% da população era rural e

40% urbana. Hoje, apenas 11%

está na zona rural e 89% nas

cidades. "Tem agricultores
fazendo empréstimo para pagar

empréstimo", disse.

Po�cia registra duas ocorrências
de roubo em residência

JARAGUÁ DO SUL-Duas pessoas
tiveram a residência invadida e

roubada ontem na cidade. De
acordo com boleti� de ocorrências
da delegaCia, um dos roubos
aCOnteceu na casa de Oldemar
Bonatti, 45 anos.A casa da cháca;a
d�le, localizada no Rio Cerro,
proximidades do alambique do
Tecilla, foi invadida. Não havia
ninguém no local. Os ladrões
entraram pela porta da frente e

comeram e beberam a vontade,

causando um prejuízo estimado em
R$4ffi,00.

Ontem de madrugada, dois
homens encapuzados entraram na

'

casa do cobrador de ônibus Ivo

Rassweiler, 29 anos, e roubaram R$
30,00 em moedas. A vítima estava

dormindo sozinha em casa quando
os ladrões entraram. Éles estavam
armados com duas facas de cozinha.
Em seu depoimento à polícia, o
cobrador disse que os ladrões

pareciám ser menores de idade.

JARAGUÁ DO SUL - Promoções,
brindes e até um cafezinho foram

estratégias usadas ontempor alguns
lojistas do centro na primeira
comemoração oficial do Dia do
Cliente; data criada pelo consultor
gaúcho João Carlos 'Rego, que
ontem esteve na cidade a convite

da CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas) para uma palestra sobre o
assunto no Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul).

Os consumidores também se

sentiram valorizados com a atenção
e aprovaram a iniciativa. Q técnico
emeletrônicaOsmarijoséCarvalho,
47 anos, saiu ontem para ver preços
de celular. ''A.inda não decidi onde

comprar, mas gostei de ver que os

comerciantes estão se preocupando

mais como cliente", afirmaCarvalho,
A iniciativamais inusitada foi a

do Magazine Luíza, que entregou
um boné e chaveiros da loja para

quem tivesse a coragem de cantar '

no videokê. As irmãs Josiane e

Rosimere, de, 13 e 17 anos, não se

intimidaram com as pessoas que

passavam na rua e aproveitaram a

oportunidade para cantar, Elas

ganharam bonés, chaveiros e um

Cafezinho, mas não compraram nada.
Na Foto Loss, os clientes que

gastarammais ql1e R$ 30,00 tiveram
direito a estourar um balão com

prêmio dentro. Porta-retrato, álbuns
e até pirulitos e balas foram os brindes
oferecidos nesta loja.NaPontoCerto.
a oferta era um cafezinho e 5% de
desconto nas compras à vista.

No Magazine Luiza, os clientes viraram cantores e ganharam brindes

'",
______________________ It � h', � � �

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraquá do S ..ul =, "0

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

E o IT A L

PREGÃO N° 27/2005- ,

OBJETO: Aquisição de um veículo tipo passeio e

um veículo tipo utilitário, zero quilômetro. '

REGIMENTO: lei Federal 10.520/2002, de 17 de

julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/io02,
de 03 de outubro de 2002.
ENTREGA e ABERTURA DOS EN,VELOPES e,
CREDENCIAMENTO: Até às 14:00 horas do dia

28/09/2005, no endereço abaixo, na Divisão de

Licitações.
OBTENÇÃO DO EDITAL:A íntegra do Edital poderá
ser obtido no seguinte endereço: Rua Walter

Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha,
município de Jaraquá do Sul-SC, ou via Internet
no endereço www.jaraguad.osul.sc.gov.br
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos

poderão' ser obtidos na Divisão de Licitações da
Prefeitura no endereço acima ou ainda pelos e

mails licitacoes@jaraguadosul.com.br ou

contratos@jaraguadosul.coin.br

Jaraguá do Sul (SC), 15 de setembro de 2005

Marcelino Schmidt
I

Secretário de Gestão

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 26/2005

SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO Menor preço Por item

OBJETO: AQUISiÇÃO DE MEDICAMENTOS
DESTINADOS PARA FARMÁCIA'BÁSICA ..

TIPO:Menor preço, Por item.
REGIMENTO: lei Federal n° 8.666J93 e suas

alterações posteriores.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES;
Até as 11 :00 horas do dla 03/1 0/2005 no Setor de
Protocolo da Prefeitura, sita à RuaWalterMarquardt
nO 1.111 - bairro: Barra do Rio Molha.
ABERTURA DOS ENVELOPES:às 13:30 horas do dia

Q3/10/2005 na sala de reuniões.

OBTENÇAo DO EpITAL: O Edital completo poderá
ser obtido via Internet, no endereço:
www.jaraguadosul.sc.gov.br ou na Divisão de

Licitações da Prefeitura, no endereço abaixo.
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos poderão ser

obtidos no seguinte endereço: RuaWalterMarquardt, n° 1.111,
ou pelo foneOxx47-372"8085 /372-8195,Fax047-370-7253 ou
pelos e-mails rose.compras@jaraguadosul.co'm.br ou

licitacoes@jaraguadosul.com.br
JARAGUA DO SUL, 13/09/2005

Moacir Antonio Bertoldi
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Falecimentos
Fal'eceuàs 06:50h do dia 15109, a senhora Dorly Kott, com idade de 59
anos. O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento no

cemitério Cristo Bom Pastor.
Faleceu às 12:30h do dia 14/09, o senhorOswaldo Sanson, com idade
de 59 anos. O velório foi realizado na Capela Municipal da Vila Lenzi e
o sepultamento no cemitério do Centro,
Faleceu às 13:30h do dia 14/09, o .senhor Orival Alves Correa, com
idade de 52 anosrO velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Rio da Luz I.
Faleceu às 03:00h do dia 14/09, o senhor Adelino Maske, cor;n idade
de 49 anos, O velório na Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz e o
sepultamento no cemitério do Rio Cerro.

CP JURíDIÇO I:-�-

Por Ricardo Ivan Barichello, Cassuli Advogados Associados

Crédito-Prêmio do IPI retoma ajulgamento na

Primeira Seção do SuperiorTribunal de Justiça
oMinistroJoãoOtávio de Noronha, do SuperiorTribunal de Justiça (STJ), informou que levará'
à apreciação da Primeira Seção, no próximo dia 28 de setembro, o seu ponto de vista sobre se
as empresas têm ou não o direito de utilizara crédito-prêmio para compensação do crédito
tributário referente às operações de exportação de produtosmanufaturados, incentivo fiscal
denominado crédito-prêmio do IPJ (Imposto sobre Produtos Industrializados), instituído pelo

.

Decreto-Lei491/1969.
Os Ministros daquela Corte discutem se as empresas ainda podem compensar o tributo das

operações de exportação de produtosmanufaturados, oschamados crédito-prêmio dolPI.A
decisão irá pôr um fim à controvérsia sobre se o incentivo fiscal está extinto ou não.

. É importante destacarque o último julgamento sobre o tema, cujo pedido de éreditamento
fora impetrado pela empresa gaúcha lcotron SIA Indústria deComponentes Eletrônicos, tinha
sido suspenso,mediante pedidode vistasdosautos porumMinistro. Porém, naquelemomento
processual, a situação da votação estava em três votos a um, favorável a Fazenda Nacional,
posto que o últimoMinistro a votar,Francisco Falcão,concordou com o voto do relator,Ministro
TeoriAlbino Zavascki,eafirmou que não hánenhuma norma que tenha assegurado o incentivo
fiscal após 30 dejunho de 1983, prazo final para extinção do crédito-prêmio do IPI.
Para os doisMinistros,esse Decreto não restaurou o regimedo artigo lodo Decreto-Lei 491 169,
tendo sidomantido para 30/6/83 o prazo final para extinçãodo crédito-prêmiodo IPI.OMinistro
José Delgado discordou, afirmando em seu voto-vista que o Decreto-Lei 1.894/81 garantiu às
empresas exportadoras a possibilidade de receber o crédito.

.

A estimativa, segundo informações veiculadas pela imprensa, é que, em caso de derrota da
Fazenda, a Uni.ão tenha um prejuízo de aproximadamente R$ 20 bilhões.

•

Em sua defesa, a Fazenda havia afirmado que o referido subsidio foi um instrumento,
.essencialmente transitório, para enfrentar uma dificuldade da conjuntura cambial, que estava
afetando a competitividade dos produtos exportados pelo País. Segundo a Fazenda, são
conhecidos os efeitos colaterais indesejados e negativos produzidos por esse instrumentode
politicamonetária ecambial, como porexemplo: 1) transferência de renda de toda a sociedade
nacional para um setor localizado da economia,o setor exportador,causando uma perversa
concentração de riqueza no País; 2) um agravamento do déficit público e da dívida interna da

.

Uniáo, que é forçada a despender vultosas somas de recursos em dinheiro, para apropriação .

privada.
Convenhamos, nada jurídicos os argumentos apresentados pela Fazenda Nacional em suas

oportunidadesprocessuais.'
. ','

I ,1.1"" I,'

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul (SC), no uso de
suas atribuições e nos termos do art. 40, § 40, inéiso I, da
'Lei Federal 10)51/01, de í 0/07/01 (Estatuto da Cidade),
e do art. 80 da Resolução CONCIDADES 25/05, de 18/03/

05,torna público:
.

1) a convocação da comunidade jaraguaense para a APl

-1" Audiência Pública Geral sobre o trabalho de "Avalia

ção: Revisão e Atualização do PDO �Plano Diretor de Or

ganização Físico-territorial de Jaraguá do Sul e sua Adap
tação ao Estatuto da Cidade", abordando o resultado da

etapa das "Leituras Técnica e Comunitária";
2) que a referida audiência pública se dará no dia 4 de
outubro de 2005 (terçàfeira), às 19:30 horas, no Sindica
to dos Trabalhadores das Indústrias do Vestuário, à rua

Francisco Fischer, 60, Centro;
3)que as informações referentes ao objeto da audiência
estarão disponíveis a todos os interessados a partir da
data de publicação deste edital, na Divisão de Pesquisa
e Planejarnentç da Prefeitura Municipal, à rua Walter

Marquardt, i .111, bairro Barra do Rio Molha, no horário
de expediente.
Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pelos fo
nes(47)372-8138 e 3728177,
pelo e-mail planejamento@jaraguadosul.com.br ou com

os integrantes do NG -Núcleo Gestor, cujos contactos

estão no site www.jaraquadosul.sc.qov.br (clicando no

logotipo do Plano Diretor).

jaraguá do Sul (SC), 16/09/05.

MOACIR ANTÔNIO BERTOLDI
Prefeito Municipal

t
.
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Há pressa porque a peça
· orçamentária do Estado está em
fase final de elaboração, devendo
serencaminhada para apreciação
da Assembléia Legislativa até o

final do mês de setembro. Orsi

,
lembra do baque financeir9 que
as corporações tiveram no ano

passado por causa de lei confusa

aprovada pela Assembléia

Legislativa em 2004- a conhecida
Lei Titon, do deputado estadual
Romildo Titon (PMDB): que
acabou por prejudicar diretamente
osbombeíros voluntários no que
toca aos repasses do governo
estadual e, ao mesmo tempo,
contemplando' as corporações de
bombeiros militares.

Reapresentado o projeto, a

situação foi corrigida em parte,
porque os recursos- não repassados
durante todo o ano passado
enquanto se discutiam os projetos
na Assembléia- foram drasti
camente reduzidos. "Só no nosso

caso (Guaramirim), a receita

repassada caiu de R$ JS mil para
· R$ .25 mil/ano em 2005", recorda
Orsi, acrescentando que a corpo

ração voluntária do município
precisa de no mínimo R$ 15 mil!
mês para se manter. "Temo custos
de rnanuténção (ve'ículos, com
bustível, peças, equipamentos,
pneus) , alimentação e salários com

VERBA

Associações 'discutem fot,(J';iô
,

'

dos bombeiros voluntârios.
·

.
. .

"�

Bombeiros querem qarantir verba pará o próximo'ano'· 'i.:" , ': ",i

encargos sociais, porque entre o

contingente atual há quatro
.

bombeiros remunerados, embora
eles façam, também, horários
como voluntários".

A Prefeitura dá aj uda mensal'
--

�
" '.� _'. . ."', ,. ,.: , .! r", ,;, �

de R$ 3,5 mil, outros R$ 4 mil em
média são arrecadados nas contas
de energia elétrica" aiém de

campanhas, como bades'e'bi�fib'li-'i;_':
promovidos pela" lhstituiçãO--e' Ih, '.

: .. :',.. 'II .... ,/',., """J
doações de empresas, que auxiliam

.,

para a

.

sbbre�ivên'tÜ '

Aa
corporação. "Vare lembr�r q��'está
n a C�n�t'ífGJíl!�k''Esr'8 u' 'f,rii'fllJlJli

.' ..... -, ",.�",., ;"', J>l r"i,.,.... ""','
obrigação db goyerrio d6)�stad:'<5' ';
fe� dar�p6!o' tb�igS,Úi���c;;��;;::�:)'''in
lembra Ademir OtsC :;,. t:»; .r/, "ili.',

CORREIO TV

Fora do ar•••

reda�ao@jo�nalc0(reiodopovo.c,?m.bl
Nóvo horário
Não é só Ana Paula Padrão que terá novo horário no SBT em breve.
Com o final da novela "Xica da Silva'; o apresentador Ratinho deverá
ser remanejado por Silvio Santos para o horário das 21 h45: A

equipe de Ratinho festeja a iminente alteração. Hoje, no horário das

17h, em que há um público de faixa .etária bem mais jovem que
seu público norrnal.,o programa de Ratinho chega a dar pífios cinco

pontos de ibope, Isso não é nem um terço do que já obteve na

emissora.

r

Ameaçada "

'Uma medida judicial ameaça a edição de aniversário da
revista "Sexy; em-outubro. A revista trará um ensaio de i,

,,'

Scheila Carvalho (foto), a morena que está deixando a '

decadente banda É o Tchan. Será a primeira vez que ela
posa para a "Sexy" A revista fechou. contrato diretamente
com Scheila (diz a lenda, com cachéern torno de R$ 300

mil). Acontece que os proprietários da banda É o Tchan
-
.•

estavam exigindo uma porcentagem sobre esse dinheiro.

Porcentagem
A empresa Bicho da Cara
Preta Produções Artísticas,
proprietária da marca É o
Tchan, diz que Scheila
deveria de lhe dar uma

porcentagem do
cachê da "Sexy"
porque se diz
ainda detentora
de seus direitos
de imagem.
Scheila

nega. Por
meio de
sua

asses

soria
em

São

Paulo,
-diz que
não

tem'

mais nenhum
contrato com o

grupó. Também
lembra que tem

uma "história de
oito anos com a

banda" e que
"não gostaria de
sair do grupo
brigada com'
ninguém.

.r •

;',,;;

., � ,:' _.

A.ex-ronaldinha e modelo Lívia Lemos foi demitida do canal pago
SporTV. Ela apresentava o programa "Rolé" dentro do Zona de

Impacto. Segundo a emissora informou à coluna, por meio de sua

assessoria, Lívia deixou a SporTV porque "não se adequava mais ao

perfil" da casa. No luqar de Lívia entrou a não menos espetaculosa,
Pietra Ferrari.

Vencedor
Para agitar ainda mais a final do programa "Fama'; alguns artistas'
foram escalados para dividir o palço com os finalistas. Paulo Ricardo,
Pepeu Gomes, Luciana Melo, Jorge Vercilo e o saxofonista Leo

Gandelman tem presença confirmada na fi�al. Eles vão cantar
alguns sucessos ao lado dos outros participantes, que já ensaiaram
o show no último domingo. Em tempo: a final acontece este

.

sábado e o publico finalmente vai conhecerá o grande vencedor.
Subiu.
Desde que a Globo passou a exlblr novos desenhos animados no

programa da Xuxa, ela deixou de perder no lbope para o SBT. De 29'
de agosto a 8 de setembro, a loira deu média de 1,1 pontos contra 7

da concorrente. Nesta terça, a diferença foi de 13 a 8 pontos.

Triplicou
Netinho deu uma alfinetada no departamento comercial da Record.

.

"Reclamavam que eu dava audiência, mas não atraia anunciantes.
Pedi para cortarem meu salário e me darem espaço publicitário
para eu mesmo vender. Hoje ganho três vezes mais'; disse o

apresentador, que comanda o "Domingo da Gente':

Troca
Já tomeçaram os testes para a próxima temporada de "Malhação': O
programa, agora com direção,-geral de Roberto Vaz, terá novo

elenco 'a partir de janeiro, como acontece todo ano.

CELSO MACHADO

� Receita precisa ser

definida logo para
reserva de recursos

estaduais em 2006

GUARAMIRIM- Presidentes de
32 associações de bombeiros
volu�tários de Santa Catarina,
responsáveis pelo atendimento em
cerca de 70 dos 293 municípios
do Estado, estão emGuaramirim,
hoje, para uma assembléia que
discutirá a situação financeira
atual de cada corporação. Em
pauta os recursos que aS�cretaria
de Estado da Fazenda vai destinar
a cada uma delas em 2006.

Parâmetros comparativos com

base no último censo populacional
realizado pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística) e valores dos
convênios firmados com o Estado
serão reavaliados e reunidos em
documento que o presidente da

Associação dos Bombeiros
Voluntários do Estado de Santa
Catarina e também presidente dos
Bombeiros Voluntários de

.

'.

Guararnirim, Ademir Orsi, levará
pessoalmente a Florianópolis na
semana que vem.

. �. 'ji
fi
I
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I

MOTOVELOCIDADE
,. 'i

PUotos da região disputam
. -,

etapa do estadual em Brusque

LINHA, DE FUNDO,._____
JULlMAR PIVATTO

Joguinho'sÁbertos
Ontem a coordenação da FME se reuniu com os técnicos.das

equipes que disputárão os Joquinhos Abertos, de 22 de setembro
a 10 de outubro em São Bento do Sul. Segundo Ademar Saqanski,
o Mazinho, que será um- dos chefes da delegação, a intenção é

que Jaraguá do Sul fique entre os 'cinco primeiros colocados no
,

geral, repetindo o desempenhei do ano passado, quando flcou
em quinto. Dentre as equipes participantes, três chegam entre os

fávoritos: o futsal masculino, o basquete feminino e o vôlei
masculino. A novidade neste ano é a participação do futsal
feminino e do futebol de campomasculino. que competem nos

Joguinhos pela primeira vez.

luLlMAR PIVATTO
-

� Próvas acontecem
no'fim de semana e

serão válidas pela, 6a
etapa da competição,

Tênis'
Antes mesmo 'da equipe
brasileira se apresentar ao
capitão Fernando Méligeni,
no sábado, para o embarque,
para Montevidéu, onde
acontece de 23 a 25 deste
mês o confronto contra o

Uruguai pela Copa Davis, os
jogadores já vêm treinando
individualmente. E com o

paulista HávtoSaretta não é
diferente: ele está em São
Paulo desde terça-feira se

preparando para a

competição.

Desemprego
Após o término de

temporada para o Paulista
(SP), o atacante Léo, que
ajudou a equipe na conquista
do título da Copado Brasil e a

se manter na Série B do
. Campeonato Brasileiro,
espera poder continuar
jogando ainda este ano. O
time de Jundiaí continua os

treinamentos até que sejam
acertados os contratos e

empréstimos de alguns dos

joqadores. É uma boa o,pção '

para muitos clubes do Brasil.

..

]AAAGUÁ DO SUL .;A 6a Etapa
do Campeonato Catarinense de

,

Motovelocidade promete esquentar
neste fim de semana emBrusque,Os
pilotos da região que participam das

provas prometem protagonizarbons

pegas, especialmente nas categorias'
50cc e Força Livre Nacional. A

instabilidade no tempo pode ser um
adversário para os pilotos, aindamais
que apistadeBrusque é nova emuitos

,

�ihda não conhecemQ traçado. ,

Esse é um dos problemas que o

jaraguaense LucianoOliveira, oboca,
deve enfrentar nesta etapa. Líder da

categoria Força LivreNacíonalcom para vencer a etapa. Vou d�egarpara
105pontos,eletentarámant�aponta brigar de igual para ígual/mas a

contra o piloto da casa, Oenísio do obrigaçãodeganharédele".Aterceira _

Nascimento, que vem logo atrás na colocação nesta categoria é do piloto
�ificaçãoÇOm94. "Treinei forte nos deGuaramirim, EduardoZonta, que
últimos dias,mesmocom chuva, não tem 60pontos.
tive escolha. Tentei falar COm a Na categoria 50cc, destinada aos
organização para treinaremBrusque, "pilotos-mirins", o predomínio é todo
mas eles disseramque estavam ainda de atletas da região.A liderança é do
arrumando", disse ele, já passando a jovemJosé BrayanPadilha Soares, de
resporisabllídãde Clã vitória paraó" Massaranduba, que está com '95
adversário. "Ele estará" em casa, pontos; Com dez a menos vem o

, conheceonovo traçadoe írácom tudo jaraguaense [éferson L.aube.Mais dois

Luciano Oliveira (El quer manter a liderança na categoria Força Livre Nacional CSKA �

Enquanto alguns times
brasileiros "brigam" para
trazer o atacante do CSKA

Vagner Love, outro
brasileiro vem brilhando no

time russo. No jogo de
,

ontem, Daniel Carvalho (ex
Internacional). marcou dois

gols na vitória por 3xl sobre
o Midthylland, da
Dinámarca, pela Copa da
Uefa.

Tevez
Se o atacante Carlos Tevez

quiser ir embora do Brasil, ele
tem um clube que o irá
receber de braços abertos: o
Boca Juniors �ARG), Em
entrevista à Rádió Amerks,
de Buenos Aires, o presidente
licenciado do Boca, Mauricio
Macri, afirmou que'o clube

argentino tem as portas
abertas para recebê-lá de

volta, caso ele queira.

pilotos de Jaraguá do Sul estão na

seqüência da classificação: Maysa
Pianezer; com 58, e ArtilUr Eduardo
Hübel, com48.

Brás dosSantos (Blumenau), com
102 pontos, e DenísíodoNascímento,

, com 100, lideram a categoria Força
Livre Especial, que é amais disputada
do Estadual. Aristides Mafra Júnior
(Brusque), é o terceiro C9m 79. O
mesmo Aristides lidera a categoria
125cc com 94 pontos, seguido'de
Maicon Kraemer (Taíó), com 73, e

Fabio Alexandre de Oliveira
Qoinville),com67.

Nas 250cc, Enio RonchiJúnior
(Luís Alves) lidera com folga a

competição. Ele tem 120 pontos,
contra 82 dê Jean Carlos Maiochi

(Guaramirim) e 81 deGilsonAraújo ,

(São Bento do Sul). Ema também
lidera aStreetSpecial com 113 pontos,
contra 105 deGilsonAraújo, Por sua\. ,-'. .

.

vez,Gilson lideia aStreet4TStandard '

com 90 pontos, seguídodeWandrey
Niel (Blumenau), com 77.

Escolas da Regional de Ituporanua
, recebem melh'orias do Governo.

'

',.

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal ,de Jaraguá dó Sul

,\ CONCORRÊNCIA N° 111/2005

ALTERAÇÃO,

o Município de Jaraguá do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento

Municipal, torna público para conhecimento dos interessados que está

procedendo .alteração no Edital de Concorrência nO 111/2005, nos seguintes itens:
Exclusão:

Itemf$.5.9 - DaQualificaçãoTécnica - fica excluída a apresentação da

LAO no envelope-habilitação.
I

.

Inclusão:
Anexo 1- EspeCificaçõesTécnicas e Condições de Concessão:
1.2.5.1 - A concessionáriá, a partir daOrdem de Serviço, terá um prazo
de 60 (sessenta) dias para implantar a estação de transferência no

Município, por sua conta e, risco. Este prazo poderá ser prorrogado a

critério e conveniência do Concedente.
.

1.2.5.2 - Durante o período de implant�ção da estação da '

concessionária, a transferência dos resíduos será realizada na estação
do Concedente, situada no aterro da Vila Lenzi, sendo que todas as

despesas decorrentes com a operação, 'manutenção e transferência

estarão a cargo da contratada. -

1.2.5.3 - Para inicio das atividades da estação (Item 1-.2.5.1), a

Concessionária deverá apresentar a Licença Ambiental de Operação,'
dentro do seu período de validade, em,itida pela FATMA.

_

Item 8.5.7.3 do Edital- A visita estabelecida no item poderá acontecer
até o dia 10/10/2005.

As demais condições permanecem inalteradas.

Na Regional de ltuporanga, 26 unidades escolares já foram beneficiadas com

obras do Governo. Os investimentos somam quase R$12 milhões. A Escola São

João, em Agrolãndia, é um bom exemplo do trabalho do Estado.A aplicação de
cerca de' R$ 790 mil assegurou à unidade a reforma e ampliação de suas salas

'

de aula, a instalação de ventiladores de teto e a construção de uma quadra de

esportes. É o Governo investindo no futuro de todos os catarinenses.

Jaraguádo Sul, 15 de setembro de 2005.

Moa�irAntonio Bertoldi
Prefeito Municipal

Secretaria de Estado do
Desenvolvimento
Regional em IWporanga

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTE
EQUILfBRIO.

SEXTA-FEIRA, 16 de setembro de 200S

Começa amanhã o returno da Primeira Divisão,

Flamen90 enfrenta o Vitória fora de casa amanhã, na abertura do returno da competição

JULlMAR PIVATTO

� ír:ês equipes'
brigam diretamente

pela liderança da

competição
JARAGUÁ DO SUL _ Vitória e

Flamengo abrem, amanhã no

Bairro Rio da Luz, o returno do

Campeonato Amador da
Primeira Divisão de Jaraguá do
Sul. As duas equipes fizeram a

final do ano passado, onde o

rubro-negro do Garibaldi levou a

melhor. Neste ano, o Flamengo
luta pelo tricampeonato e ocupa
a' terceira colocação com 12

pontos, mas com um jogo a

menos. Já o Vitória é o vice-líder,
.

com 15. 'O Bcitafogo, líder com
16, joga no domingo em

Pomerode, contra.o Caramuru.
. Para o presidente do

Flamengo, Claudemir Ruedíger;
este ano o campeonato está mais

equilibrado porque os times se

Fifa. testará 'bola inteligente'
no Mundial 800-17 no Peru

DA RED"çÁO _ Ela parece uma
.

.

bola de futebol comum, mas a "bola

inteligente" da Adid�, 'que faz sua

estréiaoíidalnoCampeonatoMundial
Sub-17 hoje, poderá mudar para'
sempre a cara do futebol.Abola tem
ummícrochípprojetado para ajudaro
árbitro a decidir se ela cruzou a linha
do gol.completamente ou se saiu do

, campo. O presidente da Fifa, Joseph
Blatter; um tradicional oponente da
tecnologia, deu seu aval àexperiência
no Peru e disse que, se for bem
sucedida, elapoderá ser usadanaCopa
daAlemanha de 2006.

Abala foi apresentada em Lima
antes do início do' torneio. O

',secretário-geral da Fifa, Urs Linsi,
disse que a "bola inteligente" _

,

·,�çlesenvolvida pela Adidas com a

empresa alemã Cairos AG e com o

Instituto Fraunhofer, também da
Alemanha _ não substitui os olhos e

a experiência do árbitro. "O árbitro
está no comando, ele é o chefe no

gramado e issonão vaimudar.Isso é

uma ajuda", disse.
Omicrochip _ commenos de 15

milímetros - manda um sinal de rádio
quando a bola passa a linha, como se

tivesse tocado em uma cerca elétrica..
O sinal é transmitido por 12 antenas

posicionadas nas extremidades do

campo para um computador, que
-envia uma mensagem para um.

receptorno pulsodoárbitroemmenos.

de um segundo, explicou Guenter
Pfau, gerente dê relações da Adidas
com.,a1'1ifa. A mensagem ao árbitro

emite umsompraticamente inaudível,
e ele não precisa nem levá-la em

consideração se não tiverdúvidas.
A bola será usada em todos os

jogos doMundial Sub-17, menos os
disputados na cidade de Iquitos,
porque o estádio não foi preparado a

tempo, disse Pfau. Segundo ele,
rádios e celulares não tênl COnlO

atrapalhar o sinal da bolá. A bola já
foi testada uma vez, em fevereiro,
em um amistoso emNuremberg.A
Fifa vai decidir no ano que vem se

usará o dispositivo na Copa' da
Alemanha. Participam do
campeonato no Peru, além dos
anfitriões, China, Catar, Coréia do

, Norte, Gana, Gâmbia, Costa do
Marfim, Itália, Turquia, Holanda,
Estados Unidos, México, Brasil,

.

Uruguai, Austrália e Costa Rica.
o

••

I

• O microchip :- com menos

de 15 rnilfrnetros - manda
um sinal de rádio quando a

bola passa a linha, como se

tivesse tocado ém urna .

cerca elétrica'.

,

• O presidente da Fifa,
Joseph Blatter deu seu

aval à experiência no Peru
e disse que, se for bem
sucedida, ela poderá ser

usada na Copa da
Alemanha.de 2006.

reforçaram paraa disputa. "Nós
estamos praticamente com a

mesma base há três anos. Nesta

temporada contratamos quatro
jogadores para somar ao elenco.
Hoje.posso dizerque nosso time

está um pouco superior ao do ano
passado". Claudemir também

elogiou o bom nível técnico da

competição. "As equipes se

reforçaram bem e isso deu um

ponto de equilíbrio no

campeonato", disse ele.
Mesma opinião tem o diretor

A exemplo da c:ategoria principal, o Botafogo também lidera nos aspirantes com ,16 pontos

de futebol do Botafogo, Sandro
.

Camilo. Satler;o Deco. "Tivemos
poucas goleadas até agora. Todós
os jogos têm sido bem

'disputados", comentou ele. Na.

edição do .ano passado, o

alvinegro da Barra do Rio Cerro
acabou-na última colocação, mas
reforçou o elenco para este ano.

O resultado vem dando certo.já
que eles estão na liderança da

competição. "Estamos super
satisfeitos com o desempenho do

, time, pois mudamos quase que

totalmente o elenco. Contra
tamos alguns jogadores de TimbÓ
e de Corupá e devemos chamar
mais uns dois reforços ainda",
.ínformou Deco.

Flamengo, Caramuru, Tupy e

Cruz de Malta têm Um jogo a

menos. Já o'[oão Pessoa tem dois
a menos. Na Segunda Divisão,
Guarani e Ponte Preta estão na

mesma situação. A liderança na

. Segundona é do Rio Cerro, com
16 pontos. Em segundo está o

Atlético, atual campeão do

Varzeano, com 13. O Rio Molha
é o terceiro com dez.

Pizzonia faz o segundo melhor Conrnebol e Uefa tentam voltar

tempo nostestesna Inglaterra com a Copa Intercontinental
DA REDAÇÃO _ O brasileiro

Antonio Pizzonia, piloto de testes da
Williams, concluiu com o segundo .

melhor tempo o último dia de testes
coletivos no circuito de Silverstone,
na Inglaterra, antes doGP do Brasil
de Fórmula 1, antepenúltima etapa
datemporada 2oo5,marcadapara o
próximo dia 25 em Interlagos (SP).
Pizzonia cravou o tempo de
lmin20s750, ficando a Os478 do
austríaco Christian Klien, da Red

Bull, o mais veloz, em um dia
marcado por uma forte chuva na

parte da manhã, que atrapalhou o

cronograma da equipe para esta

quinta-feira.
. "Não conseguimos concluir o

principal objetivo do dia, que era um
acerto' visando o GP do Japão.
Choveumuito e sóentramos na pista
as 15h30 daqui; quando o traçado
ainda estava úmido. Andei muito
pouco e queria ter feito mais 'nesse

último treino que antecede a corrida
no Brasil", afirmou abrasileiro.

O piloto de testes daWilliams
também enfrentou problemas nos

treinos do dia anterior; e ficou boa
parte do treino parado.enquanto a

equipe "tentava solucionar' o
imprevisto, "Ontem (quarta-feira) I

acabei treinando largadas e pit-stops,
pois tiveum problema na suspensão

,

traseira e fiqueiparadoo tempo todo",
completou.

.

Depois dos últimos acidentes
I sofridos pelo alemãoNick Heidfeld,
daWilliams, que o tirou das últimas

• O piloto de testes da'
Williams também enfrentou

problemas nos treinos do
dia anterior e ficou boa
parte do treino parado
enquanto a equipe tentava

solucionar o imprevisi:o.

• Depois dos últimos

acidentes sofridos pelo
)

alemão Nick Heidfeld, o
alemão Nico Rosberg, filho
do ex-piloto, Keke Rosberg,
surgiu com nova aposta da

equipe de Frank Williams.

.1
..

duas etapas da Fórmula 1 (Itália e

Bélgica), o 'alemão Nico Rosberg,
filho do ex-piloto de F-I Keke
Rosberg, s4igtuç:om nova aposta da.

equipe ç!e,���,\Xtilliams.A aposta,
porém, é ápenas�para oGP do Japão
e daCfunà, pai\> no Brasil aWilliams
já confirmou o nome do brasileiro
Antonio Pízzonia como substituto de

'.

Heidfeld.
Naturalmente a decisão seria

manter o brasileiro até o fim da'

temporada, já que Pizzonia foi o
.

substituto de Heidfeld tanto em

.

Monza quanto em Spa
Francorchamps, além de Rosberg
estar concentiado nas últimas provas
da GP2. Poré� Rosberg, que

alcançou a liderança da categoria
no último fim de semana.

DA REi)AÇÃO'- A América do
Sul e aEuropatentarão antes do fim
do ano ressuscitar a Copa
Intercontinental, torneio quedurante
maisde40 anos colocou frente a frente
os campeões das duas regiões, disse
ontem um porta-voz da Conmebol

(Confederação Sul-Americana Ide.
Futebol). "Sempre houve conversas
comaEuropapara restaurara torneio,
e existe predisposição, porque é um

encontro tradicional das duas

confederações", disse o assessor da
Conrnebol,NéstorBenítez.

'

Se a idéia der certo, aCopa teria
r como adversários o argentino Boca

, [uniors, campeão da Recopa Sul
Americana, e o inglês Liverpool,

. -campeão .da Supercopa européia.
·Com isso haveria uma diferença em
relação ao formato tradicíonal, já que
antes a Copa Intercontinental era
disputadaentre os campeõesdaCopa

, Libertadores e da Copa dos

Campeões. 'Aquestão é determinar
data e lugar. É algo que vai ser

decidido, imagino, no fim do ano",
disse Benítez..

A Copa Intercontinental foi
substituída 'pelo Campeonato
Mundial de Clubes da Fifa, no qual
os seis campeões continentais se

. enfrentatão. Os clubes da América
doNorte eCentral, Ásia, Oceania e
I'
Africa se enfrentarão paradeterminar
dois classificados que disputarão as

semifinais com os representantes da'
América do Sul e da Europa.

O Campeonato Mundial de

clubes serádisputado noJapão, entre
11 e 18 de dezembro. As conversas

entre os dirigentes daConmebol e da
Uefa, entidade que rege o futebol na
Europa, aconteceram no Congresso
da Fífa, realizado há alguns dias no
Marrocos. Naúltíma edição daCopa
Intercontinental, oPorto, de Portugal,
derrotou o colombianoOnce Caldas

por8x7 nos pênaltis depois de empate
porOxO no tempo regulamentar.

O presidente da Fifa, Joseph
Blatrer, acusou a Liga Inglesa de tentar
impedira participação do Liverpool
noMundial deClubes, em dezembro,
no Japão. O campeão europeu é a

(mica equipe que ainda não

confirmou presença no torneio, que
'terá a participação do São Paulo,

éampeão da Copa Libertadores da

América.
,

• A Copa. Intercontinental
foi substituída pelo
Campeonato Mundial de
Clubes da Fifa, rio qual os
seis campeões continentais
se enfrentarão.

• Se a idéia der certo, a

Copa teria como

adversários o arqentino
Boca Juniors, campeão da

,

Recopa Sul-Americana, e o

inglês Liverpool, campeão
da Supercopa européia.

\
.
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RAPHAEL GÜNTHER

O diretor presidente da Weg, Décio da Silva

(esq.), neto do historiador Emrlio da Silva

(di r.), mostra a nova versão do livro

'Uaraquá do Sul" Um Capítulo na História
do Vale do Itapocu", atualizado pelo

.

jornalista Apolinário Ternes e que será

lançado hoje, no Museu Municipa! Emílio da

Silva.
A versão original (esq. a baixo) , escrita por
"Vê Emílio", pode ser vista na sala
temática do Museu que leva o nome do

primeiro historiador de Jaraguá do Sul.
A reedição e o lançamento do livro fazem

parte da programação de aniversário da

Weg, qUE; completa 44 anos neste mês.

de representantes 'da administração municipál,
região. A primeira versãofoi escrita pelo hí
editado em 1975. ,

Esta segunda versão foi feita pelo histori�,
disponível na Biblioteca Pública da Cidad�

'..

das'�s escolàs'êle:'] "

nova versão da história de [araguá do Sul te�:;�,40páginas e o lança�eh
de 44 anos da Weg e dois anos da existência:�o;-�useu da Weg, instalad
A nova versão mantém o texto original, con]. m;na nova organização pâr
Dividido em cinco capítulos pioneiros, famílias, instíiuições, persóna,g
novo apêndice: uma breve síntese da evolução .históric:? do municípiô'
ao longo'de .. todo oSésulq. < .. /. ',:+"
A história, escrita:poR�rn�líq,da Silvá;':tt���
colonizadores, alemães; it�liahos e 0S pri�ar ->. '

comitiva de Emílio Carlos Jourdan, considerado b'fun a,o� da cid�cle;
bairros também consta no primeiro relato,.alé�dedado�oficiais ête'T;
sobrevivênCia dos moradores, usos e costumesê a �conomia predomina

o Museu da Weg fica
aberto de segunda a sexta

feira, das 9 às llh30 e

das 13h30 às 16h30. Ás
quartas, ate A5 21hl'lra5 e

aos sábados das 9 às
llh30.Aos dom(ngos, das

14 às 16horas.

,O Museu completa hoje
dOIS anos de fundação com
urna visitação expressiva:
37m i I pessoas' até este

rnês. Em seu acervo toda a

história da Weg e a

trajetória de sucesso da

empresa

o Museu
o Museu da Weg também está de aniversário. Completa este mês
dois anos de fundação e já é considerado uma referência na cidade.
Até agora, 37 mil pessoas visitaram o local, 30% estudantes.Centoe
quarenta e três. professores de 43 escolas da região receberam
curso de capacitação ministrado por técnicos do Museu.
No local é possível ver a trajetória da empresa, do motor elétrico e

do trabalhador. A figura de um fundidor foi a escolhida para
homenagear fados os trabalhadores.Outro símbolo e a chaminé,
que dá ao visitante a oportunidade de sentir como é estar dentro
de uma fundição. Entre os destaques, uma araucária, o pinheiro
brasileiro, de 900 anos de idade e também o primeiro carro da frota

. da Weg e a bicicleta original de GeraldoWerninghaus, que junto
com Werner Voigt e Eggon João da Silva, fundou a Weg.

-
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De 16 a 22 de setembro

)araguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan

FILME/HORÁRIO

Blumenau - Rua Sete de Setembro

FILME/HORÁRIO
A Chave Mestra
15:00 - 17:00 - 19:15 - 21:15

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

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

14:30 - 17:00 - 19:30 -.22:00
I

Amor Em Jogo
14:05

De Repente É Amor
16:15_18:45 -21:15.

Quatro Amigas e.Um Jeans Viajante
14:15 -16:45 -19:15 -21:45

Joinville - Rua Visconde de.Taunay
FILME/HORÁRIO

Até QU'e a Sogra nos Separe
19:35 - 21 :45

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

Terra ,dos Mortos
15;15 -17:15

Deu Zebra
13:3'0 - 15:30 - 17:30

A Chave Mestra
19:40 - 21 :50

Agua Negra
19:45 - 22:00

Deu Zebra
13:30-15.:30-17:30

Penetras Bons de Bico
14:30 � 17:00 -19:30 - 21:50 ,Programações sujeitas a alteração

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

GEND -

SETEMBRO/20051Contato: 2752477 - 370 6488

FUNDADA EM OS..{)6·1956

Missas' Informativo Paroquial
17/18 de setembro

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

17h30-São Benedito
17h3Ó-Rainha da Paz
19hOO;Matriz (Crisma)

19hOO-Perpétuo Socorro

Queremos ver Jesus: Caminho,Verdade e Vida
25° Domingo do Tempo Comum

liA Bondade de-Deus é infinita"
Dia do Perdão

DOMINGO
07hOO-Matriz

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

08h30-São Cristóvão
08h30-S. Cristóvão (Crisma)

Nos reunimos, como comunidade cristã, ao redor da mesa da Palavra e da
mesa Eucarística para celebrar a misericórdia de Deus, O amor conduz nossa
vida de seguidores e seguidoras de Cristo, para que-pleno de amor de Deus,

possamos viver o mistério pascal que celebramos. Nesta liturgia somos

convidamos a descobrir um Deus cujos pensamentos estão acima dos
caminhos e dos pensamentos dos homens. Por isso,devemos encontrar nesta !�.v._:�, ,"" .. pr,.
celebração a força necessária para renunciarmos aos esquemas do mundo e

"""�.•:� 'o. "'-.�_ ..

nos convertemos ao projeto de Deus, cuja bondade para conosco é infinita.

'l

I cr E

Uma Garota Encantada
Em um mundo fantástico e imaginário, habitado
por elfos, ógros e gigantes, nasce a pequena Elia de
Fredell, que ganha de sua fada-madrinha como

presente o dom da obediência. Com a morte de
sua mãe, Elia sente-se desprotegida e percebe; em ,

pouco tempo, que seu dom na verdade é uma

maldição. Prirítipalmente depois que seu pai casa
se novamente, é sua irmã Hattie descobre seu

ponto fraco. Decidida a mudar sua vida, Elia sai pelo ,

reino em busca da sua fada-madrinha, a única .

capaz de desfazer o feitiço.Na viagem por florestas
escuras e lugares perigosos, encontra um grande
amigo, o elfo Slannen, e o cobiçado príncipe Char. A

força do amor entre eles pode mudar a história de
_

Elia e das injustiças praticadas no reino, mas Elia

precisa acreditar primeiro. Inspirado no livro de Gall
Carson Levine,"Uma Garota Encantada" é um conto
de fadas moderno,divertido e bem-humorado,
com ótimos efeitos especiais e direitoa deliciosas
versões musicais de clássicos do rock.
Comédia Romântica - Ano: 2004 - D.uração: 96
minutos - Cor Livre Lançamento em Vídeo e

OVO
'

- I

Evel Knievel- Desafio em Duas
·Rodas
Os homens o respeitavam, as mulheres queriam
dormir com ele e as crianças queriam ser como ele.
"Evel Knievel - Desafio em 2 Rodas'; conta a vida do
lendário motoqueiro que nos anos 60 saiu de Butte,
uma pequena cidade de Montana, e entrou para a

história como o herói americano que desafiava a

morte saltando improváveis distâncias e obstáculos
com a sua moto, Mas que também seduziu
multidões e ficou milionário.Com um incessante

apetite para desafios, álcool e mulheres, Evel
mantém até hoje alguns recordes. Entre eles, o de
ser o único motociclista a saltar as imensas fontes
do luxuoso hotel Ceaser's Palace, em Las Vegas,

falém dos 35 ossos fraturados em seu corpo ao '

longo de quase 300 apresentações pela sua amada
América, que ele invocava antes deis saltos suicidas.
Ação - Ano: 2004 - Duração: 100 minutos - Cor
12 anos Lançamento em Vídeo.e OVO Prodll!ioEx",liva,.NElGI8S0N

Procuradas
Dois executivos saem para um passeio de veleiro
com duas garotas de programa. Elas acabam
desaparecendo misteriosamente.Tudo. indica que
foi um crime. Enquanto isso, uma diretora de
documentários faz um filme sobre a vida das

garotas de programa. Ela conhece Viviane, irmã de
uma das desaparecidas.Juntas, vão em busca da
verdade.Misturando a linguagem de' ficção ao

documentário, "Procuradas" é um mergulho no

submundo da prostituição de Florianópolis.
Drama - Ano: 200� - Duração: 84minutos - Cor
18 anos' Lançamento em Vídeo e ovo

Crimes emWonderland
Los Angeles.Verão de 1981. A carreira do astro

pornô John Holmes (Vai Kilmer),iamoso por causa
de seu instrumento de 34 centímetros e que o

consagrou em filmes como "Garganta Profunda;
está em plena decadência.Totalmente endividado
John se dedica a sua namorada adolescente Dawn

(Kate Bosworth) apesar de ainda estar casado com
Sharon (Lisa Kudrow). Para bancar suas noitadas
regadas a drogas pesadas, ele se envolve çom uma

qanque para assaltar traficantes que não podem
dar queixa do dinheiro à polícia.Mas depois de um

assalto à casa de um dos criminosos mais

perigosos de Hollywood, a gal'lgue é encontrada
brutalmente assassinada numa casa na rua

Wonderland.Menos Holmes, Será que ele entregou
seus amigos? Será que ele foi responsável pelo
crime? Será que um astro pornô pode se tornar um

assassino? Baseado numa história real que chocou
Los Angeles,Wonderland captura todos.os sons e

sensações do começo dos anos 80.

Suspense - Ano: 2004 - Duração: 104minutos -

Cor 18 anos Lançamento em Vídeo e ,OVO
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Torta Fria de Espaguetes
Ingredientes: 300 gramas de macarrão tipo espaguete cozido, escorrido e frio, temperado com

manteiga, margarina, azeite ou molho de tomates.
_

Recheio: 4 filés de anchova; 100 gramas de azeitonas pretas; 30 qrarnas de alcaparras;farinha de rosca;

manteiga, margarina ou azeite à gosto. .

"
"

Preparo: Corte os filés de anchovas em pedacinhos pequenos. Retire os caroços das azeitonas e corte

em quatro no sentido do comprimento. Misture hurna tigela as anchovas, as alcaparras é as azeitonas;
dividindo em duas porções. Unte urna fôrma lisa a manteiga, margarina ouo azeite e polvilhe com a

farinha de rosca. Coloque uma camada do espaguete e outra 'de recheio e novamente uma de

espaguete e outra de recheio. Cobrir com o restante do espaguete e polvilhar com 'farinha de rosca.

Leve ao forno quente. Quando estiver bem dourado,vire num tabuíeiro, torne a polvilhar com farinha
de rosca e leve ao forno para acabar de dourar. Sirva frio.

I ,

I

Bolo-Pudim de Laranja ,

Ingredientes: Calda: 2 xícaras (chá) de açúcar. Pudim: 1 lata de Leite Moça; a mesmamedida
de suco de laranja; 3 ovos. Bolo: 4 ovos; 1 xícara (chá) de açúcar; 1 xícara (chá) de suco de

laranja; 2 xícaras (chá) de farinha de trigo; 1 colher (sopa) de fermento pó; raspas de laranja.
Preparo: Calda: Em uma panela de fundo largo, coloque o açúcar. Leve ao fogo baixo deixando
derreter suavemente. Quando estiver bem dourado.junte uma xícara de água fervente e mexa

com colher de pau. Deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar. Forre uma fôrma redonda
(26 cm diâmetro) com essa calda e reserve.

,

Pudim: Bata todos os ingredientes no liqüidificador e despeje na fôrma. Bolo: Bata as claras em

neve.junte as gemas, uma a uma e acrescente o açúcar às colheradas .. Bata bem, reduza a

velocidade e despeje o suco de laranja aos poucos.Misture bem e desligue a batedeira.junte a

farinha, o fermento e as raspas de laranja e mexa com uma colher. Despeje essa massa sobre o

pudim e asse em banho-rnaría.em forno médio por cerca de uma hora. Espere esfriar bem para
desenformar, Pode usar assadeira de 22 x 33 cm.

'

o.. )

TecnoFlex
Desenvolvendo Soluções
473717676

www.tecnoflex.com.br

\�

C..."
lnfosoft

, .

s s t : e mas

473716864
www.infosoftsistemas.com.br

(I
CENTRIUM
INPORMÁTrCA
Sistemas de Gestão

473717764
www.centrium.com.br

II

e icroinformática
.'

472751968 .

www.icroinformatica.com
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De pai-de-santo a peão
Por Erica Guarda/GB Edições'

Na nov�la "Da Cor do Pecado", Francisco Cuoco
exerceu seu lado cômico vivendo o atrapalhado Pai
Galdêncio, e agora em "América" o ator conquistou 0\
público na pele do romântico peão Zé Hiqino

Nascido em 29de novembro de 1933, Francisco Cuoco, paulistano
do famoso bairro do Brás, .começou sua carreira arfística no cinema,

"

no filme "Pedro e Paulo" em 1962. Em seu currículo contam-se

várias peças de teatros e inúmeras telenovelas, ultrapassando mais

de 30, só na Globo, onde por muitos anos foi considerado o galã da
emissora. Hoje mais rnaduro.,o ator dá vida ao peão Zé Higino, na
novela "América".

'

De fala mansa e jeito pantaneiro, Zé, Higino conquistou o público
desd� o começo da novela. A cumplicidade dele com nora M'azé
(Nívea Maria) sugeria que no final da trama ficariam juntos, rio
entanto Glória Perez parece ter reservado outro destino 'aos

personagens.
No passado, Zé Higino viveu um grande arriar com Miss'[ane (Eva
.Todor), uma mulher sofisticada que atualmente mora em Mi�mi
enquanto que 'ele leva sua vidinha sossegada de peão. Nada a ver

um com o outro, 'mas como toda boa novela é bem possível que se

reencontrem no final. Essa é atorcida do pública.
Francisco Cuoco sempre pensou em ser ator, e nunca nem cogitou
em seguir outra profissão. Pará se preparar para a carreira artística,
ele fez curso Interpretação na Escola de Artes Dramáticas, em São

, ,

Paulo e estreou na

televisão na novela
"Pouco Amor Não é

Amor", em 1963, quando
ainda não existia o vídeo

tape; as novelas e demais

programas eram exibidos
ao vivo. Lembrando

.aquela época,
recentemente, em uma

entrevista Francisco
Cuoco revelou: "Quando
fazíamos ao vivo, eu
trabalhava com a

companhia de Fernanda

Montenegro e do Sérgio
Britto qt:Je tinham um

teatro de repertório de

terça 'à domingo. t, de
tarde, ensaiávamos a

peça que iria su"bstituir a

<l Em "Da Cor dó

Pecado", Francisco Cuoco
,

interpretou o engraçado
vidente Pai Gaudêncio '

da noite. Depois do espetáculo,
preparávamos, por cinco dias, pelo menos,

o teatro televisado que faríamos na

segunda-feira, ao vivo. Havia tempo de

decorar, marcação, discutíamos se

estávamos lidando com 'Dostoievski,
Nelson Rodrigues ou Becckett, mais
complicado e abstrato. Ou alguma coisa de

vanguarda. Tínhamos este tempo e essa

'tranqüilidade", revela. ,

Um dos personagens de maioresdestaques
na -carreira de Francisco Cuoco e que seus

-

fãs lembram como se fosse hoje são:

Cristiano Vilhena, de "Selva de Pedra";',

I

Carlão, de "Pecado Capital" (primeira
versão); Herculano Quintanilha, de "O
Astro"; Tião Bento, de "Sétimo Céu"; e
Lucas Cantomaia, de "Eu 'Prometo".
Na Globo, onde é contratado há mais de 3(

. fazendo parte do primeiro escalão do castini
emissora, Francisco Cuoco também também

participou de grandes clássicos da televisão brasileira,
tais como: "O Semideus", '!O Salvador da Pátria",
"Tropicaliente" e ''A Próxima \1ítiÍrta".
Mas engana-se quem pensa que Francisco Cuoco, em
sua trajetória, artística só trabalhou na Globo. Ele
mesmo já afirmou que passou .por todas as emissoras,
inclusive as que já encerraram suas transmissões, tais
como TV Tupi e Excelsior.
Quanto aos galãs da nova geração, Cuoco dá o maior

apoio. "Acho que no momento é a vez, para esses

papéis, do Reynaldo Gianecchini, do Thiago
'

Lacerda, do Fábio Assunção, do.Marcello Anthony,
talentos assim que percebo que são pessoas

preocupadas em crescer, aprender e estão bem
encaminhadas: E para os atores de vanguarda, '0
companheiro Francisco Cuoco também deixa um

.

recado. "E a vantagem em trabalhar' como ator é que
com 60 ou 70 anos você tem papéis, em novela ou

teatro, que são maravilhosos ...Procuro me adaptar ao
meu tempo, s�m nenhuma nostalgia porque não

'

resolve nada. Olho para trás e vejo que .aquele foi um
tempo'muito bem aproveitado, mas agora é um

tempo diferente ... Você pode namorar uma garota de
20 anos, mas tem que' saber que tem 60"; conclui_o,
ator,
Recentemente também, Francisco Cuoco, fez várias
participações especiais na programação global,
destacando-se uma aparição no-seriado "A Grande

Família", um personagem nas novelas "O Beijo do

Vampiro" e ''Agora é que São Elas", uma entrevista

no ''Altas Horas" de Serginho Groisman e uma

atuação no "Especial da Abril", da emissora, Com
'certeza, em todos esses papéis, Francisco CUQCO deu
um show de interpretação.

�No final de "América", o peão Zé Higino ainda

poderá encontrar o seu grande amor. É isso que o

público-fã da novela espera

EITUR I
\ ,

Chaves - Foi Sem Querer Querendo?
o proqrarna "Chaves" chegou ao Brasil em i 981 e é um marco na TV
brasileira, alcançando diversas gerações.Quem consegue explicar o
sucesso de tantos anos? Nesta obra, você vai entender um pouco
dessa saga, cheia de histórias engraçadas e interessantes. O livro
mostra como o programa subverteu a lógica televisiva com seu

humor; a batalha pelo ibope; a contribuição dos dubladores para o

sucesso aqui nó Brasil; a biografia dos atores e, no final, um capítulo
com uma série de curiosidades imperdíveis. O lançamento é da
Ed itora Matrix.

Sandman - A Casa de Bonecas
"Sandman" é um marco no mundo dos quadrinhos. Mas talvez o

feito mais importante da 'série tenha sido extrapolar os domínios na

nona arte. A obra-prima de Neil Gaiman demonstrou uma

capácidade única de unir universos considerados antagônicos pelos,
fãs de quadrinhos incluídos, tornando-se uma das provas mais
eloqüentes da importância dos quadrinhos na cultura mundial. "A
Casa de Bonecas", segundo livro da série, conta a história de Rose
Walker. Depois de receber um convite inisteriosopara viajar, Rose
enfrentará uma seqüência de surpresas que mudarão sua vida para
sempre. Parentes há muito tempo perdidos, uma casa repleta de
moradores excêntricos, uma convenção de serial killers e, no final de
tudo, a impressionante descobertade sua identidade verdadeira. Ao
mesmo tempo, o Mestre dos Sonhos tenta controlar o caos no seu

próprio reinQ e descobre que ele tem relação direta com Rose.
Morpheus parte então para desvendar esses mistérios, mas'ignora
que o espetáculo é controlado pelas mãos de alguém vaidoso e
surpreendentemente próximo. O lançamento é da Editora Conrado

ri

>' Jonathan Strange & Mr. '

,

r " Norrell

I
A prática da magia foi considerada
extinta da Inglaterra desde os tempos

I'
medievais do Rei 'Corvo. Em 1806,aqueles
que se intitulam magos são apenas
estudiosos da história da magia. Mas, um

I' dia, dois desses rnaqos teóricos resolvem
investigàr os motivos do' ,

I desaparecimento da magia. E assim
conhecem Mr. Norrell, um mago recluso
que desafia a todos ao mostrar seus

'

puderes, Para provar que a magia ainda
existe, Mr. Norrel! reúne os magos teóricos
na catedral de York e faz com que as

estátuas de pedra comecem a falar.Em
troca de seu ato, exige ii imediata
dissolução da Sociedade de Magos. Agora
com fama e poder-ele abandona ai
reclusão e vai para Londres, onde
colabora com o governo no combate a

Napoleão Bonaparte. Começa então a

colocar em prática seu plano secreto de
controlar arnaqia na Inglaterra.Tudo vai
bem, até o momento em que seu

discípulo, o arrogante e impetuoso
Jonathan Strange, resolve se rebelar
contra a visão restrita dê Norrell sobre o

lugar destinado à magia. Strange decide
seguir seu próprio rumo como mago e

resgatar os poderes do lendário Rei
Corvo, mas acaba colocando' em risco a si

próprio, aos que o cercam e ii toda a

lnqlaterra, O lançamento é da 'Editora

Companhia das Letras.

Eunice B Oelagnolo
Deptq Comunicaçã�___J '_

130 anos de

Imigração Italiana I
no Brasil ,

'

Ocorre no próximo dia 22 d�1
setembro, às 19:0011s, na

Câmara deVereadores de Jaraguá do Sul,sessão I

sole�e pel,Os 130 anos de lrniqração I,taliana nOIBrasil. ,-

O Círculo Italiano convida a todoS,
simpatizantes pela etnia italiana a prestigiar
este evento.

Jantar Mensal 26/08/05
Acontece no próximo dia' 30 de setembro de,
2005, o tradicional jantar típico ital�ano, em,
nossa sede social,com inicio às 20hs. ,

Neste jantar teremos a presença do cantor l!ricO
Valmir Berttoti, de Nova Trento (SC). AdqUira o

seu antecipadamente ou reserve pelo telefonei
370.8636. I

,1
I
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Fernanda Rodriques, a Julieta de "A Lua
Me Disse", está adorando seu visual
moreno e nem se lembra mais de suas

,
madeixas louras. A bela acaba de fazer um
ensaio fotográfico de arrasar para
revista especializada em cabelos.

I
Clodovil pede desculpas
Andando com muita dificuldade e

amparado por um amigo, Clodovil esteve
no camarim de Luísa Mell, que está
estrelando a peça "Cinderela" no Teatro Frei
Caneca em São Paulo, especialmente para
pedir-lhe desculpas pelos ataques
constantes que ele lhe fizera nos tempos
em que trabalhava na Rede TV!.

Al)la�dido
Clodovil explicou que está muito doente e sentia-se culpado por ter brigado tom Luísa
Mell. O apresentador foi aplaudido por todo o elenco da peça que também estava no

camarim e presenciou o pedido formal de desculpas.
'

Tudo em família
Os atores Ewerton de Castro e Talita de Castro, que estão juntos na novela "Essas
Mulheres", também farão dobradinha no cinema. É que pai e filha estão no elenco de

"Insight", cuja estréia está prevista para este ano,

A eterna Elis Regina ,

Na última quinta-feira, Pedro Mariano e Adelmo Casé pilotaram um show mais do que
especial no Canecão, Rio de Janeiro.Tudo acontece em homenagem a-querida e eterna Elis

Regina. No final do mês, o evento será em São Paulo.

;Sucesso na Venezuela
I"A Escrava Isaura", novela da Record estrelada por
IBianca Rinaldi, estreou fazem dois meses na

�Venezuela e se mantém líder absoluta de audiência
fdesde então.A trama também está sendo exibida em

:portugal e já foi vendida para Guatemala, Equador,
I(Nicarágua e Peru. '. -

" I
'

o DAS NOVELAS I

I.SEGUNDA - Armando fala para Ber�ardo que
1não sabe do que ele está falando. Bel mostra á
: Vilma a carta que leu. Naná flagra Horácio com
os papeis déPasqualete. Assustado, o professor
larga0material que é levado pelo vénto e cai na
piscina.Aline insiste para que Léo a deixe jogar
'com ele mais uma vez. Naná fala para Horácio
que ficou muito decepcionada, deixando-o
arrasado. Bernardo diz para Jaque que acha que
Joãoéculpado e pede que ela tente descobrir a
verdade. Rafa começa a se perguntar se o
amuleto de Marley dá mesmo sorte. Kiko fala
para Download que merece uma 'mesa
reservada no Giba pelo sucesso que está

Ilazendo.Jaque conta para João que Bernardo
· está desconfiado dele, mas garante que vai
I acabar com todas as suspeitas. Vilma fica
: nervosa ao ver Rico, que acha estranho. Léo
·

comenta Com Marcão que não agüenta mais
ensinar Aline a jogar tênis. Bel ouve e fica com
pena. Jaque garante a Bernardo que João é
Inocente. Horácio manda inúmeros buquês de
flores e caixas de bombom para Naná e pede
que ela o perdoe. João acusa Bernardo de
tentar jogar Jaque contra ele. Urubu diz que
estava com João na hora da explosão.

1 r �ERÇA-JOão,sem qraça.conftrtrra a história de
· rubu. Bernardo pede desculpas por ter' feito
, acusações infundadas. Arnanda e João ficam
I ressabiados. Horácio pede desculpas a Naná e

, ��conhece_ que, foi inseguro e trapalhão.
I Jo;asha nao entende porque Urubu mentru:
I

u
odrzque nem o VIU no show,mas gostou do

: q eele disse. Rafa marca com Ciça, de tarde, no
, �:r{ue de div�rsões e com Flávia,à noite, para ir

.
eatro. Bernardo se desespera porque não

: c��egue provar sua inocência. Rafa vai ao

�u

ehver (iça, mas encontra primeiro Flávia.
, atas a e João conversam com Urubu Ele

: ;onta que mentiu porque sabe que o culpa'doê
· ,ernatdo e queria livrar João para provar queagora elessã' ,

I Nat h
o amigos. Os tres se abraçam, mas,

I[ 'de
as a permanece grilada. Ciça e Flávia

I duscobrem que Rafa estava namorando as

pé� e armam a maior confusão. Rafa pede ao

sua edcoelho pa!a as duas desaparecerem de

: I ;ão
VI

� e elas vao embora. Julio César diz que
i

po ealmoçarcomJuliana.
QUARTA - B .

quer r' e�nardo tem certeza que alguem
erro:' eJudlca-lo. Marta diz que o alertou do

ele de procura� uma testemunha e que agóra
marca

u munlçao para a acusação. Natasha

conhe u�a reunião no Giga para que João

estava
ça enzo. Vilma acha que Download

mas el
dispensando um cliente pelo telefone,

para J�ãConta que era Rico. Marcão çonfessa'
atitude dO que ficou muito magoado com a

deveria
e Klko. Amanda acha que o menino

que a :,edtr_desculpas a'Marcão, más ele diz
que V�i a e Vlp, celebridade. Pasqualete avisa

da festaV�ajar e que Betina ficará encarregada
trailer n- � fim de ano. Vilma pergunta se o

que est:o e pequeno para Rico e ele responde

I despejá_lmUlto bem. Ela não tem coragem de

errado. Bo,.
mas dá indícios de que há' algo

I I

bOrrach etlna sugere fazer umas pulsetra's qe

I
para a f: tColor:das para conseguir dinheiro

vibra pS a.Joao sente ciúmes 'de Renzo. Kiko

I I badaladorq�e vai trabalhar com a modelo

percebe� atty Blue. Vilma diz que Rico

turma ri q�e esta sendo tratado mal pela
inventa

o Glga. Aline fica triste quando Léo
. uma desculpa para não jogar com ela.

�

QUINTA_R' '.
'

.

acaba il
ICO se trflta quando a água do trailer

qUe Ren�omelo do. seu banho. Kiko d.iz a João
diz qUe B lé o maior conquistador. Download

e deve aVisar. Aline para 'não insistir

Sonho
Keyla Polizéllo, a garota dos rodeios que
recentemente foi capa da �'Playboy",'
pretende fazer um documentário e contar
tudo o que viu e aprendeu convivendo
com asmulheres que vívem nas arenas dos
rodeios.

em jogar tênis com Léo.Vílma se assusta quando
Rico pergunta se alguém fechou o registro de
água. Ela diz que abastecimento em trailer é

precário e que seria melhor ele se mudar para um

apartamento.A turma protesta quando Beth avisa
que aplicará um teste no dia seguinte.Kiko diz que
a professora deveria adiar a prova porque ele tem
um trabalho e ela promete lhe darzero em caso de
falta. Renzo leva flores para Natasha e confirma a

turnê. João se invoca ao vê-los abraçados e .a
menina ameaço terrnlnarõ namoro. Urubu tenta

convencer que posar é só um trabalho, mas Kiko
continua se achando, uma celebridade. João diz

que vai viajar.junto com Natasha e ela adora.
Vilrná, Download e Bel tramam deixar Rko às
escuras. Letícia espera uma liberação de
Pasqualete e do técnico para que ela possa viajar a
Portugal para decorar o apartamento com

Gustavo. Bel e Download tramam para que Léo e

Aline conversem.

não quis o dinheiro, já que a considera' �ma
qolpista.Serene pede a Rafael para conversar na
estufa, junto às rosas. Ofélia atiça os ciúmes de
Divina,para irritação de Osvaldo.Mafalda pede a

Vltórlo pará ensinar-lhe' a fazer pão. Olívia fala
mal de Mafalda e Mirella brinca que ela está com
ciúmes. Dalila proíbe Roberval de tocá-Ia. Vera
diz a Aqnesque Serena dançou como Luna.
Adelaide promete a Vera que vai ajudar
Alexandra. 'Débora ouve Hélio marcando o

encontro entre Rafael e Serena. Cristina diz a

Raul que precisam comprar a pensão e expulsar
todos de lá,inclusive Serena.Mirna manda Jorge
se esconder quando Crispim chega. Olívia joga
fubá em Mafalda, que vai embora revoltada por
queVitória não a defende.

QUARTA - Serena insiste que ele sempre quis
que ela se tornasse Luna, a quem realmente
amava. Ele fala que se a alma é a mesma ele não

poderia querer mudá-la.Seren_a diz que pode ter
a mesma alma de Luna, mas que é outra pessoa.
Amestiça explica ao botânico que ele amava um
fantasma, não uma pessoa. Ivan segura Hélio e

Cristina invade a estufa. Rafael reage, enquanto
'Cristina diz que é sua noiva e tem direito de,
entrar. Serena avisa que vai contar tudo o que
sabe sobre ela. Olívia nega ter tido urna crise de
ciúmes; quando Vitório confessa que adorou.
Serena diz que Cristina criou uma situação entra
ela e Guto para afastá-Ia de Rafael. Serena diz a

Hélio que está disposta a descobrir toda a

verdade' sobre Luna. Eurico ajuda Zulmira a

arrumar a casa. Felipe exige que Raul explique
por que não quer que os dois namorem, mas ele
se recusa a responder. Bernardo manda a

sobrinha, se comportar' e 'desconfia que seu

pretendente esteja no galinheiro. Serena
procura Adelaide,masAgnes manda-a embora:

QUINTA - Serena diz que Luna é parte dela e que
precisa descobrir qual é a sua missão. Elias diz
que não pode ajudá-Ia porque pode ser muito
doloroso para ela.Cristina assume que conhecia
Guto e que errou ao não contar antes que ele e

Serena estavam se encontrando. Rafael garante
que, se descobrir que ela está mentindo outra

vez,jamais vai perdoá-Ia. Elias aconselha Serena
a fazer um tratamento-com hipnose e promete
encontrar 'alguém. Osvaldo elogia Yolanda.
Divina explode e parte para cima de Yolanda.
'Osvaldo diz que ela enlouqueceu. Divina
expulsa Yolanda a vassouradas e atira-lhe ovos.

Eliete sorri. Helio diz à mãe que alguém
aprontou com ela. Osvaldo não se conforma por
ter sido expulso de seu quarto. Serena diz para
Divina que talvez seja mentira o que lhe
contaram. Osvaldo quersaber por que Eliete
quer acabar com seu casamento. Ela responde
que ele lhe prometeu cois,as que não cumpriu.
Raul diz a Dalila que não sente o menor amor

pelo bebê.Dalila vai para casa chor�ndo.

SEXTA - Serena diz que tem que se lembrar
quem foi para se! livre e poder ama.r de novo;
pois ainda está ligada a Rafael.Hélio garante que
vai ajudá-Ia a libertar seu Coração. Ciro diz ser

provável Serena nunca ter tido nada com Guto.
Rafael dá dois mes�s para ele 'investigar, pois
precisa saber tudo antes de se casar. Débora
acha estranho que Ciro converse com Rafael' e'
promete descobrir como ele f.ai contratado.
Olívia diz que é uma dama e não vai se interessar
por um subalterno. Ofélia aconselha Divina a

expylsar Osvaldo'de casa. Eliete consola Divina.
Só. Serena defende Osvaldo. Hélio pede que
Osvaldo marque encontro com Eliete e a faça
confessar' tudo porque ele levará Divinà para
ouvir. Roberval dá dinheiro para Ofélia comprar
lã e fazer uns sapatinhos. Kátia aceita o pedido
de Rodriguez.Gumercindo passa mal por causa
do casamento e Nina o consola.Crispim chora ao
ver Kátia e Rodriguez junfos. Ofélia insiste para

SEXTA - Urubu promete Pensar, embora não

goste muito da idéia. Léo se assusta quando Aline
diz que ele é o homem de sua vida.com quem vai
casareterfilhos.João não querir à audiência e Rita

explica que ele vai ser condenado à revelia. Rico

esbraveja por que está sem luz e pergunta se eles

queremqueele se mude. Vilma, DoiNnload e Bel

negam. Urubu alerta Betina a guardar o dinheiro
em lugar sequro.Joãodiz que não vai poder viajar:
Natasha pede que e'lé confie nela.Kiko falta o teste

de inglês. Léo conta para Betina sobre Aline.

Pasqualete empresta um cofre para Betina e

Jaque.Urubu vende pulseirlnhas.Aíine ouve que a

cigana Rosa Lee foi 'presa por charlatanice. Bel
tenta minimizar. Kiko esnoba Marcão mais uma

vez, chamando-o de anônimo. Bel confessa que
ela e Download tentaram dar uma força para o

romance de Aline. A menina diz que está
morrendo de vergonha de, l.éo. Urubu segue
Pasqualete e Betina. Renzo avisa Natasha que ela
vai decarro com ele. João ,não gosta. Urubu vê
Betina anotar o segredo em um bloco e consegue
descobrires números.

SÁBADO - Não há exibição.

ALMA GÊMEA
SEGUNDA - Serena diz não suportar mais as idas e

de seu romance com Rafael, e quer um
novo destino para ela. Hélio se oferece para ser seu

companheiro nesta nova vida, mas· a mestiça
explica que qosta dele como amigo. Adelaide e

Agnes acusam Cristina de tentar roubar Rafael de
Luna. Cristina rebate que foi Luna quem roubou a

sua vida. Adelaide diz que conseguirá uma prova
de que Serena é Luna. Débora pede desculpas a

Rafael. O botânico, por sua vez, avisa que ela terá

que safr de sua casa, caso mande limpar o 'ateliê
o'utra vez sem sua ordem. Dalila reclama porque
Ofélia tricota para o cachorro e não para o bisneto.
Mirna não molhá a mão porque foi onde Jorge a

beijou, enquanto Crispim se recusa a lavar a

bochecha beijada por Kátia. Bernardo chama os

sobrinhos de porcos. Eduardo acalma Alexandra,
que diz que uma voz, fará uma coisa muito ruim a

ela,se não obedecer.Vera diz que vai buscar ajuda,
já que acredita que a doença de Alexandra possa
ser espiritual. Cristina insiste que Guto faça o que
pediu, mas não o paga porque �ão tem dinheiro.
Raul 'procura Serena e diz que -Rafael está

preocupado com suas despesas. Ela se recusa a

aceitar dinheiro dele.

TERÇA - Adelaide fala do sinal que Serena tem e

suas visões da rosa branca. Serena sente-�e mal e
tem uma visão de seu corpo sendo sugado para o

espelho e fundindo:se com o de Luna.Ela desmaia
nos braços de Hélio. Eduardo atende Serena.
Cristina diz a Madalena que seu casamento será

inesquecível. Rafael não entende por que Serena

Vitórlo e Mafalda conversem. Olívia fica
ao ver os dois às gargalhadas e joga água

neles. Mafalda jura nunca mais aparecer porque
Vitórto não toma uma atitude.

SÁBADO - Luna diz a Serena que é reflexo de sua

alma e que vive em sua memória, A bailarina
explica que somente depois que a mestiça
libertar a sua memória será livre para amar.Felipé
fica feliz quando Rafael diz que dará' uma nova

chance para Serena, se Cristina tiver feito uma

armadilha.Agnes tonta que Ciro foi indicado por
Rafael. Adelaide garante a Agnes que.vai provar'
que Serena é Luna. Guto diz que vai esperar
Cristina se casar e que ela terá que ir embora com
ele. Ciro pede informações sobre Guto ao

delegado. Dalila pensa que Raul quer comprar a
casa para dar segurança a ela e ao filho. Ele pede
que ela mantenha segredoedescubra o nome do

proprietário.Vitório diz que adorou os ciúmes de
Olívia.Mirella entra e olha surpresa.Divina e Eliete
brigam. O delegado ameaça prender todos, mas
Hélio coloca panos quentes.Ofélia fica furiosa ao

ser expulsa do quarto pór Divina e Osvaldo.
Clarice d'iz' que Eliete é uma falsa. Eliete vai
embora da cidade. Elias insiste que Kátia conte a

verdade para o noivo.

A LUA ME DISSE ISEGUNDA - Tadeu concorda que l.atoya fique em
sua casa. Diva consola Alberto.Gustavo e Heloisa I
ficam no hospital.Dionísia diz a Branca que a casa

dos Benate é dela. Rodrigo manda avisar Geórgia
que eles vão almoçar e jantar em casa. Memé e

Samovar debocham que ele é do tipo caseiro.

Geórgia se preocupa. O médico avisa que Beatriz
não pode ser removida.Gustavo pede atenção na

segurança. Ester desiste de tentar ficar com

Arthur. Pedro conversa com Ivan sobre à volta de
Gustavo ao banco e ,pede que convoque uma

reunião.Morcega recebe uma caixa de bombons,
enviada por um admirador' anônimo. Alberto
insiste em ir para o hospital, mas Diva impede.
Latoya diz a Lucio que vai arrumar provas contra
Tadeu e se assusta ao saber do acidente de
Beatriz.Peteleco come um bombom da caixa que
Morcega e morre. Agenor leva um susto ao ver

Mildred e Marisinha conversando em sua casa;

Marisinha sai correndo ao' saber da mórte de
Peteleco e Mildred pega o último capítulo.Latoya
percebe que Tadeu reage ao saber que Beatriz
está viva, Sulanca fica furiosa ao saber que o

cachorro morreu. Morcega e Roma têm certeza
de que Sulancaé a culpada'e levam a caixa de
bombons para ser ánalisada.Bisonho empalidece
ao saber da morte do cachorro.Ademilde diz que
ele está com medo do que pode acontecer.

TERÇA - Arthurdiz que estava procurando o livro
do colégio onde SeU pai estUdOU. Ester fica feliz
com '0 interesse do neto e avisa que eles talvez
tenham que viajar logo para a Inglaterra. _Arthur
.diz que não quer mais brigar com a avó e pede
que dê um sorriso. A' enfermeira Cacilda diz a

Latoya que Beatriz teve uma ligeira melhora.
Latoya pede o Qúmero do celular da enfermeira,
para conseg'uir mais notícias. Roma vibra aover a
foto, pois tem Uma prova de que foi Tadeu que
colocou a droga na casa de Heloisa. Ivan diz a

Gustavo que vai afastar Ester da presidência do
banco.Sílv,ia e Lúcio encorajam Ivan e o colocam'a
par das investiga�ôes. Pedro diz que Ivan
convo[ará uma reunião do conselho e,destituirá
Ester com o voto de Branca.Lúcio acha necessário
colocar um segurança no hospital. Diva não se

conforma com a morte de Peteleco. Alberto não
entende por 'lue Diva coloca o cachorro no

freezer. Ela diz que Peteleco só sai de lá para ser

cremado ou enterrado decentemente. Tadeu
quer visitarBeatriz,mas Latoya ,o aconselha a não
ir. Geórgia i�siste em sair, mas Rodrigo prefere

i
Quem viu conta que Giovanna Antonelli I

conseguiu emagrecer treze quilos desde que I
Pietro nasceu. A atriz que é mãe-coruja IItambém está voltando a freqüentar as baladas,
sempre acompanhado do marido;Murilo
Benício. '1

I

,. .

Voltando à forma
-, I

!

I' �p������� Pietro, Giovanna Antonelli e
I Murilo Benício escolheram Marcello Novaes e

I Cristiane Alves para serem os padrinhos do 1
.
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ficar em casa assistindo a um filme. Gôndqla
promete que não vai mais comer guloseimas
depois da morte de Peteleco. Sulanca'jura para
Bisonho que não tem nada a ver com os

bombons envenenados. Adail e Adalgisa
pressionam Adilson a assinar a documentação
fria preparada por Buzuca.Marta chega' na hora
e fala do futuro digno dos dois e Adilson hesita.
Ester fica transtornada ao saber da reunião e

acusa Ivan de estar ao lado Branca eGustavo.

Até o fechamento desta esdição os demais

capltulo's de "A Lua me Disse ainda não
haviam sido editados

>AMERICA
SEGUNDA - Djanira é algemada e 'levada pela
policia. Alex assiste a' tudo de longe, e sorri.
Laerte tranqüiliza Irene dizendo que ainda
pode recorrer da decisão da justiça e que
muitos anos ainda vão se passar até a questão
da herança de Simone ser resolvlda.Irene teme
perder suasjóias,seu carro e suas roupas e deixa
cláro para Laerte que não vai empenhar nem
um sapato para salvá-lo. Lurdinha pressiona
Glauco a se dívorctar logo de Haydée. Haydée
pede ajuda a Glauco para tirar Djanira da prisão,
mas ele diz que Laerte pode dar conta da.
situação. Rarssa sugere que Alex vá à delegacia
com Haydée,já que também é amigo de Djanira.
Irene e Laerte vão à delegacia, e ela leva para
Djanira um kit de cosméticos. Djanira se

controla ao ver Alex.Na polícia,Alex inventa que
também foi chamado para a mesma .reunião
com Ramiro, mas que foi obrigado a desmarcar.
E acrescenta que nem sabia que Djanira estaria
lá. Jota não almoça na pensão, corno costuma

fazer, e Consuelo finge indiferençá. Helinho
comenta que Sol não é obrigada a fazero exame
de [iNA mas que, 'se não o fizer, admitirá a

'paternldade de Ed. Bandido reage quando Tião
diz que vai ser pai.

TERÇA - 501 agradece a Malu por lhe fazer
companhia na viagem até Boiadeiros. Tião fica
feliz porque Simone tem enjôo e tonteira,
supondo uma confirmação as palavras do
médium. Comenta que o espirita disse que a

criança já estava no destino dos dois desde a

última encarnação,mas que eles não a deixaram
nascer. Carreirinha, de terno, cisma em colocar
chapéu de peão para tirar a foto. Tião pede ao

médium para abençoar a sua casa e a criança
que está por vir. Simone encontra Sol, que diz

que voltou ao Brasil para ficar e que não veio
com o marido. Simone deixa claro que Tião
continua muito bem casado. Neuta recebe Sol
carinhosamente. Sol se emodona ao ver

Sinvalzinho e conta à madrinha que também
está grávida. Zé Higino manda Dinho parar de
espionar as meninas da casa de Neuta. Alex se

interessa ao saber que Haydée' e Iréne
colocaram um gravador no escritório d� Glauco.
Glauco convida Haydée para almoçar. Na

delegacia, Djapira diz ,a. Alex que ele assinou a

sua sentença. Lurdinha tonta para Manu que
Glaucovai pedir o divÓrcio.

QUARTA - Tião conta ao espírita que Bandido,
não se sabe de onde,chegou em um dia em que
ele estava muito'triste por causa de uma mulher.
O médium pergunta se era a mulhe.r que estava
do outro lado da cerca e ele confirma. Sol se
emociona ao saber queTião vai ser pai.Tião leva
o,médi'um.a sua casa. Z,é .Higino diz que não
acredita em esprritos. O médium garante que
Acácio está naquela sala,contente porvertodos
reunidos.Mayfica indignada com a pergunta de
Miss Jane e nega ter algum envolvimento, na
prisão d.e Sol. Ed defende May. Quando ele sai,
Miss Jane diz a ela que está impressionada com

sua capacidade de dissimulação. May

argumenta que não poderia confessar na frente
de Ed; deixando claro que foi a responsável pela
denúncia contra Sol. Raíssa quase atropela
Lurdinha e se diverte com o susto que leva.
Lurdinha diz a Glauco que vai arrumar um'

advogado para tratar da separação litigiosa e liga
para Vera, pedindo uma indicação. Vera disfarça
porque Nina está próxima.

QUINTA - Tião qarante a Simone que não 'sente
mais nada por Sol.Simone ameaça ir embora com
-o filho se ele voltar a ter. alguma coisa com ela.
Adalberto comenta com Zé Higino que cogita em

'se mudar para Boiadeiros pois, depois que ficou
viúvo, nada o prende em sua cidade. Mazé, Zé
Higino, Gil e Déia reagem quando Adalberto diz
que pensa em se casar de novo. Mazé não

responde quando ele pergunta se ela também
deseja se casar novamente. Enciumado,Zé Higino
acha que fará uma besteira largar sua fazenda
para morar em Boiadeiros. Malu pensa em

arrumar um emprego para ajudar a família que
ficou nos Estados Unidos.May e Tony marcam um

encontro no Rió. Ect' pede para ir sozinho à casa de,
Sol e May finge compreender. Ed conversa com

Odaléia e Mariano, diz que ama Sol e que quer se ,

entender com ela. Mariano deixa escapar que ela
está em Boiadeiros. May confirma com Nick que
Tião mora errrêóiadelros.e tenta fazer a cabeça de
Ed, dizendo que o filho só pode ser do peão.
Djanira chega algemada ao aeroporto de Miami.
Jota a cumprimenta e é abordado pelos policiais.
Inesita ensaia uma coreografia com Rosário, para
dançar no balcão da-boate. May aconselha Ed a

não se humilhar indo a Boiadeiros,e que elejá tem
a resposta que procurava:o filho é deTião.

SEXTA - Laerte tenta convencer Simone de que
uma divisão dos bens no momento não seria uma
boa opção. Simone reclama que não recebe nada
desde que saiu da casa de Laerte, e que ele não
apresentou a listagem dos bens. Laerte pondera
que o patrimônio dela aumentou com os anos e

que é necessário um tempo para fazer a divisão.
Simone concorda em lhe' conceder este prazo
desde que ele devolva as terras de Tião. Tião
estranha quando Simone diz que Mazé vai ao

baile com eles, Zé Higino se convida. Graça
comenta com Farinha que já pediu a Gomes para
falar com seu pai para resolver sua situação e ele
não fez nada. Gomes fica sem graça. Jatobá
pergunta a Feitosa se ele pensou em Islene no

altar e ele diz que se casou com a, mulher mais
honesta do Rio e não pensou em mais nada. Vera
pega o buquê da noiva. Alex encontra Helinho na

porta da delegacia. Irene sugere que Haydée
transforme a vida de Glauco e Lurdinha em um

suplício. Haydée torêe para' descobrir alguma
falcatrua nos negócios do marido, através das
gravações.

SÁBADO' - Adalberto pede para se proteger da
chuva na casa deMazé, para irritação de Zé Higino.
Tião fica com pena de Sol e diz que o pai não devia
brigar com para tirarofilho.Sol comenta que teme
quando o amor passa,assim como o amor de Tião
passou. Tião não sabe·o que responder e vai
embora: Zé Higino quer saber quais 'são as

intenções de Adalberto, que diz querer se casar

com Mazé. Adalberto manda que Zé Higino
iQvestigue a sua vida e que, quando acabar a

estação das chuvas, ele voltará para saber a

resposta de Mazé. Lurdinha diz a Rarssa que ela é
muito careta e que, se quer pirar, não use os pais
como desc�lpa. E a' aconselha a não tentar

atropelar mais ninguém, porque um dia ela
consegue. Nina confessa a Helô que está exausta
de tanta programação com o jovem namorado.
Irene tem um pesadelo com apobreza.Dalva diz a

Gomes que contratou um advogado. Diva vai ao
encontro de Feitosa e Creusa na lua-de-mel. Sól
decide ir ao Rio se encontrar com Ed, e Neuta
manda Junior ac0mpanhá-la.
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Para homens elegantes
e de bom gosto
Moda masculina enche os olhos não somente dos homens
de bom gosto mas também da rnulherada que gosta de vê
los bem vestidos. A moda agora é Costume com T�shirt
estilo underwear com gola "V",

Um arraso para I>
quem quer ficar

elegante e antenado
na moda. Bermudas

de surf, com
estampas florais

<l Vai ser a
sensação do
verão 2006.

Destaque para
a coleção da

qrlfe Fause

Haten.

Um olhar vale mais ,que mil palavras
o dito popular é antigo, mas o fato é'que mesmo verdade.

Quantas palavras são ditas num só olhar. E toda mulher sabe
disso. E quando esse olhar vem de olhos bem maquiados o efeito

pode ser 'fulminante". Nesse caso, as sombras são aliados
insubstituíveis.
As sombras para os olhos são capazes de fazer verdadeiros
milagres na aparência, mas o inverso também é verdade.
Elas podem criar profundidade; disfarçar contornos indesejáveis e

camuflar imperfeições. O sucesso reside'em sabe/aplicá-las. Em
primeiro lugaré preciso reconhecer qual o seu tipo de olho e, '

depois, aprender como usar corretamente esta poderosa arma, ao

alcance de todas as mulheres. Veja alguns passos que poderão
ajudar nesta tarefa.

,

Olhos Separados: Aplique um tom mais escuro nos cantos
internos junto à raiz dos cílios, clareando em direção aos cantos

externos e esfumaçando na dobra da pálpebra. Ilumine junto às
sobrancelhas.
'Olhos Salientesr Crie uma curvatura cobrindo com uma sombra
escura toda a pálpebra (até a região da dobra) começando, nos
cantos internos e reforçando o tom escuro nos externos. Dê um

,

,
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Essas são algumas dicas de
ouro, que garantem o sucesso

do seu olhar
'

Os contrastes de cores costumam ser perigosos para quem não
tem muita prática no assunto. Na hora de misturar as sombras,
o mais seguro é escolher os tons da mesma farnflia.É muito
arriscado querer sobrepor cores completamente diferentes .

como azul-marinho, verde e rosa. O resultado final pode ser um
desastre. -

'

Quem tema pele mista ou oleosa deve evitar as sombras em

creme porque a tendência é que elas "escorram" e o efeito não
é nada bonito aos olhos.

Faça uma inaquiagem leve nos olhos, com tons terracota e

toque mais claro junto às sobrancelhas.
Olhos Juntos: Separe-os usando sombra clara no canto interno,
junto à raiz dos cílios e escolha tons mais escuros para os cantos

externos. O mesmo, tom claro pode ser usado sob as sobrancelhas.
Olhos Pequenos. Use tons escuros nas dobras 'das pálpebras em
direção aos cantos externos. Aplique sombra clara só nos cantos

internos e no centro para abrir o olhar. Você 'pode esfumar a
sombra escura levemente nos cantos externos inferiores dos cílios.
Olhos Fundos: Prefira os tons claros. Inclusive nas dobras dos

olhos, para fazer as pálpebras sobressaírem. Escureça levemente
nos .cantos externos e ilumine'próximo às sobrancelhas,
Olhos Redondos: Apliquetons escuros ou médios suavemente
nos cantos internos e mais densamente nos externos para
amendoar os olhos. Use a m�sma sombra nos cantos exteriores,
sob os cílios inferiores, acentuando o alongamento. Sob as

sobrance1has, iluminador.
Olhos caídos: Levante Os cantos externos,aplicandQ sombra
escura em direção ao final dá sobrancelha. Evite os traços de
sombra delineando o contorno dos olhos para não acentuar o
formato caído.

bege, se o batom que pretende usar é de tom forte, ou o blush for
bem marcado.
Evite usar sombras do tom igual ao dos olhos. Claro que tem os

olhos verdes ou azuis pode abusar das-sombras neste tom, mas
cuidado para não ficar monocromático demais e o olharficar
apagado.
As sombras brilhantes são as piores inimigas de quem tem rugas e

flacidez aos, redor dos olhos.Quanto mais opaca a sombra, mais
'

ela disfarça o problema. Quanto mais brilho, mais! evidente ficam.
Muito brilho faz mal a todas. A única região que deve ser

,

beneficada com ele é a parte externa, logo abaixo da sobrancelha.
Claro que se for uma noite de festa, ou um evento sofisticado,
pode abusar um pouco de um look mais luminoso.

'

E maquiar só o canto externo, poderMesmo que prefira uma

maquiagem super leve, somente com leve amendoado, o melhor,
é usar uma sombra-base no tom da pele em toda a pálpebra e

depois, sim, colorir somente os cantos.

ÁRIES - Algumas perturbações passageiras com 05 familiares estão previstas. Aja com'calma e

auto confiança.quetudo tende a darcerto.l'y1elhora da saúde e das chances gerais.
LIBRA - A influência não será das melhores. Terá algumas dificuldades financeiras, profissionais e

familiares.Portanto;tenha a cabeça no luçar p.rocurandoa mais fácil solução e não conturbando tudo
como é de seu costume.

'

TOURO - Um aspecto astral muito poderoso está contribuindo para uma ampliação de seus

poderes intelectuais e de sua capacidade de progredir profissional efinanceiramente.Tome novas
decisões. Acredite em si.Seja otir;>ista.,
G�MEOS - Supere o seu mau humor, que evitará questões, que poderiam terminar em sérios
atritos. Evite, pois, estes atritos, porquê muitas serão suas chances de sucesso neste dia, quer no
campo profissional.quer no financeiro. '

CANCER - Sua vontade de vencer na vida estará exaltada neste dia.Os negócios deverão lhe trazer
ótimos lucros, o trabalho será progressivo e a sua vida social e amorosa deverá prosperar.Elevação
material.

LEAo 'Vida muito tranqüila e feliz ao lado dos familiares e da pessoa arriada você terá hoje. o
trabalho lhe trará satisfação e os negócios tendem, a render bons lucros. Favorável para poupar o
seu dinheiro. '

VIRGEM - Notícias, aparentemente exageradas ou formuladas com o intuito' de pressioná-lo,
deverão ser pura e simplesmente desacreditadas.Esteja alerta para o que vier.Bom fluxo ao amare
ao casamento.

ESCORPIAo - Assuntos econômicos o aborrecerão logo asprimeiras horas deste dia.Mas não se

aborreça,pois a tarde terá ótimas chances de colocar tudo em ordem. Excelente para conseguir a casa
��

,

SAGITÁRIO - Terá probabilidade e habilidade para tirar proveito dos negócios e de seu trabalho,
Haverá colaboração por parte dos superiores e amigos fiéis.Aplique sua capacidade sem descuido e

negligência.

CAPRICÓRNIO - Procure começar o dia com deliberação e propósito de conseguir tudo aquilo que
deseja no plano amoroso e profissional. Fase astral excelente.Deve aproveitá.-la.Se o sucesso não for
completo, terá um dia favorável para levar a bom termo seus objetivos.

AQU�RIO - Alguma coisa diferente, poderá acontecer no período. Bom para 05 estudos, testes,
concursos;meditação e tratamentos de saúde. Programe um negócio e terá êxito. Fase propícia para

progr�dir através do trabalho,e enriquecer de uma horapara outra'. ,

'PEIXES - Poderá ter uma idéia brilhante e promissora de sucesso.Mas.somente a coloque em prática
quando tiver certeza de uma boa chance.Continue cauteloso com seus dinheiro,seu trabalho e com

sua saúde. .

Tempos de colheit
Na última semana relatamos neste es
parte dos resultados alcançados até o m�aío
caminhar do curso de Moda. Porém ame
participações do nosso curso não termina

II

linhas .. lnclusive os eventos que o curso
POI

não se limitam ,a Curitiba; em terras Ja,
Catarina o Floripa Fashion também abriue
para o trabalho da Unerj através da coleçàfantasias de nós mesmos" realizado para �
Santa Catarina Moda Contemporânea- SCMC
realizou durante o decorrer dos desfiles na '

Esse projeto é o resultado da união d
B

empresas do ramo têxtil de Santa Catarinaco� e

cursos de moda de diferentes IES do esta&
durante um ano de trabalho desenvolvera�
determinada coleção têxtil. A equipe do cu I
Moda da Uner) composta por: Cristiane C
Nicole Dalla Bona, Zuc� 'Donat e Apriano Ke
desenvolveu em parcena com a empresa Cole :

rica coleção inspirada na ideologia p' �
brasileira da década de 1980; Q resultadoalci �I
pôde ser registrado no dia 29/08 no último
Floripa Fashion, encerrando com chave de
evento neste ano.

, Somado a essas participações em eventos de li
registramos também as participações do
discente e docente em eventos com propo
cunho teórico, jornalístico e de designo DaVI
desenhos e- ilustrações de Charles Klitzke g�
espaço na publicação TPM. Depois da expOli
Centro de Cultura Artística de Jaraguá do Sul c

no projeto Shwanke, os traços artístic
acadêmico podem ser observados nas

'

desta publicação nacional. Ainda dentro
mesma linha, o trabalho "Colcha de Rei
Permanência e legado, da mulher (olon'
Jaraguá do Sul 1937-1945" da acadêmica
Riechel- VI fase, estará sendo apresentado
Colóquio Nacional de Moda 'a ser realiza
Universidade Moura Lacerda em RibeirãoPrel
durante os dias 14,15 e 16 de setembro.Direci
a pesquisa histórica e cultural, o estudo Cal
Retàlhos trata da influência do trabalho dam �
rural na Moda de Jaraguá do Sul. Tencion �!

buscar uma história que se faz fundamenta/frei i
uma qlobalização pulsante que se apresenla 'ni
forma voraz ao mundo, Colcha de Retalh ,:rI
construído' a partir de entrevistas e relat
mulheres coloniais que vivenciararn um p
fundamental da história de Jaraguá do Sul,
se inicia um proeminente processo indu
econômico.
No âmbito do design, a docente lrene Mal

instituição CDI no Uruguai expõe no

Panorama Internacional de Desiqn a seueal'
Rio de Janeiro, sua proposta de produto dire
a questões culturais e naturais. Esta amost

projeto que tenciona abordar os instintosh
básicos frente às ameaças do mundo exte

espaço do'Centro LU ltu ra I dos Correios eslar

trabalhos expostos entre" os' dias 16 a.
novembro de designers e profissionais prOVI
Argentina, Espanha, Reino Unido, Israel, H

França, Brasil,Uruguai e Çanadá.
Como se faz claro, podemos observar que
resultado muito satisfatório frente a esse

tempo em que o curso de Moda está em af

Chegando ao seu terceiro ano, o curso sinal
tem pulso forte e que vem ganhando im

espaço dentro do cenário eatarinense de e

IES de Moda e Design. Com uma estru�u�
equipada, oferece aos acadêmicos laboratol!
estruturados, com equipamentos comple,tos!
qualidade. Dentre os laboratórios disponlvell ()_
os laboratórios de estamparia, modelagem,< en

e fotografia, este último recebeu recente: ,:'

demais' equipamentos, fato que vem a a�

ainda mais valor, e estrutura ao apren
acadêmico.
Em sua jovem caminhada, a Moda se fazp�
também em eventos com (uni '.

desenvolvimento social. Neste mês de sei
"

estará acontecendo em Joinville o e

beneficente da MODA SOLIDÁRIA que viS�1

um desfile � uma exposição direcion�da aat
Lar Abdon Batista. O evento estara a(on�e
entre os dias'15,16 e 17 deste mês e o curs� II
estará participando através dos tra a

produções de seus acadêmicos. da
A participação do nosso curso de Mo

UI
fundamental em função de mostrar � �IOI
caminhos da Moda são muitos. Limita
irnpossfvel. A moda tornou-se de falO

impossível domá-Ia ou conceituá-la. do
Estamos con,stantemente trabalhantO�
desenvolver e ampliá-Ia ainda mais. Moda
definitivamenteTl.Dôl

.

Por:Daiana Riechel-VI período
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5 encantos
r

fi

a vez um reino, onde o ·povo. tinha a pele clara, os

,�m dourados <: os olhos azuis. Neste reino todo mundo era
beOS

lí nh 1 d"" d" {lava uma tngua estra a, rep eta e os com som e
llie�

.

'" cheio de consoantes e quase nenhuma vogal. Os habitantes
"

lugar ficavam longe das guerras dos reinos vizinhos,
este id d d 1 d ,.

1'

tando seu tempo CUl an. o o ugar e
.

e sua propna cu tura.
,

I gar mágico chamava-se Dinamarca. E foi aí que nasceu
te u ,

' )

'hS Christian Andersen, um dos maiores autores de histórias
a
h' d '

, rincesas, raín as e rema o.s.

:4aro que no segundo. milênio. muita coisa mudou, no. entanto
\inua sendo um reino. e, como tal, tem sua rainha.

Vapital, Copenhague, não. é muito conhecida dos brasileiros,
I� índ -1:'- b â oerdendentanto quem am a nao 101 nao sa e o. que esta per en 0..

ultura, diversão, 'comida deliciosa e uma cerveja irresistível é o.

de o visitante tem experimentando. por lá. A cidade é aberta

ira o mundo. O cais de Nyhavn é considerado um dos '

'libolos da cidade e é neste lugar que ficam os melhores

�taurantes. O lugar é mesmo. exemplo. para 'o. mun�o. e ,

, ânimo do que é bom e bonito. Por isso. que quando. alguém
uer se referir à alguma coisa muito. boa, diz que é

dinamarquês". As bicicletas tornaram o. lugar dos carros, daí

Ih bem menos poluição, pobreza não. existe e a população é

:1ável e educada naturalmente. A monarquia é a mais antiga
�mundo e Sua Majestade, a Rainha Marghrete é muito.

,

��ssível aos seus súditos. Imperdíveis são. o ritual da troca da
rda do Palácio. de Amalienborg, residência da rainha; uma

:'
ita à Torre e Rundetarn, construída em'1642, com seus 360

egraus, que foram galgados a cavalo. pelo. Rei Christian IV e

"loczarrusso Pedro, O Grande; e também uma visita ao.

�seu Nacional de Arte,
',Parque Tivoli merece um capítulo. à parte nesta nossa

.

�gem. Construído em 1843, trata-se de um extraordinário

oDjunto de brinquedos e onde acontece inúmeras

resentações teatrais; um grande centro cultural que abrigao
�tro Chinês e salas de concerto. Também aqui, os melhores

dam 'éstaurantes, À noite, o. Tivoli se ilumina com mais de dez mil
ncio D!d,,' ,

\ .. pa as.

::::;a �f�l�ctÇi e,m com,ida,i me�8:�:s.e)Ilpr<: . .farta. Não. deixe de,
J:

\

ltal� 'v

relal
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a Dinamarca
FOTOS DIVULGAÇÃO

apreciar o"smorrebrod", um buffet com

grande variedade de saladas, queijos, frutos
do mar e' frios que se co.me co.m pão. O
melhor pão, já que é dinamarquês. Lagostas,
peixes e outros frutos do. mar fazem parte do.
cardápio. diário, muito. popular também é

um tipo. de cachorro-quente, que se compra
nas ruas pelo norne de "Polser",
Na capital mundial da fábula, pode-se
encontrar exclusivas peças de artesanato

em cerâmica e vidro. Exclusivos da
Dinamarca e caros também. Mas existe

sempre um jeitinho. de adquirir alguma
coisa como. lembrança do. "Reino. da
Carochinha", como. diria Christian
Andersen.
A infra-estrutura hoteleira contempla
todos os bolsos, Os preços, de um modo

geral, melhoram 'na época do. outono e

inverno. (deles). Existem hotéis sofisticados r

é caros, onde se paga o. preço. do luxo. e da
sofisticação, co.mo. o. l-!o.tel D'Angleterre;
depois tem os médios e os mais baratos,
como o. Cabb-Inn Scandinavia. Tem ainda
algo pouco. conhecido por nós, brasileiros,
os albergues, Os preços são. excelentes e o.

Copenhague Youth Hostel é muito.

procurado por lá.
'

Agora, em todos estes locais você vai ser

tratado como. um rei. Isto. porque o.

dinamarquês é educado. por natureza,
praticamente vive "num mundo.
encantado.", se a gente analisar a situação
do. mundo. atualmente, e assi� não deve
ter motivos para stress. Vale a pena. , Peça
ao. seu agente de viagens um roteiro que
inclua Copenhague em sua viagem para a

Europa, ou vá diretamente pra lá.
t6.parqu'e Tivo!l inaugurado em 1843, o local é palco de apresentações
culturais e tem brinquedos sensacionais como a montanha russa de
madel ra onde o freio do carrinho é acionado manualmente

� A culinária dinamarquesa é simplesmente fenomenal. Não deixe de apreciar as gostosuras sentado
em uma das inúmeras mesinhas espalhadas pelos principais pontos turísticos da capital Copenhague

;, I: I:
'�;Industria e comérció de madeiras

:,:::312-0280

I
I s

t6. A Dinamarca é realmente um país fantástico. Existem inúmeras opções
culturais, uma delas é fazer umavisita ao Museu Nacional de Arte

Gustavo Falcão

1) Como se chamava o

personagem de Gustavo Falcão
na novela "As Filhas da Mãe",
que foi exibida pela Globo?

a) Adriano
b) Ricardo
c) Ramon
d) Faísca

3) Quais atores fizeram par
romântico com Cristiana Oliveira
na novela "Vila Màdalena"?
a) Marcos-Winter � Edson Celulari

b) MarcosWinter e Thierry Figueira
c) Herson Capri e-Edson Celulari
d) Márlo Gomes e Roberto Bataglin

5) Ainda na

minissérie "A
Muralha", quem
viveu os

personagens Dona
Ana e Dom Miguel?

,

a) Letícia Sabatella e

Alexandre Borges
b) Letícia Sabatella e

Tárcísio Meira
c) Claúdia Ohana e

Alexandre Borges
d) Leandra Leal e
Sérgio Mamberti

2) Qual era a personagem de
Tânia Bodezan na novela "Terra
Nostra"?
a) Marina
b) Janete
c) Ma-riana

,
d) Hortênsia

4) Na minissérie "A Muralha", como
se chamava a personagem vivida

por Maria Maya? .

I

a) Antônia
b) Margarida
c) Moatira
d) Beatriz
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o lindinho
Wellinson
Leithold
'completa
hoje 3

aninhos.Os
papais
Ronildo e

Márcia
mandam os

parabéns e

um super
beijo

No último dia
·13/09
Guilherme de
Oliveira
Claudini. Seus
pais Adão e

Silvana o

parabenizam!

�••••••••·"I',"sempre me diziam

que ter um
filho é

uma grande dádiva
divina", hoje pos�o
dtzer que é a mais

pura da verdade,
.

pois ter uma fiI�a,
uma neta e amiga
maravilhosa c�mo
você só podena
mesm ser um gra�de
presente do Papal do

Céu.Obrigada por
você existir. I

•

Parabéns por mais
um ano de vida\\!!
Te amamos!!!
mamãe Sandra

.

Blesing ,Cado, Hemz
e Inês

No próximo dia
18/09 o gatinho
Lucas Gabriel
Pereira
completa seu 1°

aninho. Parabétls
dos papais
Geovani e
Patrícia, dos avós

e bisavó

é só alegria na

Ó.xir)1?·••.8i�:3.t�?�j?;·6finhôAr�.flj.Jr ..... \,,;
Hoengen; comp.leta 2

aninhos na foto Ju�to
com o irmão Hennque

num banho ani�ado.
Parabéns dos pais .'

Evandro e Marli e dos

avós Marlindo D,ory

""

Hoje a gatinha
Larissa
stephani
Vicente,
completa 4

aninhos. Seus

pais Vivian e

João desejam
felicidades
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