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Estudantes querem pagar meia passagem

JARAGU�_��!��.:_��_���_���MBR� DE 2005

fnimed 11\I.'_....p!!•.,.,..I!II!P.�!II

i unirned, Seu Plano, Sua Vida i
I i

i370 2200 i
:www;unimed.com.br i

CORREIOTV

Taís Araújo entra em "América"
no papel de Nossa Senhora '
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• Sexta feira
de sol e nebulosidade
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de chuva
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TRANSPORTE PÚBLICO

a fmmuitas cidades do Brasil, eles têm garantido o direito de pagar apenas meia passagem, Em Jaraguá, o Diretório Central de Estudantes da Unerj já enviou ofício para o prefeito
I MoacirBertoldi solicitando o benefício. O presidente do DCE, Heber Xavier, pretendemobilizar os estudantes do EnsinoMédio para juntos reivindicaram o desconto. - PAGINA4
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"INDICADOR ECONÔMICO

Estudantes da região que pagam iJassagem íntegral no transporte coletivo lutam para conseguir benefício e diminuir os gastos

ESPORTE

'Delegação de Jaraguá do Sul'
'�mbarca rumo aos .Joguinhos

- PÁGINA8

POLfTICA

P�DB aguarda decisão.nacional
"para,definir candidaturas na região

- PÁGINA 3

Pedagoga ensina linguagem
de sinais e encoraja surdos
A�edagoga Rosane Suzin veio a Jaraguá do Sul ensinar

almguagem de sinais paraos surdos. Ela que nasceu com

deficiência auditiva, incentivou os "ouvintes" a buscarem

(�nheCimento e cobrar do poder público a aplicação das
es que asseguram a inclusão no mercado de trabalho.
Rosane se prepara para mais um desafio, a cegueira está
aOS poucos tomando conta dos seus olhos, mas a peda
goga não desanima e dá uma lição de vida. _ PÁGINAS
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Para ser lembrado
Em apenas 218 dias na

presidência da Câmara dos

Deputados, o pernambu
cano Severino Cavalcanti
I,

,

deixou escrito .na história

daquela Casa páginas que o
País não deve esquecer

jamais. Menos de cinco dias

depois da posse, depois de
uma disputa onde recebeu
'a Imaioria de votos do

[
chamado baixo clero da
Câmara- deputados' sem
muita expressão- na esteira
de uma dissidência incon

tornável no PT- produziu o

primeiro de Urna série de
discursos tonitruantes,
exigindo publicamente que
o presidente Luiz Inácio

'. Lula da Silva entregasse ao

�eu partido, o Pp, um mi

nistério de peso, preferen
cialmente o da Fazenda;
onde está Antônio Palocci.
O partido, aliado a Lula,

FRASES

com isso, sofreu as primeiras
baixas, uma delas o depu
tado catarinense Ivan Ran
zolin, que ontem assinou sua,

filiação ao PFL.

Severino fez mais: defen
deu abertamente o aumento
dos subsídios dos deputados,
para um teto de R$ 21 mil,
valendo-se, segundo ele, da

setembro, defendeu penas
mais brandas para parla
mentares enquadrados na

lista.de cassação por uso do
nefasto caixa 2 em cam

panhas eleitorais.
E, depois de 24 anos

como deputado estadual e
no terceiro mandato como

deputado federal, Severino

� Depois de 36 anos de vida pública, o
pernambucano Severino Cavalcanti deixa
história que não deve ser esquecida

concordância da' opinião
pública, uma mentira entre
tantas que se seguiram.

Mas, não satisfeito,
.

indicou para cargos públicos
pessoas próximas a ele, entre
as quais o próprio filho, que

. assumiu a Superintendência
de.Agricultura, Pecuária e

Abastecimento. do governo
. de Pernambuco. Agora em

(

morreu como peixe, pela
boca. Denunciado por

extorquir dinheiro de dono
de restaurante, usou do,
recurso da renúncia 'para
não ser cassado e, coll); isso,
livrar-se do Conselho de
Ética e Decoro da Câmara,
onde acabaria por perder o
mandato por oito anos.

Assim, poderá candidatar-se
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novamente em 2006 e não /
,

há porque duvidar, diante
da falta de senso crítico da
maioria dos eleitores, que se .

.

eleja novamente. Se�erino
Cavalcanti é um sujeito para

.. não ser esquecido, como
também todos os demais

deputados que, comprova
damente e de alguma
forma, receberam dinheiro

.sujo e com ele se locuple
taram ao longo da vida. O
País está infestado de "seve
rinos'l.em todas as instâncias

da vida pública e privada, e,
não apertas nos parlamentos.
E é preciso, urgentemente,
que a limpeza comece já e se

prolongue pelas próximas
eleições. O dinheiro público
não pode mais ficar amercê
de ladrões engravatados
enquanto pessoas morrem

.

nas filas de atendimento da
rede de saúde pública.

"Na inauguração do governo Lula, elogiei todos os gaúchos do Ministério - Tarso, Olívio, Dilma

Rousseff e Rosseto - e escrevi que, se desse errado. seria culpa dos paulistas. Estou pensando
seriamente em comprar um turbante e me estabelecer como vidente."

-

:

I

;. Do escritor Luis Fernando Verilisimo sobre a crise no governo.

,-"
I
I

ç 1 Fatos & Pessoas I
Fernan�o Bond

I
"

i Congresso deve jogar
I

: fora mais uma chance
I
,
1

'B'rasília r: Às vezes dá para pensar até

que a classe política"':' e especialmente
ao parlamentares que' estão no

Congresso Nacional - é autofágica.
Depois do tremendo erro cometido na

eleição de Severino Cavalcanti (e o PT

que não venha tirar O corpo fora porque
apresentou dois candidatos e deu no

que deu ...), agora os deputados têm a

, chance.de escolher um nome de peso,
um Magistrado, mas já se percebe que
caminham para um conflito. O Brasil não
merece, assim como o, Brasil não'
merece que políticos da estirpe de 'um
Severino Cavalcanti, .assirn como já
aconteceu com ACM e Jader
Barbalho, voltem ao Congresso
unqldos pelas urnas mesmo depois de

terem renunciado pela iminência de

cassação. Sem Executivo, sem

Legislativo, com um Judiciário fraco, o
R,aís caminha sozinho na contramão dos

poderes constituídos e faz valer a

máxima de que "O Brasil anda pra
frente, apesar do Governo': O Congresso
teria agora a oportunidade de se

destacar e mostrar seu valor ao País. Mas
não parece que fazer isso.

Matrícula escolar
o calendário de matrícula para a rede pública
de ensino serál novamente descentralizado e .

unificado em Santa Catarina, conforme
cronograma aprovado nesta semana, em

reunião de Col.egiado da Secretaria da

Educação. A Secretaria enviou às 30 Gerências

Regionais de Educação publicação contendo
diretrizes para que comecem a preparar com
as prefeituras a Unificação do Calendário
Escolar e Matrícula entre escolas do Estado e

municípios. A integração deverá ocorrer em

nível regional, respeitando �s características
climáticas, econômicas e culturais de cada

região, dentro do período de 21 de novembro
a 16 de dezembro deste ano.

,

Acertando a oferta
Com a unificação, o Estado busca racionalizar a
'oferta de vagas na rede pública e garantir que
todos as crianças e adolescentes da Educação
Infantil, Ensino Fundamental, Médio, Educação
Profissional, Educação de Jovens e Adultos
tenham acesso e permanência na escola, '

zerando os índices de evasão."É uma forma
.

de planejar melhor a expansão da rede

pública, além de evitar estabelecimentos
ociosos e outros com excesso de alunos"
explica o secretário Oiomário Queiroz. As
diretrizes orientam que as Gerências

,

constituam comissões paritárias (formadas por ,

representantes dos dois sistemas) nos
municípios para definir o calendário e a

matrícula para 2006, além de coordenar. e

supervisionar a formação de um Sistema
Único de Educação.

Responsabilidade Social
A área de Consultoria em

Responsabilidade Corporativa do Sesi/SC
vai realizar nos próximos dias 28 e 29 de

setembro, em Joinville e Blumenau,
respectivamente, o "Encontro de Idéias
sobre Responsabilidade Corporativa': A
instituição pretende discutir com as

empresas da região a responsabilidade
social e as práticas de gestão alinhadas ao

desenvolvimento sustentável. O evento

em Joinville será às três da tarde de

quarta-feira no Hotel Blue Tree Towers, e o

de Blumenau às quatro da tarde do dia

seguinte no Complexo Esportivo Bernardo

Wernet,

Mais eventos
A iniciativa faz parte de uma série de
eventos que o Sesi/SC realiza no Estado

para que as companhias aprofundem
conhecimentos sobre o tema, troquem
experiências e busquem subsídios para
incorporar a responsabilidade corporativa
em todas as suas ações. Na ocasião elas
também sugerem assuntos que pautarão
os próximos encontros nesse formato que
o Sesi promoverá para o mesmo público.

Próxima pesquisa
Fala-se em Brasília: a pesquisa divulgada
esta semana sobre o Ibope do presidente
Lula e as perspectivas eleitorais para' 2006
é a última em que ele aparece
tecnicamente empatado com José Serra.
Na próxima, Serra já estará na frente.

redacao@jornalc6rreiodopovo.com.br
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Reforma política, sem
arremedos

à

pio combate à corrupção no Brasil
passa pela reforma política, por isso é

essencial 'que o prazo pára debate e

votação da reforma seja prorrogado até
dezembro e que ela seja aplicada já nas
próximas eleições. Um dos er�os do
governo Lula foi justamente o de não
ter feito a r�forma política no início
de sua gestão - talvez não houvesse
força política para fazê-Ia naquele
momento, mas se a reforma tivesse acontecido, com

aplicação imediata, teria inibido significativamente os

problemas de corrupção que assolam o Congresso NacionaL
'Essa decisão não pode mais ser adiada. Se existir a

possibilidade de prorrogar o prazo para que a reforma possa
ser aplicada já no próximo ano, o Congresso Nacional tem o

dever de fazê-lo. E certamente prestará um grande serviço
para a democracia no país. .. 1

Em Jaraguá do Sul surgiu, durante debate sobre a reforma
política promovido pela Unerj, a idéia de lançar um fórum' luniversitário de discussão. Esse é justamente o papel que a � �
sociedade precisa assumir. Émuito importante que as pessoas Idiscutam, entendam e cobrem a reforma política no Brasil 1 �
ou não terão valido à pena os escândalos, as investigações e i

as cassações a que estamos assistindo, porque não terão 1 ��
contribuído para acabar com a hipocrisia desse sistema iI Iii
Cassar deputados e el.eg�r novos �eputado:s não vaimelhorar ,j (I:o parlamento brasileiro se nao houver uma reforma
estrutural desse modelo político. .

Mas 'precis�m�s de uma reforma de fato e não desse
.

I
d d J

.

B h' A i (�aarreme o que o sena or orge orn ausen propos e que � �I,
simplesmente dá uma nova roupagem para as campanhas ,J �Ii
eleitorais, tentando convencer a opinião pública, de que o ; Ji
problema político no Brasil é apenas a campanha eleitoral , r, alaQuer reduzi� o tempo de campanha, quer O�n: das p[�duções .i I�a
de marketmg nos programas de televisão, o fim dos

'I! �
showmícíos e da distribuição de brindes nas campanhas .i lil:
eleitorais. Até aí tudo bem, todos esses itens podem ser ; �!Ieliminados das campanhas eleitorais, mas é preciso deixar J �Ir,claro que isso não resolveria o problema da corrupção. Não .J em

'adianta fazer uma campanha de televisão menor, mais barata J ��.
e menos visível se continuar o troca-toca de partidos, as q

rjNnegociatas e o financia�ento privado, que propicia a h at

realização de campanhas milionárias, a contratação de TI e

legiões de cabos eleitorais e o investimento em outros meios ;; a:
. c ae
de divulgação., .

... ': ;A reforma política precisa ser ampla e estrutural, para , a i
quê proporcione gárantias mínimas de dem�cracia e que os

governos, tanto federal quanto estaduais, consigam fazer
J tIl

maioria nas casas legislativas, dialogando com partidos , t
políticos e não mais com deputados, individualmente. A: �fidelidade partidária é a tese fundamental dessa mudançae" I
funciona nas democracias mais evoluídas, O deputado passa i
a ser eleito pela legenda, pela soma de votos do partido e o I
mandato passa a ser do partido. Se o deputado quiser trocar : '.1
de legenda pa�tidária pode fazê-lo, mas perderia o mandato, I: �I
que fica com o partido. ,;'tlCom o financiamento público de campanhao processo' I i

eleitoral ganharia mais transparência e se tornaria mais'
,

democrático. O financiamento privado é um fator que 1 Ir
propicia a corrupção eleitoral, porque facilita a destinação; �

• I ,de contribuições não declaradas, além de serl W
antidemocrático, já que, torna a concorrência entre) (I
candidatos desigual e possibilita que grandes grupos privados, I !elejam seus representantes, que trabalham em prol dos) � (

interesses de quem os financiou e não em função de causas pa'
- I

coletivas. �(J
Outro ponto fundamental para o fortalecimento dos irl

.

partidos políticos é a cláusula de barreira, que acaba co� os: ln
partidos de aluguel, utilizados apenas para somar tempo de ! *,
rádio e televisão. Por fim, defendemos a lista partidária, u!11 I ije

instrumento que fortalece projetos políticos e despersonifica, 1t
o processo eleitoral porque propicia a discussão jt
programática, baseada em projetos e em idéias, não em �p

pessoas ou em promessas de campanha, como ocorre noS \e·

�Pdias' dehoje. 10

l:
�,
IXJ

O deputado estadual Oionei Walterda Silva escreve às

sextas nesta coluna
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Rodovias 1
� aveia da duplicação da BR-280, entre
�oFrancisco do Sul e Jaraguá do Su�,
ntinuá. O ministro dos Transportes,

�:rredo Nasómento, condiciona a obra

. cobrança de pedágio, mas em

'resários da região insistem que é'

Psponsabilidade do governo federal,

reosiciona'ndo-se contra a privatização.
P "oarantí "dlar enquanto, apenas garan Ia e

krbas para obras emergenciais, se é

ueSe pode acreditar, no total de R$

I milhões: viaduto em Guaramirim,

levas em áreas urbanas, recuperação

aPórtedo Portal ,e tapa-buracos.

.'

II- Rodovias 2
Pesquisa da CNT (Confederação Nacional
dosTransportes) em 18 rodovias de Santa
Catarina apontou que 66% delas são ruins

ou deficientes e que apenas 5% podem
ser consideradas como ótimas. O

restante entra na qualificação "boa': O
'

levantamento em 2.765 quilômetros de
18 rodovias federais e estaduais avaliou a

pavimentação, sinalização e geometria.
Os 73 quilômetros da BR-280 no trecho a

ser duplicado, o estado geral foi
, considerado deficiente, pavimento idem

, e qeometria péssima.Ótimo apenas para
a sinalização no trecho.

II- Em branco
Ontem foi o Dia Mundial do Pedestre.
A idéia era fazer com que motoristas

deixassem o carro na garagem para
sentir na própria pele o que é o dia a

dia de quem se obriga a andar a pé em

meio ao trânsito. Caberia às prefeituras
a iniciativa de atividades afins, visando
a conscientização das pessoas, tanto das
que andam motorizadas como das que
se servem apenas das próprias pernas
como meio de locomoção. Em Santa

Catarina, atividades apenas em

Florianópolis e isso' em plena Semana
Nacional-do Trânsito.

II- Emergência
o Deinfra (Departamento Estadual de

Infra-estrutura), através da SDR (
Secretaria Regional de Desenvolvi

mento) anuncia para a semana que vem,
urna operação tapa-buracos na SC-413,
entre Guàramirim e Blumenau, onde
trabalho semelhante foi feito há menos

de um ano. Mas da forma como

executado, pareceu que os buracos
fechados foram definidos por sorteio.
Mais ou menos na proporção de um
"sim"e outro "não"O trecho está mesmo
ruim em boa parte, por conseqüência,
também do intenso tráfego pesado.

II- Trocando
o atual diretor do Hospital Santo Antônio,
de Guaramirim, Silvio Finardi (sem
partido), que já foi vereador e diretor da

Câmara, deve assumir a Secretaria de

Agricultura. O convite foi feito ontem à

tarde pelo prefeito Mário Sérgio Peixe r

(PFL). Finardi assume a pasta hoje
ocupada por Lauro Frõelich, que deve
deixá-Ia até o final da semana que vem.

Para a direção do hospital ainda não há
, um nome definido, mas o processo de

indicação deve estar resolvido em

poucos dias.

ELEiÇÕES

,SOB deve esperar por Brasília
ara definir candidatos doVale

.
\,

.

'mas Garcia vê na secretária de
Desenvolvimento Regional,
Niura Demarchi dos Santos, que
já foi vereadora, no ex-prefeito
Irineu Pasold e no ex-vereador e

ex-deputado federal (hoje' na
coordenação regional do partido
assumida no final da semana

reduzindo o número de pessoas em

situação de insegurança alimentar.
A rede de restaurantes populares
criada pelo presidente Getúlio

'Vargas cresceu durante a guerra
com um recorte de estratificação
corporativo, uma espécie de ensaio
dos bandejões industriais que

ganhariam fôlego nos anos 70/80
com o surgimento do PAT -o

Programa de -Alimentação do
Trabalhador. Em 1,945 seis

unidades do SAPS 'funcionavam
no Rio de Janeiro; outras 42
operavam no resto do país
fiscalizadas pelo governo. Além

disso, a Cozinha do Restaurante

Central, no Rio, despachava
caminhões térmicos commilhares
demarmitas para distribuição nos
locais de trabalho.Especialmente

.

depois da guerra, segundo a

pesquisadora Maria Regina
Nabuco; o efeito combinado da
carestia com o risco de escassez de
alimentos -a industrialização
atraía correntes migratórias
maciças às cidades-magnificou
o desafio alimentar, Além disso" o

Eugênio Garcia diz que sindicatos, não representados só pelo PT

para um trabalho de criação de
núcleos de base. O primeiro
deles, o da Mulher, já está

estruturado e aprovado pelo
diretório. O partido pretende,
também, atingir outros dois

segmentos. O da Juventude, em
fase de organização e já com dez
membros, e o de Relações
Trabalhista e Sindical.

custo de vida nos anos 50

praticamente dobrou em relação
à década anterior. A insatisfação
popular e os movimentos

reivindicatórios levaram o governo
a acelerar a expansão da rede de
restaurantes subsidiados. Surgem
então os bandejões �niversitários
em quase todas as capitais. Uni
deles, criado em 1951, o

Res táurante Central dos
Estudantes do Rio, ficaria
nacionalmente conhecido nas

manifestações politicas de 1968/69
como "Calabouço". Em Belo

Horizonte, o então governador
Juscelino Kubitschek inaugura
também nesse mesmo período três

'unidades populares: uma na região
central, para cincomil refeições!
dia; outra para estudantes, na
Galeria do Cine Brasil e',
finalmente, uma terceirana Praça
Sete, com almoço e jantar para
jornalistas, gráficos e outras

categorias profissionais. Embora
também estratificados, os'

bandejões mineiros eram abertos a
uma clientela mais ampla formada

Atrair sindicalistas para o

PSDB é um dos novos caminhos
,

a ser perseguido pelo partido,
segundo Eugênio Garcia.
"Sindicatos não são

representados apenas pelo PT,
eu mesmo, durante muitos anos,

participei desta atividade e

nunca fui filiado a este partido",
lembrou o vereador.

por diferentes c'amadas populares
.Pré-selecionados - na região'Sul:
Santa Catarina, Chapecó e

Joinville; no Paraná, Colombo,
Curitiba, Paranaguá e Toledo; e,

no Rio Grande do, Sul,
Cachoeirinha, Gravataí, Passo

Fundo, Santa Cruz do Sul, Santa
Maria, São Leopoldo e Uruguaiana.

DIVULGA AO

Nunes defende a iniciativa

"tt'"1-
- 1

,-',
'u

,

5.0
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PDT perde a única cadeira

'na Câmara de Vereadores

JARAGUÁ DO SUL- Filiado ao

PFL (Partido da Frente Liberal)
,até 2000, o diretor-geral da
Câmara de Vereadores, Ruy
Lessmann, buscou abrigo no

PDT (Partido Democrático

Trabalhista) por divergências'
com dirigentes pefelistas locais.
"Senti que não tinha mais espaço,

precisava buscar outra alter

nativa, outros ideais", disse ele,
ontem, ao Correio do Povo. À
época) o ex-pefelísta, que já
disputou quatro eleições con

secutivas a vereador, chegou a

assumir corno tit�lar no

Legislativo por dois meses. O PFL '

fazia parte da base de apoio ao

prefeito Irineu Pasold (PSDB), ao
lado do PP e PTB. Outros partidos
com assento no Legislativo 'eram

"

o PMDB e o PT. À época, o

d ir e tó r ió do PDT estava

absolutamente acéfalo, sem

nenhuma representatividade.
"Recomeçamos do nada,
resgatando a história, docu
mentos e pessoas". Lessmann
assumiu a reorganização do

partido e erh 2004 candidatou-se
a vereador, pela terceira vez, com
o' PDT disputando vagas ao

Legislativo' em coligação
proporcional com o PTB, PPS, e
PL. Entre todos os candidatos da

coligação, apenas o radialista

'").;1

'q
lb

Terrys da Silva (PL), que agora
'

volta à Câmara de Vereadores-':::3
depois de nove meses como O

assessor de Comunicação dod
prefeito Moacir Bertoldi (PL) 02
tirando justamente a vaga d�lf1
Lessmann, primeiro suplente.i" ,

conseguiu se eleger. "Isso j;3,JJ
estava previsto, a vaga é dele'';fo
conforma-se o pe de ti s taÜ/'

concordando, porém, que o

partido perde "uma importante_
janela" no plenário da Câmara de lVereadores. "

ARQUIVO CORREIO/CEIAR JUN"EI I

I
J

Câmara .dos Deputados elege �'�:

o presidente na quarta-feira
DA REDAÇÃO - A eleição do

novo presidente da Câmara dos

Deputados ocorrerá na próxima
quarta-feira; a partir das 10h.
Data e horário foram decididos

hoje em reunião do colégio de
líderes da Casa com o presidente
em exercício, deputado José
Thomaz Nonô (PFL-AL). Caso
haja necessidade de segundo
turno, ele terá início às 18h
ainda da quarta-feira.

Ao todo, sete candidatos
oficiais disputam a sucessão de
Severino Cavalcanti (PP-PE),

,

que renunciou à 'presidência e

ao seu mandato parlamentar
ontem. Severino foi acusado de

'

receber propina do empresário
Sebastião Buani. Em troca, ele
teria garantido a prorrogação do
contrato de concessão do

restaurante Fiorella, na Câmara.
Ainda por decisão dos líderes,
desta vez será proibida a

campanha com material

,p�blicitário -como' cartazes,

" �
______________________�---��I�------------------------------�--------------------------

folders e outdoors- que

ocuparam os espaços do':

Congresso no pleito que elegeu
Severino, no início do ano. "Vai'
ser uma campanha de idéias,'
Nada de showmícios", afirmou
o vice-líder do governo..

deputado Beto Albuquerque
(PSB-RS), que também
concorre à presidência d�
Câmara por indicação oficial dó

�

seu partido,
Os dois ocupantes da Mesa

que disputam a presidência dá1
Câmara são: José Thomaz Nonôi
(PFL-AL), atual primeiro vice-:
presidente, e João Caldas (PL-"
AL), quarto secretário da Cas3;.;.
A eleição será secreta e em

cédulas de papel.
Estão na disputa ainda o ex

presidente da Casa Michel.
Temer (PMDB-SP), o líder do

governo na Câmara, Arlindo
Chinaglia (PT-SP); Francisco
Dornelles (Pl?-Rj) e Luiz'
Antônio Fleury Filho (PTB-SP),2

'

'

ta' (JsoMACHADO
as

-

I '

si! j � Partido trabalha

�� � �ha ter dirigentes
a, ii lindicais alinhados

i
. ,;

ar I) (0m suas propostas
a I " '

I, passada), bons nomes. Mesmo

se :JARAGUÁ DO SUL - O PSDB que Caropreso, por repetidas
, I�artido da Social Democracia vezes já tenha dito- e, de novo,

e
� i/asileira) vai esperar por quando da posse na

as
��finições de Brasília para de- coordenadoria regional do

o
ii �ir:ol�hçáinento de candidato PSDB- que não 'pretende mais

L, � ala��clt�db) �srát1'u�I'Je'/ atê; Ja" participar dá política como
es .ri l�aêra;I:i."Tudo depende da candidato a cargo eletivo, o

DS I �nútenção ou não 'da ver- presidente do diretório tucano vê
I '

as i ticalização de alianças parti- por outra ótica. "Não se podeI , ,

:r
" �írias, informa o presidente do desprezar um universo de 21 mil

ar J �retório municipal do partido votos", exemplifica, em

o ) er [araguá do, Sul, vereador referência' ao desempenho de
:a .J �rgênio Garcia. "Se o PSDB e Caropreso nas eleições para
IS 1

IDB
mantiverem o quadro prefeito em 2004.

3ual, nos obrigamos a fazer o Com 51 novas filiações
esmo", explicá Garcia, registfadas no final de semana,

Is "

3;escentando, entretanto, que quando da investidura de

II ae maio de 2006, prazo final Vicente Caropreso na

a
; qtip�lado pela legislação eleitoral, coordenação regional do PSDB,

I a�'tuação pode se alterar. 'o partido contabiliza, agora,IS ' '.

I : Nomes, no momento, ainda cerca de 1.25 O filiados' em

I: ' fitão na casa das especulações, Jaraguá do Sul. E parte, agora,
I - �I------------------------------------------------------------------------------------------------------

�', �S seleciona municípios para novos restaurantes populares
a I'I .

� ! jOINVIILE_ Em�ant�Catarina,
I

se JOlilvIlle e Chapeco estão na

hl

'I' ,tagem dos 78 municípios pré-
lelecionados, pelo MDS (

r �inistério' do Desenvolvimer:to
r' �,al e Combate à Fome), para a

r � 'rplantação dos restaurantes

r
J �pulares, informa o deputado

r �tadual Francisco de AssisNunes
l'l r),oMinistério fechou parceria ,

�m a CEF (Caixa Econômica

�ederal) para que suas agências '

içam o repasse de recursos. A

�artir da data da publicação da

iDttaria, a Caixa terá 15 dias para
�rganizar Sua estrutura logística e

clnvia .

t r comunicado aos

�roponentes pré-selecionados.

;�0o.c?municado oficial, estados
i UntClPIOS pré-selecionados têm
jté 60 dias para elaborar e

apresenta . /, dr os projetos tecmcos os

restaurantes. Após avaliados e

aprOvado / r ' ,

d s, sera reita a assmatura

1��ntrato de repasse dos recursos
Qb'

lnlstério. O Programa tem o

�
letivo de apoiar a implantação e

,odernização de restaurantes

IXlPulares geridos pelo setor público,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANORAMA

CORREIO ECONÔ,MICO
Inflação
o Banco Central já projeta inflação abaixo da meta de 5,1 % neste

ano, citando a "surpresa positiva na inflação de agosto e a

reavaliação das' estimativas de reajuste de alguns preços
administrados para o restante do ano, que contrabalançaram os

efeitos adversos do aumento dos preços dos combustíveis.
,� Segundo a ata do Comitê de Política Monetária do BC (Copom),
;; divulgada ontem, os resultados recentes da inflação sugerem
r. que, além de conter as pressões inflacionárias de-curto prazo, a
: postura da política monetária adotada desde setembro de 2004
:; tem contribuído de maneira importante para a consolidação de
�

um ambiente macroeconômico cada vez mais favorável em
.

.

.

8 horizontes mais longos. O Coporn afirma ainda que a

<. convergência ininterrupta da inflação para a trajetória de metas

k e a resultante consolidação de um cenário de estabilidade
:; macroeconômica duradoura contribuirão para a manutenção do

processo de redução progressiva da taxa' básica de juros.
.

'

;� Catarina
A Perdigão anunciou que

r-,

passará a ter negócios também
'"

no mercado de bovinos - até o

Infantil
A Perdigão também vai estrear'
no segmento de margarinas,

,

com a marca de abrangência
nacional voltada para especial
mente para o público infantil
o principal apelo do novo

produto será a Turma da Môni
ca. A empresa lança ao mesmo

tempo uma versão tradicional
de margarina, com a marca
Borella. As duas novas marga
rinas começam a ser vendidas
no em novembro deste ano.

S
momento, a empresa

� trabalhava apenas com frango
\_ e suínos. O foco será as
"

exportações. Em comunicado

divulgado ontem, a empresa
informá que assinou um

- contrato para prestação de
,

111

serviços industriais com a

Arpntes Alimentos Ltda ..

Expectativa
A expectativa é já no próximo
ano produzir 60 miltoneladas
de produtos bovinos,
principalmente para venda no

mercado externo. o quedeverá
representar um acréscimo de
R$ 270 milhões no

I:i faturamento da Perdigão. A
empresa atribuiu a decisão "ao

expressivo potencial" das
exportações de çarnes bovinas,
'que tem o Brasil como maior

exportador mundial.

Veto
O'presidente Lula vetou o

reajuste linear dos servidores

públicos em 2006, a
\

renegociação de dívidas

agrícolas e o fim do

contingenciamento dos
recursos destinados a agências
reguladoras.Essas medidas
estavam previstas 'na LDO (Lei
de Diretrizes Orçamentárias) de
2006, aprovada pelo Congresso
no final de agosto.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

I r
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estudantes viessem a utilizar o'
transporte coletivo para irem à

Faculdade .

Pagar a metade do preço seria

um alívio no bolso de muitos

estudantes.que já sofrem para pagar
as mensalidades da faculdade. O
aluno do curso deDireito Fernando
Pacheco, 18 anos, gasta R$ 120,00
pormês somentecom passagem de
ônibus.Na opinião de Fernando, a
meia-passagem iria aj udar
bastante, Da mesma opinião
partilha Eli Hermann, que faz
Ciências Contábeis. ''A Faculdad�
já é cara e tem muita gente que
faz sacrifícios para poder estudar.
Seria bom para todo mundo o

desconto", resume. Juliana Rech,
19 anos e no segundo semestre de
Pedagogia também admite que

pagar a metade do preço da
passagem de ônibus representaria
uma ajuda e tanto para os

universitários.
Ferreir� disse que oDCE espera

mais sensibilidade da atual

administração municipal e conta
com uma possível mudança no

quadro atual já que no ano que
vem vence o contrato que a

Prefeitura tem com a Canarinho,
, empresa que tem a concessão do

transporte coletivo de Jaraguá do
Sul. Ele comenta ainda que

pretende conversar com as

lideranças estudantis .do Ensino
Médio para, juntos, reivindicaram

No BOLSO

DCE reivindica 50% de desconta
no transporte coletivo urbano

. MARIA HELENA DE MORAES

..... Porto Alegre é
uma das cidades
onde benefício é
concedido há anos

_JARAGUÁ00 SUL - O Diretório
Central de Estudantes da Unerj
reivindica meia-passagem no

transporte coletivo da cidade para
os universitários. O presidente do
DCE, Heber Xavier Ferreira,
afirma que já enviou ofício para o
prefeito solicitando o benefício.
"Mas não recebemos nenhuma

resposta até agora", reclama
Ferreira. Mesmo sem ter o número
exato de quantos universitários
vão para a'Unerj de ônibus, o
presidente lembra que Q benefício
é um direito em várias cidades do
Brasil. Porto Alegre é uma delas,
os estudantes tem 'este direito
garantido há anos.

"Aqui em Jaraguá do Sul, se

existisse meia passagem, muitos
estudantes que hoje usam o carro

para irem até a Unerj passariam a

utilizar o ônibus", exemplifica\

Ferreira. A diminuição dos
congestionamentos nas ruas

adjacentes àUnerj nos horários de
fim e início das aulas é uma da
vantagens 'apontadas pelo
presidente do DCE caso os

que amargam constantes paralisações
por fal\rtde recursos.Ospedidos foram
levados pelo coordenador do Fórum
aoministro dos Transportes, Alfredo
Nacimento.

Odiretor de Relações Industriais
da Federação das Indústrias (Fiesc),

.

Henry Quaresma e o presidente da

Federação dasCâmaras deDirigentes
Lojistas de SC (FCDL), Roque
Pellizzaro Júnior, representaram o

Conselho dasFederações Empresa
riais (Cofem). Quaresma afirmou que
o Estado vem caindo "no rankíngda
regiãoSul devido a uma ínfra-estru-

Meia passagem seria um alívio no bolso dos estudantes

a meia-passagem no transporte faz a seleção é o próprio DCE.ji e�coletivo. na Prefeitura,' o secretário di .

o gerente administrativo da Educação Anésio Alexandre cito, i

.

empresa Canarinho, Antônio a Lei 2.658 e disse que, caso e �lJIj
Blunk confirma que o problema estudantes não estejam satisfeitO\
deve ser resolvido pela Prefeitura que procurem um vereador', lU!
e que somente ela pode alterar os entrem com um projeto atravésd; ,t
preçosdaplánilha.Blunkinforma Legislativo.A Unerj te��

. ainda que, de acordo com a Lei atualmente cerca de 4.300'�lu�� ,

i' a
2.658, de' 2000, é assegurado o

. incluindoa Pós-Graduação. Quem I'
. qudesconto de 20% na passagem aos pega ônibus desce nos fundosé

estudantes carentes e que quem
.

Unerj ou na BR-280.

tura precária e ao pequeno repasse
de recursos do Governo Federal".

Segundo o empresário, dos R$ 450'
milhões orçadosparaoEstado, apenas
5% foram efetivamente repassados.

Na avaliação de PellizzaroJúnior,
a audiência é um passo muito

importante que proporciona a

apresentação conjunta das

reivindicaçõesde todoo empresariado
de Se. Entre os temas tratados,
Pellizaromencionou ainda aReforma
Sindícal.Lei das Micro e Pequenas
Empresas e a Lei doCheque, projeto
do deputado Ivan Ranzolín (PFL)

<'
Federações' pedem ao Fórum 'recursos já previstos para se i �

BRASÍLIA - (CNR/ADI) - O
.

FórumParlamentarCatarinense, que
congrega os16 deputados e 3 sena
dores de SC, recebeu ontem na

CâmaradosDeputados, representan
tes do setor produtivo para discutir os
recursos doEstadonoOrçamento da
União para o próximo ano. Entre as

reivindicações entregues ao coorde
nador, deputado Fernando Coruja
(PPS), constam solicitações de recur
sos já incluídos nosOrçamentos ante
riores para os transportes e a restaura- .

ção, manutenção ou finalização de
rodovias como asBRs470, 282 e 101,

•

PATRocíNIO

que prevê responsabilidade sohd'"
das instituições bancárias na emissãi .'

dos cheques. � �i
Membro do Fórum, o tambév I

relator do·Orçamento da Uniâ� p

deputado éáIlitoMerss, afirmou �I
há grandes dificuldades de inclusa: q
de emendas ao Orçamento i e

convocou os demais membros Oi in

Fórum e empresários a auxiliá,low �,
tarefa de buscar r:,cursos pai! ;�I
conclusãodaBR-282. Euqueroes.- :�Icerteza do Fórum para me apoiar.& �a

precisar fazer uma emenda, eu vl)l I�
bancar". (NancyAraújo)

I

�

Zoam Creative

5a Semana da
Corrunca ....._�

.

Não entre 'em crise" crie.
Informe-se: www.acijs.com.brlsemana

"

APOIO

Câmara
Municipal'de
Jaraguá do Sul CORREIO DO POVO ACIJSe

.L'A
APEVI

V!7'
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Pedagoga Rosane

zin está na cidade
'ra ensinar surdos a

comunicarem

SEXTA-�EIRA, 23 de se'tembro de 2005 PANORAMA
EXEMPLO

•

urucaçao

A pedagoga, Rosane (esq) ensinou a língua de sinais e ressaltou a importância da inclusão

Especial e Diversidade, o curso na

CDL é a primeira iniciativa do setor
do comé�cio em tentar se comunicar
comum segmento que tambémgosta
e precisa consumir e que muitas vezes
deixa de comprar porque. não

, consegue se comunicar com o

vendedor e vice-versa,
Portadora d� uma doença grave

- a Sfudrome de Uscher -, Rosane já
está sepreparandoparaenfrentarmais
uma provação: a cegueira, que aos

,
,

indicont faz doação pata
f bombeiros da região

o Linguagem de sinais rompe
barreiras da com

jARAGUÁ00 SUL - A pedagoga
eSuzin estána cidadepara falar

os surdos e sobreos surdos, Ela
'm é deficiente auditiva e se

'munica através da Libras -

agemBrasileira de Sinais, Aos
anos de idade, Rosane é um

mplo da participação e inclusão
e uma pessoa portadora de

ciência,Ontem, ela pa'ssou o dia
ônversando com os surdos de

, doSulemuma sala doCentro

Educação' de J6vens e Adultos.

r meio de sinais, incentivou os

ouvintes" a buscarem o

nhecimento através da educação '

c , e cobrarem do poder público a

C'JI .

ncação das leis que asseguram a

l, 'inclusão do portador de deficiência
to:

auditivanomercado de trabalho.

r �,
Rosane estána cidadedandoum'

lt(li
de l.ib 60 ,/,

"

(urso e 1 as para comerCIanos
or, J id d / d
J'

ua Cl a e. O curso esta sen o

� t� �ferecido pela CDL (Câmara de
"�� Dmgentes Lojistas). De acordo com
n� áredagoga IzabeldoCarmoBertoldi,
e� �ue é integradora de Educação
,aa
I--- �-----------------------

� "JARAGUÁ DO SUL - O

I � Sindicont' (Sindicato dos

F.J Contabilistas de Jaraguá do Sul)
� promoveu ontem, no hotel

� ,arthenon, um café da manhã

I

"

que reuniu cerca de 40 pessoas,

f' entre profissionais da área,

I� ,Imprensa e autoridades, entre

Iw �Iesoprefeito Moacir Bertoldi, o
la\i 'presidente da Câmara de

f' :Vereadores, Ronaldo Raulino, é,& '

t, 1 secretária regional do

F 'Desenvolvimento, Niura

I: Dem�rchi dos Santos. Na ocasião
- foi feita a entrega de um cheque

no valor de R$ 3.225,80 aos

oombeiros de municípios da
microrregião.
O dinheiro doado foi

,

arrecadado através de uma

campanha que estava sendo
désenvolvida pelo Sindicont
desde o início do mês. "Várias
pessoas, entre empresários e

funcionários do ramo de

Contabilidade, além de clientes
dos escritórios' colaboraram com

a campanha", informou a

secretária do Sindicont, Nelma
Wagenknecht. Do total
arrecadado, 51% foi destinado ao

Corpo de Bombeiros de Jaraguá
do Sul e outros 21% foram para

,

os bombeiros de Guaramirim. Os
28% restantes foram divididos

igualmente entre 8;S corporações
de Corupá e Massaranduba.

O Sindicato também fez 'o

lançamento' de uma nova

campanha que será iniciada no

próximo mês de outubro. Desta
vez os, recursos serão destinados
ao FIA (Fundo da Infância e

Adolescência). As contribuições
serão deduzidas do imposto de
renda a ser declarado em 2006 -

em abril para Pessoas Físicas e

junho para Pessoas Jurídicas.

poucos vem tomando conta de seus
olhos .:Casada e com um filho de

quatro anos, Rosane não se dá pot
vencida e está aprendendo uma nova
linguagem, chamada de "tadome",
criada especialmente para a

comunicação de pessoas cegas e

surdas.
Rosane Suzin é uma das poucas

pessoas doBrasila tercredentiamento

para ensinar a língua de sinais. Ela
trabalhana FederaçãoNadonal para

Integração de Surdos de Curitiba e

'costuma viajar para falar .sobre a

necessidade de comunicação entre

os deficientes e também ensinar
outras pessoas a língua de sinais. Em
Jaraguá doSul são aproximadamente
500portadores de deficíência auditiva
cadastradosnaAADf\V (Associação
Assistencial deDeficíentesAuditivos
eVisuais). Apenasum,.Enéas Justino,
de 20 anos, está habilitado para
ensinar.a linguagem de sinais,

-

Prefeitura inicia obras do

]ARAGUÁ DO SUL - Já foram
iniciadas as obras de terraplanagem
para edificação do primeiro Portal
Turístico do município, que será

construído na SC-416 (rodovia
.Wolfgang Weege), a cerca de 700
metros da empresa Choco-Leite. O

portalvaihomenagear a etnia alemã,
daqualdescendem43,% dapopulação
jaraguaense.

De acordo com o secretário

adjunto de Produção, Nelson
Eichasdet, serão investidos na obra
cerca de R$ 160 mil. Destes, R$ 100
mil serão repassados peloMinistério
de Turismo e R$ 20 mil serão a

contrapartida da Prefeitura. "Os R$
40mil que faltam vamos tentar junto
aoGoverno doEstado", informou. O
portal terá uma câmera de vídeo

instalada, posto de informações
turísticas, posto da PoliciaMilitar, loja
para venda de artesanato, dois
banheiros adaptados para portadores
de necessidades especiais e

l
I

estacionamentopara quatro veículos I
e um ônibus.A intenção é concluir a
obra até 9 final do ano.

Para 2006 está prevista a

construção de um segundo portalna
estrada geral doRibeirãoGrande do
Norte, em Nereu Ramos, desta vez
para homenagear a etnia italiana, que

� tem o segundo maior número de
descendentes nomunicípio - 24% da

população.O projeto já estápronto e

destaca características da arquitetura
italiana. Os custos também serão de

cercadeR$160mil.
Eichasdet informou que um

terceiro portal será construído em

homenagem ao trabalhador.O local
não foidefinido, 'mas há chances da
obra ser.edificada na ruaWaldemar

Grubba, próximo à Casa doi'

Colonizador. O espaço servirá para
atividades culturais e artísticas.

�investimentona obra, que ainda nã
temprazo definido para o irúcio, se

/

deR$ 300mil. I•
RAPHAEL GÜNTHE

Alceu Grade toma possa
na presidência da Acias

.

SCHOREDER - o empresário .

Alceu Grade tomou posse ontem

para mais uma gestão na

presidência da Acias (Associação
,

Comercial, Industrial e Agrícola
,de Schroeder). A solenidade foi
às 20horas, na fábrica daMorlon.
O supervisor da Weg Motores, '

Moacyr Rogério Sens foi o

convidado de honra e palestrante
da noite. Ele falou sobre "Sistema
de Qualidade da Weg"aos
convidados.

Inaugurar a sede da

Associação, implantar o sistema de
qualidade ISSO 9000, dar
continuidade ao programa de

palestras e cursos para os associados
e combater a informalidade são as

principais propostas de Grade para
mais esta gestão. A sede di}
Associação deve ser inaugurada
ainda este mês e representa a

concretização de um projeto da

\ '

primeira gestão de Grade.
A ampliação do número de

associados também foi uma

conquista da antiga diretoria, De
acordo com Grade: são 132

empresas associadas, o que

equivale a, 32% do total de

empresas em atividade em

Schroeder. "Quando assumi a

presidência da Acias pela primeira
vez, éramos em 56 associados",
compara o presidente da

entidade, ressaltando que a média
de associados em outras entidades
é de 20% em relação ao número

de empresas.
Outro desafio superarado por

Grade na primeira gestão foi a

criação de núcle�s setoriais.

"Tínhamos apenas o Núcleo do
Comércio. Agora temos osNúcleos
de Cabeleireiros, Agricultura e da

Indústria", informa ainda o

presidente reeleito.

primeiro portal turístico

\,
,.,

Na noite de quarta para quinta-feira, os bombeiros registraram
o incêndio de dois telefones públicos (orelhões), localizados na

BR 280, um deles próximo à empresa Mannes e outro próximo ao

depósito Dequêch.O comandante dos bombeiros, Nelson Oliveira,
acredita que o incêndio tenha sido provocado por vândalos. Os

telefones devem ser substituídos nos próximos dias.
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Prefeitura criou comissões para
analisar a atuação dos servidores

}ARAGUÁOO SUL-Atualmente,
cerca de 20 processos administrativos
estão em andamento na Prefeitura,
como resultado do trabalho de duas
comissões criadas no início do ano
como objetivo de fiscalízar a atuação
dos servidores públicosmunicipais.

De acordo com O advogado
MauroMahfud, presidente de uma
das comissões, o trabalho se baseia
noestatuto dos servidor�s. Além de

.

examinar a conduta dos funcionários
públicos - ausências não justificadas,'
produtividade, atos de indisciplina
etc, a comissão também analisa casos
de funcionários que estão em

período de estágio probatório.
'Acontece de um funcionário ser

contratado e depois apresentar
problemas para desempenhar a

' .

função para a qual foi admitida por
motivo de saúde, como doenças
degenerativas", explicaMahfud. ''A
maioria dos casos são referentes a esse

tipo de problema", informou.
'o estágio probatório é �álido

por três anos e a cada seis meses

são feitas avaliações da capacidade
física e funcíonal (relativa ao

desempenho) do servidor. "Se é

comprovada a incapacidade Ida

pessoa, em última instância pode
ocorrer até mesmo a exoneração
do funcionário", diz Mahfud. Por
enquanto não houve nenhum caso

de exoneração, já que há processos
ainda em andamento. Segundo
Mahfud, os processos; que são

analisado pelas duas comissões para
"garantir a imparcialidade",levàm
umamédia de três a quatro meses

para serem concluídos, mas é

possível recorrer da decisão.
O trabalho das comissõ�� já

resultou em duas demissões.
Também há casos que terminam
em advertência ou suspensão. No
caso de suspensão, que vai de sete

a,60 dias, o funcionário é punido
ainda com a perda de direitos,
como a licença-prêmio que
beneficia o trabalhador com 90
dias de férias remuneradas após 10
anos de serviços prestados.

A Prefeitura tem hoje cerca de
2.500 funcionários, 'a maioria

atuando nos setores da educação,
administrativo e de obras.

Falecimentos
,

Faleceu às OO:OOh do dia 21/09,0 senhor Rufino.Hass.corn idade
de 58 anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento
no cemitério Rio da Luz II.

- Faleceu às 17:30h do dia 21/09, o senhor Germano Franz, com

idade de 70 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana
dristo Salvador e o sepultamento no cemitério da Barra do Rio Cerro.

F�leceu às 03:10h do dia 22/09, o senhor Fernando Paris, com

idade de 86 anos. O velório foi realizado na Igreja Sagrado Coração
de Jesus e o sepultamento no cemitério Municipal de Guaramirim.

,cp JURíDICO
Apenas primeiro endosso
de cheque é isento de CPMF ...
,
i

ii.SegundaTurma doSuperiorTribunal de Justiça (STJ), rescentemente,entendeu queapenas
Q primeiroendossode chequeé isentodeCPMF (ContribuiçãoProvisória sobreMovimentação
ou Transmissão deValoresedeCrédltose Direitos de Natureza Financeira). O entendimento
firmou-seem recurso doBancoCentral (Bacen) contra decisãodoTribunal Regional Federal da
JaRegião (TRF-4)Ao julgar,aministraElianaCalmon.relatora do recursoespecial,destacou que
�sta é a segunda decisãodo STJ sobreo assunto, tendo a PrimeiraTurma doTribunal também

decidido, pormaioria, pela incidênciada contribuição.
OTRF-4 havia entendido queo BancoCentral alterou,pormeio de circular,norma estabelecida
em lei sobre a exigência de depósito dos cheques endossados nas contas dos beneficiários
�riginais, o que seria ilegal. O Banco, por sua vez, afirma que apenas alterou a maneira de

�rmalização dessas operações equequalquer transmissão de valores, seja em dinheiro seja
�1Í1 cheque,que passe por instituição financeira está sujeita à incidência da CPMF.
'1m termos práticos, temosde responder à seguinte indagação: os cheques recebidos de
[lientes podem ser endossados pelos comerciantes para pagar diretamente a seus

fprnecedores?;afirmou aministra Eliana Celmon'A resposta �afirmativa,naturalmente,fazendo
�e uma operação direta entre particulares, demodo a não entrar na conta do comerciante a

Ordem de pagamento que lhe foi dirigida,visto que foi entregue,comendosso a seu credor,o
fornecedor'completou a relatora,

, No caso específico, há uma peculiaridade: a operação de entrega da ordem de pagamento
�ndossada sefazvia estabeledmento bancário, registrando-seaíduas operações fktídas (a
Saída do cheque da conta do cliente para a conta do comerciante que endossou o cheque e
� saída dos valores dessa conta para a de seu fornecedor),
Para aministra, a leique instituiu aCPMF explicitou o fatogeradorda contribuiçãoe as hipóteses
denão-incidência, rnasde forma fechada,de rnodoque, fora das hipóteses listadas, a incidência
seja absolutamente obrigatÓria.Amesma lei permite um único endosso, estabelecendo a

possibilidadede trarnitarem, porvia bancária,ordensde pagamentocom um sóendosso, rnas
sem abordar a isenção da CPMF nessas transações/A determinação é compreensível,na
medida em que se tem ciência dequeaCPMF tern definidos propósitosextrafiscais,entre eles,

.

o de combater a evasãofiscatexplkou a relatora:

t circulardo BC teria apenas explicitado as etapas dasoperaçõescorn endosso,deixandoclaro
que só o primeiro seria considerado como tal, pois, do segundo em diante, tudo se passava

�omo seoperaçõesdê depósito e saque posterior, incidindo aCPMF.(Fonte:STJ, REsp 538705),
i
�anaína EliasChiaradia,graduada em Direito pela FURB,advogada integrante do Escritório
!CassuliAdvogadosAssociados.

GUARAMIRIM

Moradores recebem carnês
com cobrança de taxa de lixo

.

ELlS BINI Segundo Tomelin, no ano

passado foram arrecadados R$ 129
mil com a' taxa de lixo, enquanto
os gastos domunicípio com a coleta
e destinação dos materiais fica em
tomo dos R$ 800mil por ano.

... Foi anunciado
também o fim das
obras na Escola
Mathias Maria Stein

Plano, diretor
Guaramirim já trucro u o

trabalho de revisão e adequação
do Plano Diretor, que define as

políticas de expansão urbana.
Todos os municípios que têm

população, acima de 20 mil são
obrigadas a fazer as adequações

, com base no Estatuto das Cidades,
a legislação que regula a política
urbana no Brasil. Os municípios
que não se adequaremao Estatuto
deixam de receber recursos do
Governo Federal.

GUARAMIRIM r- Durante
coletiva realizada ontem na

prefeitura de Guararnir im o

prefeito, Mário Peixer, anunciou a

cobrança da taxa de lixo que foi
retiradado IPTU Os moradores
podem pagar a taxa à vista ou

parcelada em três vezes. A
Secretaria de Educação entregou
as obras na Escola Padre Mathias
Maria Stein, onde foram investidos
R$ 74.863,00,

O secretário de Administração
e Finanças, JairTornelin, informou
que já estão sendo distribuídos no�
domicílios os 5.923 carnês para

pagamento da taxa de lixo, que
este ano não foi incluída no carnê '

do IPTU.O valor da taxa cobrada
pela Prefeitura varia de acordo com
a quantidade de vezes em que é
feita a coleta. Os contribuintes
poderão quitar o tributo em parcela
única no dia IOde outubro, ou em
três vezes, com vencimentos em

10 de outubro, 10& novembro e 9
de dezembro.

'

Melhorias
A .Secretaria de Educação

acaba de concluir as, reformas na
Escola de Ensino Fundamental
Padre Mathias Maria Stein, no
bairro Caixa d -

agua, onde foram
investidos R$ 74.863,00, com
recursos 'do município. As
melhorias incluem a troca do forro, '

telhado e pisos, novas instalações
elétricas e, pintura. A
reinauguração está marcada para
o próximo dia 29, às 15h.

Seminário de rizicultores

Prefeito, Mário Peixer e secretários receberam a imprensa ontem

para discutir assuntos referentes i 00

crise que vem sendo enfrentad, I
pelos plantadores de arroz da região
Participam do seminário com�: i
palestrantes, o diretor d� �

Coopera tiva J uriti, Sil"éri� ui
Orzechcwski, e ,0[3, agrôlj\o1ll9,� d n

Epagri, Sérgio Santini e Geova,ni,
Porto.

A Secretaria de Agricultura,
em parceria com a Epagri e o.
Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Guaramirim, promove no'

próximo dia,29, às 19h30, no
Parque de Exposições Perfeito
Manoel de Aguiar, um seminário

CORREIO TV'---'-- --,---__�--�,
r�dacao@jornalcorreiodopovo,com,br

Assédio sem fim
Depois de levar vários atores e atrizes que

. ficaram famosos na Globo (a' última foi
Lavínia Vlasak), a Record agora está levando
também profissionais das áreas técnicas e de

produção da concorrente. O assédio é tão

grande, que há até um bordãozinho
brincalhão nos corredores do Projac sobre
isso ...

Barrado
Lázaro Ramos foi barrado pela imigração americana, sexta-feira, ao tentar entrar em
Miami para gravar o último capítulo da série Cinco Se�tidos, do programa
Fantástico, informou o colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo. Ele estava com o

passaporte dado a jornalistas estrangeiros. Na chegada aos Estados Unidos, o
agente liberou o jornalista, branco, que acompanhava o ator, mas segurou Lázaro

para interrogatório. O ator foi liberado 40 minutos depois, sem explicações €i

tampouco pedidos de desculpa.
'

. ..,

Solteira
Chegou ao fim o namoro de

quatro meses entre Ana Paula

Arósio e. o cavaleiro Remo Tellini,
informou a atriz à revista
"Caras'Ana disse que o

relacionamento terminou na

semana passada e parece bem.Ela
afirma que ficar sozinha é tão bom

quanto namorar. Então ta, né.

"Seu telefone já tocou?"
Esta é a pergunta-senha entre funcionários

globíferos quando querem saber se este Ou

aquele colega já foi convidado para trabalhar
na Record. Assédio, aliás, que está saindo
caro para a Globo. Conforme informou a

coluna "Outro Canal'; da Folha de São Paulo,
a emissora carioca já gastou neste ano ao

menos R$ 7,9 milhões para evitar que
algumas de suas estrelas se mudassem para
TVs concorrentes, especialmente a Record ...

E tudo leva a crer que vai gastar mais ...
Santa
Taís Araújo deve fazer uma

Falando' nisso...
Só do "Linha Diretal.a Record acaba de tirar
uma "leva" deprofissionais -inclusive o ex

diretor Edgar Miranda (que vem a ser genro
de Daniel Filho) e o diretor de Fotografia
Ricardo Fuji, que é considerado um dos

melhores profissionais da área no Brasil

participação especial na novela
América. A atriz interpretará Nossa
Senhora e aparecerá para Tião

quando ele sofrer uma queda do
Boi Bandido. O peão vai pa,ssar
dessa para melhor apenas para se

encontrar com o pai, Acássio, mas
depois voltará a viver.

Realização:
-,," �
I;J" tiQ

.

Coi

�
Patrocí nio: " Ba

Consclêncía para todos. 18 a 24/09/2005 Jaraguá do Sul - se

Organização:
.

O
epi$teme

l'i'bct'OJ.
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o levantador Luiz

aja para a Ilha

São Miguel
ste fim-de-semana

'jARAGUÁ 00 SUL - O jovem .

, de 19 anos, estava sem treinar

eo tértnino dos Jogos Abertos
ano passado. Como Jaraguá do
ainda não tem um time adulto,
taU para casa e arranjou um

rego.Mas não ficou nem dois

. Há 30 dias ele recebeu uma

'lação do técnico do vôlei

guaense Benhur Sperotto,
. do que um clube português
lava precisando de um
,

ndor e ele foi indicado. "Na

61a pensei: em Portugal?
lecisava ser tão longe? Mas

versei commeus pais e resolvi
raro desafio", disse Luiz.
O atleta disse que também
beu apoio do antigo patrão e

Itou aos treinos há um mês.

eSl oora ele já está em condições de
tad, Itar a jogar. Ele embarca neste
gião[ de semana para a Ilha de São
ornq: ligueI, que fica no arquipélago
d� e Açores, onde defenderá o

ériQ ube Cairós. "Fiquei feliz com o

q d, nvite e agora quero agarrar a

v� 'rtunidàde dameíhormaneira

SEXTA-FEIRA, 23 de setembro de 2005

TRANSFERÊNCIA

,ESPORTE

Luiz ao lado do técnico Benhur Sperotto: o .atleta teve que largar o emprego para voltar a jogar

possível. Jogando bem a gente
pode ser bem falado e, quem sabe,
poder alcançar a Seleção",
comentou o levantador.

Dentre as conquistas na

carreira, Luiz destacou o vice

campeonato estadual, o terceiro
. lugar nos Joguinhos Abertos e o

quarto no Jasc, no ano passado.
"Nos JogosAbertos estávamos com
um time juvenil e conseguimos

ficar entre os quatro melhores",
lembrou ele. Já o técnico disse que
não é a primeira vez que isso

acontece 'e que ele tenta sempre
dar apoio para que seus atletas
continuem jogando: "Enquanto
não temos um time adulto aqui, .

não tem como segurar. Por isso a

gente' sempre quer dar

oportunidade pára os atletas que a

gente percebe que têm futuro<

Atleta do vôlei jaraguaense
defenderá clube português

rasil goleia a Venezuela com .gols 'de Valdin
jARAGUÁ DO SUL!BRUSQUE -

m dois gols de Valdin, o Brasil
leou a Venezuela' ontem, em

sque, por 7xO e enfrenta hoje a

entina, pela semifinaldoGrand
,

deFutsaldaAmérica.ÀparÍida
'tá marcada para as 18h30, com
missão da SporT\l. O técnico

SeleçãoBrasileira resolveu poupar
: ala Falcão, para evitar o desgaste

excesso de partidas. Além de
din,marcaramSimi (2), Vinícius,

,

ePablo.
Apesardavítóría,o treinadornão
tou daatuação da equipe. "Leva

,: ml\lsotte, pois se aV�nezuela fosse
, um pouco mais feliz no arremate,
" !airíamos daqui com um resultado
r [ �mdiferente". PC disse ainda que
\: �gumas coisas precisam mudar.

" 'remos que fazer alguns ajustes na
r I �defesa, para que não possamos
1

�r s�rpreendidos", comentou. Já
� �din�edi�ou a boa partida que
ezaeqUlpe. Seeufuibomfoigraças
aoCOnjuntoe não só amim",

'

Depois de vencer o Uruguai; a vítima de ontem foi a Venezuela

Schumacher despreza Rubinho e elogia Massa
'I M'

DA REDAÇÃO - O alemão
U 'chael Schum�cher mostrou
!.t' ante
I, Qu'

Illpasturas diferentes sobre os

; F,�Pnncipais pilotos brasileiros da, armula 1. Enquantominimizou a
'I �cipação de Rubens Barrichello
'de íd

,[ lítul
Sal a daFerrari - em seus

os, elogiou Felipe Massa, futuro
��panheiro na escuderia italiana.

" �e a parcela de participação de

t' IchelIo nos seus últimos cinco'Itu'
.

elo os, o heptacampeão não

A
glOu nem criticou o brasileiro.

,Pesar de ter contado com o

se�ndo piloto do time italiano

corno "fiel escudeiro", o alemão
deixou o companheiro de lado.

"Eu consegui os títulos por
mim, Eu venci as corridas. É claro
que a equipe corre pelo Mundial
de Pilotos e de Construtores'. E os

dois pilotos lutam pelomáximo de
pontos", disse Schumacher, em

entrevista em São Paulo, Por outro
lado, o alemão fez questão de abrir
as portas para Massa, que deixa a

Sauber assi� que Barrichello se

juntar à BAR. "Nós ternos

conhecimentos de suas

habilidades e acreditamos nele. Ele

vai ter todo o nosso suporte para
exercer aomáximo suas habilidades

aqui na Ferrari". '

O heptacampeão nãomostrou
empolgação com oGrande Prêmio
do Brasil, que será disputado neste
final de semana em Interlagos. Sem
chances de conquistar o título da

. temporada, o alemão deve ver o

espanhol Fernando Alonso, da

Renault, quebrar sua hegemonia
na categoria, "Não esperamos

milagres. Sei que a possibilidade
de vitória é distante", disse
Schumacher.

I

julimar@terra,com.br.: .!
................................................_� ,

----�----�--------�------------�----------------------------------------_:

Neste ano, [ader foi o primeiro
a se transferir e hoje defende

Chapecó. Quem deve sair até o

fim do ano é Júnior, que foi vice
campeão mundial com a Seleção
Brasileira Infanto-Juvenil na
Argélia, "Este é o nosso trabalho.
A gente também tem a

incumbência de encaminhar o

jogador para .onde ele possa

evoluir", disse aindaSperotto .

LINHA DE FUNDO
JULlMAR PIVATTO

.'\'?
4,],,_,

.JoguinhosAbertos
'

Começa hoje a competição mais importante do Estado para atletas
até 18 anos. A 18a édição dos Joguinhos Abertos acontece em

São Bento do Sul e vai até O dia 10 de outubro, Jaraguá do Sul

chega, mais uma vez, para brigar pelos cinco primeiros, lugares. '<';
O que se percebe é que, a exemplo da OI esc, a maioria das

'h)

equipes chega com uma média de idade abaixo do limite, o
fJ

que não, as torna menos competitiva. O objetivo de optar por
',_'

essa condição é de formar times ainda mais competitivos para as

próximas edições, já que a cidade pode sediar nos próximos anos
a Olesc e os Jasc.

'

Corrida
Duas equipes da Eco

Intertec/Academia Corpo e

Mente participam, neste fim

de-semana, da Corrida de

Aventura em Florianópolis. A
prova é válida pela terceira

etapa do Ranking
Catarinense. Na categoria
quarteto misto competem
Verônica Paciello, Gilson
Fischer, Fenisio Pires Júnior e
Édio Carlos Borba. E nas

duplas, Paulo Matile e

Jefferson Spézia Maia

representam a equipe,

Contusão
O zagueiro Juan pode
desfalcar a Seleção Brasileira
no jogo contra a Bolívia, no

próximo dia 9. Na vitória do

Bayer t.everkusen por 2xl

sobre o Colonia, na quarta
feira, ele sofreu uma lesã-o
muscular e deve ficar duas
semanas parado. O jogador
vinha formando a dupla de

zaga titular ao lado de Lúcio.
Talvez seja uma boa

oportunidade de chamar

Alex, ex-Santos, e que agora
está no PSV.

f'

"-"1

s- ,

"
.
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.[!j}

, ,;:1

Real Madri
.. ;:)',

Copa Davis
Começa hoje o confronto
entre Brasil e Uruguai pelo
Grupo I do Zonal da Copa
Davis, O primeiro a entrar

em quadra será Gustavo

Kuerten, às 14h30, contra
Marcel Felder, tenista
número um do país vizinho.
Logo depois, Flávio Saretta

enfrenta Pablo Cuevas. Junto
com André Sá, Saretta fará a

partida de duplas no sábado.

Enfim o galáctico Real Madri
venceu. E de virada. A vítima
foi o Athletic de Bilbao, que
saiu na frente no primeiro
tempo, mas o time de

Luxemburgo voltou melhor e
virou o jogo para 3xl com dois

gols de Raul. Robinho foi um
dos destaques da virada,
fazendo o primeiro gol do Real. ..

E também apanhou bastante
da defesa do Athletic.

l

� ;
I
I

..;-'
, .

Governo investe na
Segurança.de Joinville�

Os investimentos do Governo na área de segurança já trouxeram bons resultados para

delegacias) presídios, centros de atendimento, sedes de Copom, entre outros. E destes

R$ 10 milhões aplicados no Estado" R$ 150 mil foram destinados a melhorias ao

Complexo da Polícia Civil de Joinville. Novos' veículos também foram adquiridos
e ainda o Corpo de Bombeiros de Barra Vélha recebeu benefícios. É o Governo do
Estado investindo seriamente na segurança do cidadão de Santa Catarina.

Secretaria de Estado da
segurança Pública e
Defesa do Cidadão

I,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ESPORTE
COMEÇA HOJE

Primeiras equipes embarcaram
ontem para os Joguirihos

. ,
.

JULlMAR PIVATTO

� Basquete, caratê
futebol e natação
foram as primeiras
a ir para São Bento

jARAGUÁ DO SUL - Começa
hoje o 18º [oguinhos Abertos em
São Bento do Sul. A competição,
que envolve atletas até os 18 anos,
vai até o dia 10 de out�bro.
Ontem à tarde: o basquete
feminino, o futebolmasculino e

caratê e natação masculino e

feminino embarcaram para a.sede
dos jogos. Hoje de manhã quem
embarca é o tênis de campo
masculino e o futsal feminino. À
'tarde viajam o futsal masculino e

o.atletismo masculino e feminino.
O objetivo de Jaraguá do Sul é ficar
entre os cinco primeiros colocados
na classificação geral.
.' O basquete feminino, que
estréia às 9h contra Brusque,
chega como favorito, depois de

conquistar os Joguinhos do ano

passado e o Estadual deste ano.

"Isso trazmotivação para as atletas,
mas elas precisam manter a

, confiança. Tem que cónfiar em si

e no grupo e fazer o que sabem .

que poderemos chegar na'

decisão" ,. disse 0 técnico Júlio

ij·
,,:; j.

Patrício. Às 10h15 é a vez do
futebol de campo masculino
enfrentar [oinville. "Essa é a

primeira vez que participamos.
Nossa chave é muito difícil, pois
vamos disputar uma das duas vagas
contra o time base do 'jec e o do

Figueirense. Mas vamos fazer o

possível para representar damelhor
maneira possível a nóssa cidade",

.

comentou Biro-Bíro, treinador da
equipe jaraguaense.

Às 14h, João Guilherme

Depiné fará o primeiro jogo do tênis
de campo contra Caçador. O
sistema de disputa é de dois jogos
simples e, se empatar, tem o jogo
de duplas, "Estamos com dois

atletas mais experientes e ummais

novo. Nosso objetivo �. terminar
entre os oitomelhores", explicou o

técnico Netinho. Quem também
estréia na competição é o futsal
feminino, que enfrenta Criciúma ,

às :r5h30. "Temos condições de
ficar entre as quatro melhores.
Nosso .único problema é a falta de
entrosamento, pois algumas �tletas
voltam de contusão", comentou o
treinadorMaurício Berti.

A natação, sob comando do
técnicoRonaldoFructuozo, oKiko,
'viaja com 15 nadadores commédia
de 15 'anos. "Nos preparamos
firmemente para estas competições
-logo em seguida aOlesc,Mesmo com

Equipés embarcaram 'ontem no final da tarde para São Bento do Sul

a baixa média de idade, nosso

objetivo é brigar ainda pelo 3º lugar
.fio feminino e 4º lugar no

masculino", disse Kíko, Já o caratê
chega pelo último ano como

modaliclade provisória. N0 ano

passado, Jaraguá do Sul terminou em
.

segundo lugar, e o objetivo. é
.

terminar entre os três primeiros. "O
nível técnico da nossa equipe é bom,
mas sabemos das dificuldades que
vamos ter:Nosso adversário direto é

Blumenau.que foi campeão no ano
passado", disse o técnico Leandro.

SEXTA-FEIRA, 23 de setembro de 2005

Carateca procura apoio para

disputar o Brasileiro em SP
,

www.mauriline

. Esquadrias de alumínio e p
Fachadas e Coberturas de

Vidr,p Temperado

treinar em 1994, escondida dos
"N • P

a, epoca, poucas menin
treinav.am caratê. Eu até seu
vergonha. Só depois de três l11e'
que avisei para osmeus pais, aíjá
tarde pra eles proibirem. Mas se

me deram apoio". Em 200J
carateca terminou com o tí'
estadual.mas, no ano passado'
competiu por falta de patroc�,

Hoje ela dá aulas na anti
estação ferroviária e treina duas v
por semana. "Mas se conseguir
para ir ao brasileiro, voume dedi
mais aos treinamentos", promet
Rúbia acred�ta que, como Prime
colocada do Estadual, chega c

-boas chances. "Mas também sei
devo encontrar dificuldades, JlIi!
nível técriicopromete sermuitoaltn'
disse ainda. Quem quiser apoim
atleta, deve entrar em contato
Valdi, no telefone 9909-7554,

Ru,a Adélia Fischer, 239 • Centro • 371,·2999

"

J
- --�--,-:ir-

}ARAGUÃDO SUL - Atual líder
doCampeonato Estadual de Caratê
nas categorias kata (luta imaginária)
e kumitê (luta real), RúbiaMartim'
está com dificuldades para disputar
oCampeonatoBrasileiroI�terestilos.
A data está marcada: n a 13 de
novembro no Ginásio Mauro

Pinheiro, em São Paulo. Mas a falta
de patrocínio pode impedir que a

atleta participe da competição. Há .

11 anos praticando o esporte, hoje
ela representa a cidade de Corupá
no Estadual e já recebeu propostas
de outras cidades para competir no
Brasileiro.

"Minha intenção é representar
Jaraguá do Sul, pois nasci e me criei
aqui", disse Rúbia. Ela vem

enfrentando dificuldades desde

quando começou a treinar. "Já tive
que pagar várias vezes pra competir",
lembrou ela. Rúbia começou a

A'Mauriline" par
pelo belíssimo em
a seus proprietári

(44)-225-1780
Av. Carlos Gomes. 602. (Fundos) - .Zona 05 - Marlngá - paraná

Arno Fante Escritório de Arquitetura
371-1089/9997-1984 .

Rua Lourenço Kanzler, 832, sala 1 :Víla,Lénzi • Jaraguá do sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



a

\

Acimtora Márcia Méll apresenta
na terça-feira da semana que vem;
no teatro do Centro Cultural, em
Jaraguá do Sul, o show "Eu sei que
vou te amar", o mais .nºyo.trabalho

:arali desta artista catarinense que já
encantou, o público local ano
passado com "Unforgertable", um
verdadeiro tributo ao romantismo

norte-americano dos anos 50.
Desta vez, Márcia faz uma

homenagem a Bossa' Nova

interpretando canções de Tom
Jobim. e Vinicius de Moraes, tanto
que a música titulo do show "Eu sei

que vou té amar", reflete a atual
fase da cantora e, segundo ela,
representa um brinde ao amor,

"algo que está faltando nos dias de
hoje".
A turnê de Márcia começa em

Florianópolis, no sábado, e se'

estende até o dia 6 de novembro.
Nesse período, ela se apresenta em

14 cidades catarinenses, sempre
dividindo o palco co� Sarah Mello.
Durante todos os espetáculos o ator

Rafael Mendes declama sonetos de
Vinicius de Moraes. Com 30'
profissionais envolvidos na

produção, Márcia Méll considera
est� trabalho o mais profissional de
SUa carreira. "É o primeiro show
que tem toda a estrutura, inclusive
direção", diz a cantora, que desta
Vez Conta com o profissionalismo
de da carioca Regina Antonini,
atriz, diretora teatral t: roteirista de
programas de televisão. A regência
é do maestro José Mello, pianista,
acordionista, compositor e
arranjador.

'

TOdas as apresentações desta turnê
são beneficentes: O ingresso é um
quilo de alim�nto não perecível ou
u b '

'

111. rinquedo em bom estado. As

FOTOS DIVULGAÇÃO,

.1':,. Márcia M éll começou a pensar na carrei ra'
artística em 1998. Fez cursos de técnica vocal e em

MARIA HELENA DE MORAES 200'1 estreou como cantora no shaw "Sentimento

,

Blues"

i

doaçõés serão revertidas para
entidades assistenciais das cidades em

que acontecem os shows. Nas duas

apresentações marcadas para a cidade
de São Paulo, nos hotéis Maksoud
Plaza e Renaissance, a cantora
aproveita para gravar CD e DVD. Em
Santa Catarina, Márcia Méll se
apresenta ainda em Joinville, dia 28
deste mês, São Miguel de Oeste (IOde
outubro), Chapecó (2/10), [oaçaba
(3/10), Caçador (4/10), São [oaquim
(6(10), Urubici (7/1O),Lages (8/10),
Brusque (22/10), Lages (23/10),
Criciúma (4/11), Laguna (5/10) e

Tubarão (6/11). _

A cantora e compositora Márç;ia Méll
" " ,I o"

•

começou a carreira aQst15 anos de
idade, quando comp�� "Sentimento
Blues", que deu horr{�'a() seu primeiro
CD,em 2001, com m'tisicas suas e

parceria com Paulo Garcia. Em 1999,
iniciou estudos de técnica vocal. Neste
mesmo ano foi convidada a participar
tomo backing vocal no show "Tributo a

,

\
'

Frank Sinatra", quando dividiu o palco
pela primeira vez com o barítono
americano Jeff keller, primeiro
intérprete dei musical Fantasma da

Ópera. Em'200 1 estreou como cantora

no show "Sentimento Blues",
produzido pelo ator e humorista Luiz
Carlos Miéle. A partir deste trabalho,
Márcia Méll consolida sua carreira.

<J O shaw de Márci,a em Jaraçuá do Sul é na

terça-feira, no Centro Cultural. O preço do ingresso
é 1m quilo de alimento não perecível ou um

brinquedo em bom estado. A cantora faz mais 13
,

apresentações no Estado. Amanhã é a estréia da
turnê ,"Eusei que vou te amar", em Joinville. As

apresentações encerram no dia 6 de novembro, em \

Tubarão. Todas têm caráter beneficente e as
'

doações serão revertidas para entidades assistências
das próprias cidades que sediam os shows
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I CI PROGRAMAÇÃ� DA REGIÃO I
De 23 a 29 de setembro

Blumenau - Rua Sete de SetembroJaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourda_n
FILME/HORÁRIO SALA FILME/HORÁRIO
A Chave Mestra
15:00" 17:00" 19:15" 21 :15 2 Filhos de Francisco

14:00.-16:30-19:00-21:�0Penetras Bons de Bico
14:00" 16:30.
Provocação'
19:00" 21:30

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

3 Ameaça Invisível
14:15 -16:45 -19:15 - 21:45

Água Negra
13:45 - 16:15 - 21 :15

Jolnville - Rua Viscond� de Taunay
11\'SALÃl' FILME/HORÁRIO

.

.1%
.....�' ...

Quatro Amigas E Um Ieans Viajante
18:45

De Repente t Ámor
19:10 - 21 :40

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

Deu Zebra
15:45 - 17:45

Deu Zebra
15:10-17:10

• Vôo Noturno
13:45-- 19:45 - 21:45

Vôo Noturno
15:00 - 17:00 - 18:50 - 21 :00

Penetras Bons de Bico
14:30 - 17:00 - 19:30 - 22:00 Programações sujeitas a alteração

L�GENDA: A-Ação/ D-Dfama/ AV-Aventura/ C-Comédia/P 7 Polici.;í/ S-Suspense/ DC - Documentário/ R-Romance/ I-Infantil/F-Ficção
,

GEN -

SETEMBRO/20051Contato: 2752477 - 370 6488
SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA

FUNDADA EM 06-06-19156

DA FILARMONICA
erfiluestraFilarmônica,'de Jâr
,y

rá apr�séntado àS'16
e'rão agêndar su

$E(Q6
nhum mO)/i!l1 a Bossa Nova.

. também impos
Oshow"EU SEI QUE VOU
mais conhecidas músicas eVinícius,na voz da €8 ÁRCIA MELL,que vem a

�. 'O espetáculo acontece dia 27 às 20h30 no PequenoTeatro do' Centro Cultural.
I. Ingressos: I kg de aliment911�o perecível ou um brinque

.'

em bom estado.
li • \
� @

i' "O DIÁRIO DE D�BO
fi, C;ONFISSÓES .DE li

� o espetáculo,é
I! �iliàne Pra'{la, c'

f1 �asArtês (no,S
�)no Teatro Miguel F

r atualmente está em .na Barra da Tjjuca, no TEATRO pOS GRANDES ATORES, aos sébades àstshs.

I No elenco, vários jovens t sda telinha:TATHIAt-JE CA�PQS (participou do programa ir'lfài:ltill 'Barnbulué" /TV qlobo)
l FERNANDA PONTES (parti�ipou da .!"ovelêi "América" e "Começar de Novo" /TV Globo),JÉSSIÇA SODRÉ e THADEU MATOS

f (partlctpararn da novela "�!;?�nhora do Destino" /TV Globo), RODRIGO PRADO (participou de "Malhação" e da novela
.; "Agora é Que São,Elas" /TVGlobo) entre outros. .

Missas Informativo Paroquial
24/25 de setembro

SABADO
1 Sh30-Matriz
19hOO-São Luiz

17h30-São Benedito
17h30-Rainha da Paz

19hOO-Matriz
19hOO-Perpétuo Socorro

I
1

I
I

�
,�

..

NOSSA MENSAGEM

Queremos ver Jesus: Caminho,Verdade e Vida
,

260 Domingo do Tempo, Comum
.

"Quem for autêntico herdará o Reino de Deus"

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

08h30-São Cristóvão
08h30-S. Cristóvão

A vivência do Evangelho rompe com os preconceitos e rótulosque marcam

a convivência humana. Para Deus não conta a aparência, mas honestidade e

a lealdade com que as pessoas assumem seus compromissos diante de seus

semelhantes e diante de Deus, A Palavra de Deus interpela nossa

consciência, exigindo de nós fidelidade á vivência de nosso batismo. É
necessário que, superando o exibicionismo e o superficionalismo dos
tempos atuais, sejamos autênticos em nosso seguimento de Cristo.

Í>_�� v...� !/��.

�-:v'�, {>...,,;;> ���,�

I CI
Meu Nome é Modesty Blalse
Original dos quadrinhos,Modesty Blaise é
considerada a versão feminina do agente
007.Órfã desde pequena, Modesty trabalha
num cassino onde é protegida pelo dono,
um poderoso mafioso. Ninguém sabe nada
sobre sua vida ou seu passado. Mas uma
emboscada que mata seu patrão a faz rodar
a roleta mais uma vez.E ela vai ter Ilue jogar
todas as fichas do.seu passado para não

.

arriscar a própria vida.
Aventura - Ano: 2004 - Duração: 77
minutos - Cor 14 anos Lançamento em

Vídeo e OVO

Uma Questão de Lealdade
Logo após a Segunda' Guerra Mundial, '.
quando o mundose separou em dois blocos
idealistas - o capitalismo e o comunismo, os
serviços de lntellqências da Rússia, EUA e

Inglaterra iniciaram uma longa batalha que
se estendeu por décadas: a Guerra fria ..Neste
cenário encontramos Sally, uma americana
solitária que vive em Beirute por causa dos

compromissos de trabalho de seu marido. É
lá que encontra Leo, que em pouco tempo
se torna o pivô de sua separação e seu.
segundo marido, com quem vive quatro
anos muito felizes. É então que Leo

desaparece e o governo o acusa de desertor,
que seguiu uma "lealdade, diferente".

, Seguida nas ruas e sem saber em quem
acreditar, ela recebe uma carta que pode
mudar os rumos de sua vida para sempre.
Drama - Ano: 2004 - Duração: 98 minutos
Cor 14 anos Lançamento em Vídeo e

OVO

Pinóquio no Espaço
Animação produzida na técnica quadro-a
quadro,"Pinóquio no Espaço" leva o clássico

personagem criado por Collodi a uma

surpreendente aventura em Marte e outras

regiões siderais. A Fada Azul fica
decepcionada com as maldades do menino
Pinóquio e lhe devolve a condição de
boneco. Mas para ajudar seu pai Geppeto e

salvar o planeta, ele. embarca numa aventura

espacial com o amigo tartaruga, e não hesita
em arriscar a sua própria vida. A recompensa
será à altura da sua coragem!
Desenho Infantil- Ano: 2004 - Duração: 65
minutos - Cor Livre Lançamento em

Vídeo e OVO

Absolon
No ano de 2007, todo o planeta luta de
forma desesperada contra uma doença
terrível que já. dizimou metade dos
habitantes da Terra. Embora não cure, uma

droga chamada Absolon consegue controlar
o avanço dos efeitos dessa doença. Só que o

remédio é feito de uma planta rara, e pior: o
laboratório que o produz estabelece um

novo significado para a vida e a morte - algo
puramente comercial: Mas há indícios de

que o cientista que criou Absolon possa ter
encontrado a cura definitiva para a doença.
O problema é que ele estámorto.
Drama - Ano: 2002 - Duração: 98 minutos -

Cor - 12 anos - Disponível em Vídeo e OVO
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Arroz Cheiroso rI
<::'1..'

Ingredientes: 2 colheres (sopa) de óloe; 1 pimentão/vermelho médio cortado em pedacinhos;
1 e 1/2 xícara (chá) de arroz cru; 1 colher (sopa) de molho de soja; 4 xícaras (chá) de água
fervente; 200 gramas de peito de peru defumado cortado em cubinhos;tempero e sal a qosto..

,

Preparo: Em uma panela refogue o tempero, no óleo,junte o pimentão, o arroz e o molho de

soja. Refogue tudo por aproximadamente dois minutos. Acrescente a água quente e cozinhe
em fogo baixo, durante 15 minutos, ou até que seque. Retire do fogo e junte o peito de peru
picadinhos e misture bem, Sirva a seguir.

Cozido Diferente ,', '

'

Ilngredient�s: Meio quilo de quirera de milho amarelo, escolhida; meio quilo de costelinhas d,e porco,separadas nos ossos; 400 gramas de lombo de porco, cortado em cubinhos; 300 gramas de lingüiça de

'porco cortada em rodelas; 200 gramas de paio cortado em rodelas; 1 cebola grande picada; 1 dente de
!alho picado; 2 limões; 4 tomates sem peles e sem sementes; cheiro verde picado a gosto; sal e pimenta
de-reino moída a gosto.

IPreparo: Cozinhe a quirera, no fogo médio, com muita água (aproximadamente 3 litros) e uma colher
I(sopa) de sal. O cozimento da quirera leva uma hora e meia; cresce bastante, absorve'muita água. Deve
ser freqüentemente mexida durante o cozimento para que não grude no fundo da panela.Temper.e as

costelinhas e o lombo com sal, pimenta e limão. Reserve.Quando a quirera começar a amolecer, depois
ide uma hora no fogo, comece a preparar o refoqado. Esquente óleo numa panela grande em fogo
forte. Frite primeiro as costelinhas até ficarem bem douradas. Reserve, Em seguida,frite o lombo, a
lingü,iça e o paio. Reserve também. Na mesma panela, doure a cebola e o alho. Acrescente os tomates,
�aixé o fogo e deixe refogar por 10 minutos. Raspe o funda da panela para aproveitar o sabor das
frituras anteriores. Coloque meia xícara de água, volte as carnes à frigideirae deixe no foqo por mais
Cinco minutos, até que a água se evapore e fique um molho encorpado.Quando a canjiquinha estiver

iemmacia,misture ao refoqado e cozinhe por mais 30 minutos, em fogo baixo. Se a canjiquinha
estiver IT,HJito seca, acrescente duas.xícaras de água: O Cozido fica com a aparência de uma sopa grossa.

quenteàcórnpanhado de couve refogada.

J)
TecnoF/ex

Desenvolvendo S�/uções
47371 7676

, .

www.tecnoflex.com.br

f s
s stemas

473716864
www.infosoftsistemas.com.br

C T
. INFORMÁTICA
Sistemas de Gestão

47371 7764
www.centrium.com.br

II

e icroinformática
"',

472751968 '

www.icroinformatica.com
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Juscelino Kubitschekseré tema de
. . ,. ',. ' ,. .

rrurussene que estrela em janeiro
Por Erica Guarda/GB Edições

Globo investe pesado e escala elenco de primeira para
mostrar.na telinha um pouco do Brasilna Era J,K <,

6. José Wilker eWaçner Moura foram contempladospara dar vida ao

presidente Juscelino I<ubitschek na minissérie que estréia em janeiro. Moura
interpretará J 1< na juventude e Wil ker na era em que J I< vira presidente

A' Globo estápreparando uma megaminissérie para contar um

pouco da história recente do Brasil, como temas centrais serão

abordados a Era Juscelino Kubitschek e o Brasil do último século.
Estes também foram os temas do workshop que reuniu pela primeira
vez, o elenco e a produção da minissérie "JK", que tem estréia

prevista para 03 de janeiro.
O workshop começou com a apresentação dos atores e seus
personagens, assim como os colaboradores e diretores e também a

apresentação da autora Maria Adelaide Amaral e do autor Alcides
Nogueira. Com comida mineira e lembranças da época de ouro
vivida no final da década de 50,' a reunião contou com palestras de
Marieta de Moraes Ferreira, Ronaldo Costa Couto e Joaquim
Ferreira dos Santos.

Após um café da manhã com broas de milho e bolo de fubá, Dennis
Carvalho destacou a importância de ressaltar a vida do presidente
responsável, entre outros atos, pela construção de Brasília: "Tenho

quase 30 anos' de carreira e sempre tento trabalhar enf'algo que faça
diferença para as pessoas. Com a minissérie, vamos falar de JK e,

claro, da história doBrasíl. Contaremos 76 anos da história do nosso

País. É um presente na minha carreira". O diretor contou com o

apoio imediato de Alcides Nogueira: "Esse é o trabalho mais

importante que fiz até hoje. Conta a história de JK e coloca a ética

em evidência justamente nesse momento em que estamos vivendo. E
ainda contamos com este elenco fantástico. Não tenho dúvidas que'
este é um trabalho que veio para ficar", destacou o autor.

Há mais de um ano pesquisando a vida de Juscelino Kubitschek,
Maria Adelaide Amaral contou como tudo começou. "Na época em

que "Um Só Coração" estava no ar, fui a um

jantar onde encontrei Zuenir Ventura e Elia

Gaspari. Zuenir elogiou 'o trabalho e comentou'

que deveria escrever também sobre o Rio de

Janeiro, destacando os áureos tempos vividos na

era JK, e Elia Gaspari me sugeriu, então, uma
mínissérie sobre Juscelino Kubitschek", contou.
Ao elenco, também fez questão de 'destacar a
importância dessa produção: "Quero passar esse

nosso entusiasmo, essa nossa paixão. Esse é o

trabalho mais importante do qual já participei",
completou.
Coube a Marieta de Moraes Ferreira, historiadora
da Fundação Getúlio Vargas, iniciar a
ambíentação da era [uscelino Kubitschek.
Durante uma hora e meia, ela destacou os'

diversos acontecimentos históricos e políticos que
marcaram a vida do presidente mineiro. Após um
almoço com a legítimacomida mineira - couve,

tutu, aipim, carré e linguiça, doce de leite, queijo
. branco, goiabada e doce de banana, entre outras

guloseimas -, Ronaldo Costa Couto, autor do livro
"Brasília Kubitschek de Oliveira", destacou casos e

"causas" vividos no período da construção da

capital federal e da vida política de JK. Joaquim
Ferreira dos Santos, autor de "Feliz 1958: o ano

que não devia terminar", encerrou o dia falando
, da época de entusiasmo vivida no final da década
'de 50 que contou; entre outros, com a conquista
da primeira Copa do Mundo de futebol e com o

surgimento da Bossa Nova.
A minissérie "JK" será dividida em três fases: a

primeira, com duração de um capítulo, contará o

nascimento e a infância de JK; 'a segunda, com
duração de 15 capítulos, destacará a Faculdade de

Medicina, a entrada na vida política até a

chegada à prefeituradeBelo Horizonte e tem

Wagner Moura como Juscelino Kubitschek e

Debora Falabella como Sarah Kubitschek; por
último, será mostrada a trajetória do político até

a presidência da República, sua vida no exílio e o

acidente que o levou a morte, d7ssa vez com José
Wilker e Marília Pêra interpretando o casal
Kubitschek. As gravações da minissérie começam
no dia 03 de outubro em Minas Gerais, com

, \

gravações em Tiradentes, Belo Horizonte e

Diamantina.
Estiveram presentes no workshop de "JK":,

.

Wagner Moura, José Wilker, Debora Falabella,
Marília Pera, Malu Mader, Deborah Bloch,
Mariana Ximenes, Alessandra Negrini, Camila
Morgado, Caco Ciocler, Guilhermina Guinle,

6. Os atores Luis Melo, Deborah Evelyn e Caco Ciocler também
participaram do Worl<shop sobre J I< e estão no elenco da nova minis�

Werner Schunemann, Marília Gabriela, Debora Evelyn, Eliane
Giardiní, Luis Melo, Antonio Calloni, Cássia Kiss, Ilya São Paulo,
Ranieri Gonzalez, Ariclê Perez, Samara Felippo, Denise Del
Vecchio, Tato Gabus, Louise Càrdoso, Eva Wilma, José de Abreu
Paulo Goulart, Rodrigo Penna, Émílio de Mello, Isabela Garcia,
Hugo Carvana, Mila Moreira, Dudu Azevedo, Nathalia
Thimberg, Betty Goffmann, Claudia Netto, Manoela do Monte,
Rafaela Mandelli, Xuxa Lopes, Maria Manoela, Jackson Costa,
AndréiaHorta, Bukassa, Pedro Garcia, entre outros.

Agora é só esperar para ver se "JK" vai repetir o sucesso de "Um
Só Coração", ou vai cair 'no marasmo de "Mad Maria", que
prometia ser uma grande produção mas que não agradou o

público e deixou os telespectadores frustados. Mas isso saberemos
apenas em janeiro de 2006, quando a minissérie estrear. Até lá,
nos resta esperar...

6. Na segunda fase da minissérie
Débora Falabella foi a escolhida para)
viver Sarah I<ubitschek, mulher de J 1<

6.Já na terceira e última fase,

quem dará vida a esposa de JK ,

será a veterana Marília pêra

S'DEl ITUR
Segredos'
Ela só precisa fechar os olhos para
lembrar o dia em que Brian McAvoy
entrou em 'sua vida. Uma criancinha
assustada, na ocasião ela mal sabia que
era sua filha, nem que o pai era o novo

astro em ascensão do rock. Sabia apenas
que se sentia segura quando estava com'
Brian, seus companheiros de banda e sua

nova esposa. E, quando seu irmão-caçula
nasceu, Emma concluiu que era a garota
mais sortuda do mundo.até a noite em

que uma desastrada tentativa de
seqüestro abalou a vida de todos e

destruiu a felicidade de Emma.Agora,
entretanto, embora ainda seja ,

atormentada por lembranças daquela
,

fatídica noite, ela vai tocando a vida.
Construiu uma fantástica carreira e até
ousou ficar perdidamente apaixonada.
Mas o homem que se tomará seu marido
não é o que parecer ser. E Emma está

prestes a despertar para a apavorante
certeza de que o mais sinistro de todos
os segredos é o que se encontra

'

.encravado no fundo de sua memória, um
segredo em nome do qual alguém está

disposto a ir às últimas conseqüências
para que nunca seja revelado. Escrito por
Nora Roberts, o lançamento é da Editora
Bertrand Brasil.

A Arte da Guerra - Os Treze Capítulos Originais
o maior tratado de guerra de todos os tempos em sua

versão em português, "A Arte da Guerra" é um dos clássicos
mais influentes do pensamento oriental sobre estratégia. '

Esta é a edição completa, adaptada por Nikko Bushidô, que
riOS traz com excelência os ensinamentos do qeneral.chinês.
Sun Tzu através.dos treze capítulos originais, que a cerca de
2500 anos influencia o mundo dos negócios. Mestre Sun
disse: "Quando o comandante demonstrar fraqueza, não tiver
autoridade, suas ordens não forem claras e seus oficiais e

tropas forem indisciplinados, o resultado será o caos e a

desorganização absoluta''O lançamento é da Editora
Sapienza.

• I -

Discurso Sobre o Capim
\ Um menino imagina prever os movimentos da rua que
observa de uma janela no sétimo andar. Uma garota deseja
conhecer os prédios de luxo dos folhetos que distribuía no

semáforo. Uma arrumadeira de.hotel faz "esculturas frágeis"
'nas toalhas que prepara para os hóspedes. Em enredos de

aparência simples, em que a ação está mais na cabeça de

que narra do que no mundo exterior, Luiz Schwarcz compõe
um delicado panorama de lembranças, sonhos e afetos. O

lançamento é da Editora Companhia doas Letras.

J l'

)
I

;1
I n f o r m a mos que n e 5 t a'

segunda-feira, dia 26 dei
, I r

setembro de 2005, não havera

expediente na secretaria do Circulo ltaliano.

Jantar .Mensal
26/08/05 '

)

Acontece no próximo dia 30 de setembro de I

,2005, o tradicional jantar típico italiano, el11l

nossa sede social,com inicio às 20hs.
'

I

Nestejantar teremos a presença do-cantor líricO
Valmir Berttoti, de Nova Trento (SC). Adquira o

seu antecipad,ame.nte ou reserve pelo telefone 1
370.8636.

"

/

Eunice ,8 Delagnolo
DeptoCornunlcação

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I
Tudo igual
Já se sabe que o quadro do chapéu estará no programa
que Raul Gil comandará na Bandeirantes. Isso indica que
ocorrerão poucas modificações na fórmula da atração.

Mais uma vez,Tarsila
Eliane Giardini interpretou a

pintora Tarsila do Amaral, na
minissérie "Um Só Coração" e se

prepara para repetir a
personagem em "JK", que

também está sendo escrita por
Maria Adelaide Amaral e Alcides

Nogueira. A direção será de
-, Dennis Carvalho. As gravações

.

começarão assim que terminar a
novela "América", na qual a atriz

vive a viúva Neuta,

Produtora
A atriz DanielleWinits é a co-produtora do espetáculo
teatral' "Você Nunca Amou Alguém Tanto Assim", do escritor
Marcelo Rubens �aiva e cuja estréia será em janeiro de
2006.

'

inda sobre Galisteu...
.

apresentadora foi convidada por Dona Lu Alckmin

raser a madrinha do desfile beneficente

rincando de Ajudar na Passarela", que acontece em

tubro no Palácio dos Bandeirantes, sede do
verno paulista. .

ÚNDA � Urubu comemora o sucesso do plano.
Renzo 'chama João de menino e eles discutem.
Matasha concorda em ir para a cidade com o

namorado, que promete conseguir um carro e um

�otorista.Jaque insiste que Urubu tire o dinheiro
lkIcofre,Marleydizque Rafa não atrai as mulheres e

ele insiste em se sentir irresistível. Marley pede que
prove/conquistando uma jovem no clube. Rafa se

aproxima, fala uma piadinha e a jovem mando-o
�bora. Rico diz a Bernardo que os alunos estão
!iatando-o diferente. Aline que não quer mais nada
cornleo,que vai embora certo de que as mulheres
!sãoloucas.João encontra Renzo na porta do Giga e

?igeque se afaste de sua namorada. O empresário
,�que Natasha é uma estrela, que vai passar um
,ês com ela.e que João vai perdê-Ia. Bernardo
'pergunta a Download porque está tratando Rico
'!nal, mas ele nega qualquer mudança no

ento com o amigo. Marcão pressiona
ardo diz a Download que acredita. ter
Betina para sempre.Enquanto isso, a jovem

ranle a Kitty. que jamais vai perdoar Bernardo.
1
'0 diz para Kiko que vai arranjar um jeito de

�àlasha perder- a viagem. Vivi quer descobrir a

ierdadesobre a acusação contra Rico.
3se,
. JK I!RÇA·Jaque liga paraUrubu que vai dar um jeito

�ellr�.ladali.João pede que Leonel finja que o carro

eng�lçou no meio da estrada, para que Natasha não
Consiga chegar ac(show a tempo.O taxista avisa que

·(O�rem o risco de serem assaltados no local, mas
Joaonãose preocupa com o 'perigo. Urubu abre a
�"a da sala de.Pasqualete e solta Jaque.Rico chega
� Iodos se, afastam, assustados. Ele pergunta a

oWnload porque estão com medo dele.Download
garante que é só impressão. Rose oferece um

tràbal�o para Kiko, que a despreza e diz ser um

��fisslonal de nível mais elevado agora: Ela fica

�Iosa. Amanda teme que Kiko tenha magoado

"I
J
se,mas ele garante que não precisa mais dela.

f, �que garante a Urubu que pegou o dinheiro.
a.tasha comenta com João que está muito

:n;mada para o show, Ele se sente culpado por
a: í ragar tudo. Kiko sai com três modelos para

:memorar a publicação de suas fotos com Patty
e I ue,queestará nas bancas no dia seguinte:

i' �UARTA. Pasquàlete diz a Betina que vai ter que
. 'I fi m�p.rovldências se o �inheiro não aparecer. Kikoc�� �noso"mas continua achandp que éurna

pOl,b,ndad�. Pasqualete anun,cia que vai chamar a

Os 1�laseOdin,heiro não aparecer dentro de um dia.

Pa
a unos desconfiam de Betina pois só ela, além de

nasqUalete,s.abia o segredo do cadeado que estava

ein�aveta. Vivi fica arrasada ao saber que Rico vai

pOd,ora, e diz para Bel e Download que eles não

hist�a� tê-lo tratado rual sem antes esclarecer a

OUI�na. O casal se sente culpado. Kiko vê que o

retira�or da campanha que efe estrela está s�ndo
ami 0,. Amanda fala para Kiko que ele tratou os

quegOSmal enquanto estav'a, se achando superior e
!eusag�ra ficou só: Betina ganha uma filmadora de

dese pal.s e fica radiante ..Vivi garante a Bel que vai

JQà obnraverdadesobre Rico.Natasha explica para
adaOtqUe.não pode perder uma oportunidade como
deR �rne.Marcão eMarleybrincam com a gagueira
oarn�' a,que fica arrasado. Kitty começa a achar que

Igoestâ realmente com problemas.

��:�T.A • Pasqualete fica indignado e diz a Urubu

VMe
ai Pensar em uma punição adequada para ele.

Pelo' on�a para Bel e Download que Rico é acusado

estav:cl�:n.te em que seus pais morreram pois
culpad dlngmdo o carro. O casal se sen�e 'muito

o r o terem destratado. Vivi decide
m a irmã de Rico, que também estava

Jaque conta para Betina que Urubu
r pego o dinheiro. Betina pergunt� a

se acusou para protegê-Ia. Ele explica
ente pegou o dinheiro, deixando-a
a. Jaque garante a Urubu que ele
arâ Betina quando o plano deles chegar
a sente-se muito culpada e decide pedir

carro vá embora.'leonel simula o defeito no

Cheg�r atasha fica nervosa, com medo de não

Marie ao shaw a, tempo. Naná avisa Marcão e

deu�qUe Rafa pode estar gaguejando por causa
prOblema emocional e exige que parem com

I

ei
n

j

o cantor da trilha sonora

Supla foi o escolhido para interpretar a música que servirá
de.tema de abertura para a novelaBanq Bang". Escrita por
Mário Prata, o folhetim estréia em breve na Globo.

''_;

; as brincadeiras. Natasha pede carona e pára um carro

j com dois homens.Leonel acha que serão assaltados e

: diz a João' que precisam parar com o fin.gimento.
: Natasha 'pergunta ao namorado se .ele inventou o

i defeito no carro só para impedi-Ia de fazero shaw.

� SEXTA - Pasqualete e Betina acham que o dinheiro
:
jarnaisfoi roubado.Jaquefala para Betina que Urubu se

i acusou só para protegê-la.João fica arrasado ao pensar
j que Natasha vai passar um mês com Renzo. Vivi conta
: para Bel que não conseguiu entrar em contato com

i Valéria, irmã de Rico, e teme nunca mais vê-lo.
i Download pede que os amigos não impliquem com

! Rafa, avisando que a gagueira dele só vai piorar se

! fizerem isso. Valéria procura Vivl.e conta que Rico se

[ afastou dela, porque ela culpou-o pela morte dos pais.
\ Viv! afirma a Valéria que gostaria de ajudá-la a se

: reaproximar do irmão. A audiência de Rico, que
: acontece no dia, seguinte, é uma boa oportunidade
: para o encontro dos três. Pasqualete conta para Naná
i que vai viajar e deixar um diretor linha-dura em seu
, lugar, Chamado Adolfo. Vivi fala para Bel, Download e

: Vilma que.já sabe como podem se desculpar com Rico.
i João telefona para Natasha sem parar, com medo de
i queela e Renzo fiquem juntos.A cantora não atende ao
� telefone. Kiko procura Rose e pede trabalho. Rose

� explica que não gostou de seu comportamento e que

] não quermais trabalhar com ele.

: SABADO - Betina diz' a Urubu que precisa de um

: tempo para pensar. Ele concorda. Valéria pede
! desculpas a Rico por tê-lo culpado pela morte dos pais.
! EI� perdoa a irmã e agradece a Vivi por ter ajudado na
� reconciliação deles. Marcão perdoa Kiko e voltam a ser

j .arniqos, Download e Belpedem a ajuda de, tOdOS no

� colégio para fazer uma surpresa para Rico. Rafa conta
! para Marley que ele e Diana estão gostando um do
: outro.Betina confessa para Kitty que ficou emocionada
: com a atitude-de Urubu.Kitty aconselha a amiga a dar

: outra chance para ele. Rico é absolvido no processo.
i Vivi o leva até o Giga. Lá, vê que os amigos do colégio
: prepararamcartazes pedindo que não se mude.Todos
� pedem desculpas a Rico, que fica emocionado e

� concorda em ,voltar para o trailer ao lado do Giga.
: Pasqualete pede que Naná mostre o colégio a Adolfo e

: avisa que ele é bastante disciplinador. Ela fica radiante.
f Osmoradores da república sugerem a Naná que façam
!" um� festa de boas-vindas para Adolfo

.> ALMA GÊMEA
: SEGUNDA - Rafael comenta com Serena que ela está
f com um olhar mais decidido, Serena diz que decidiu
i descobrir a verdade que está dentro dela. Rafael fala
j para Felipe que convenceu Raul a permitir seu Aamoro
[ com Mirella.Raul pede a Cristina para ajudá-lo a acabar
; com o 'lamoro de Felipe e Mirella pois não quer a
� ligação entre os dois porque tem ódio de Luna.Ritinha
� pergunta a Rodriguez se ele vai ser seu pai. Rodriguez
� se recusa a casar com Kátia. Dalila acredita que Raul

[ esteja planejando comprar a casa da pensão para dar
j um teto para ela e seu filho. Ciro conta para-Rafael que
: encontrou uma carta de Cristina no quarto de Gutó,
j mas não teve tempo de lê-Ia.Gumercindo se aproxima
: de Kátia quando a vê chorando, ela corresponde mas

; 'depois o afasta. Olivia diz a Vitória que precisam
j namorar escondido para Raul não tirar a guarda de

: Mirella e Carlito. Adelaide fala para Serena que o

j médico que' vai ajudá-Ia a se lembrar de sua vida
; passada está chegando.Ciro recebe o dossiê de Guto e

j conta para Rafael que Cristina lhe enviou, dinheiro
: várias vezes. Julian, o médico que vai ajudar Serena,
: ch'ega a Roseiral acompanhado de Sabina, sua

j assistente.

, TERÇA- Ad�laide avisa Agnes que vai hospedar Julian e

[ Sabina em sua casa. Agnes garante que vai ser educada
: com eles, mas acredita que Julian seja um charlatão.
[ Cristina fala para Rafael que enviou dinheiro, a Guto
[ porque tinha pena dele. Rafael continua ressabiado e

! Cristina finge estar magoada pela desconfiança dele.
� Débora avisa Cristina que Rafael vai romper o noivado se

: continuar desconfiando dela. Olivia quer gasta'r os

; lucros do restaurante em vestidos,masVitória avisa que
j 'precisa pagar suas dívidas primeiro. Cristina fala para
; Débora que Serena logo será despejada junto com

! todos os seus amigos e ficará sem ter onde morar. Julian

:. pergunta a Serena se ela quer mesmo descobrir tudo

: sobre sua vida passada .. Carlito pega Olivia e Vitória

Fenômeno
o seriado "Chaves" é líder de audiência no

Brasil e no México,mesmo tendo inúmeros

episódios reprisados. O fato atraiu a atenção
dos pesquisadores Luís Joly, Fernando Thuler e
Paulo Franco que, após muitas entrevistas e

consultorias, acabam de lançar o livro "Chaves:
Foi Sem Querer Querendo", pela Editora Matrix.

Participações especiais
Ainda sobre a novéla "Bang

, Bang", o autor Mário Prata
convidou Luís Melodia e Evandro,
Mesquitapara uma participação
especial em seu folhetim.Tudo

- indica que a duplaaceitou o

desafio.

Em "Chaves: Foi Sem Querer Querendo", os
seus autores acabam com algumas
especulações como a história de que todos os

atores do elenco de "Chaves" teriam morrido
num acidente de avião ou que enchentes no
SBT teriam destruído parte do acervo

adquirido pela emissora. O preço sugerido é de
RS 27,00.Vale iii pena conferir.

Buquê _

Outro dia, no casamento de Mayara Magri e
Herval Rossano quem pegou o buquê jogado
pela noiva foi Lúcia Veríssimo. A interprete de
Gil, a locutora de rodeios de "América" nem
ficou muito empolgada e afirmou que já se

casou npve Vezes e não está namorando.

Novinha
Malu Mader já está recuperada
da cirurgia que fez para tirar um
cisto dó cérebro e volta ao

batente com a corda toda. A atriz

já voltou às gravações do filme
"Brasília 18%", filme de Nelson
Pereira dos Santos.

Fofoca
Gente, nada foi confirmado, mas tem fofoqueiro de

plantão espalhando que a Record estaria
interessadíssima em contratar Deborah Secco e já
teriam feito o conviteà atriz.

Inscrições
Menos de um/mês apóso fim-de "O Aprendiz 2", a
Record já conta commais de 1'0 mil pessoas inscritas
para o "Aprendiz 3". Desta vez, Roberto Justus vai
selecionar um executivo para trabalhar na
Wunderman, em Nova York, uma das empresas do ,

grupo do publicitário. Além de trabalhar fora do Brasil, ':
o vencedor também reteberá um salário de 250 mil

'

dólares anuais.

, para Vera que quis que Rodriguez a pegasse com outro morte e a do pai. Arthur percebe que a avó não está
[ homem para acabar de vez com. o relacionamento bem. Bisonho pede a Gibraltar para entregar o vídeo,
! deles. Vera admira a atitude de Kátia. Serena vê de para Ademilde.Tadeu acorda com um telefonema de
,

longe Rafael e Cristina juntos e' fica arrasada. Hélio 1 Heloisa e percebe que foi enganado por Ester. Dauro
consola Serena e diz que espera que ela consiga amar 1 avisa Leontina que a polícia veio buscá-Ia. Samovar
outro homem nessa vida e que,de preferência, seja ele. '! vai embora para sempre da vida deValdo na hora em
Cristina -conta para Agnes e Adelaide que está lJ que a peça começa. sulanca acusa Bisonho de

esperando um filho de Rafael.Agnes fica angustiada ao 1 traição. Bisonho toma o vinho que Sulanca lhe
:
pensar que Cristina vai tomar o lugar de luna. Xavier l oferece e sentedor.Sulanca coloca fogo no Frango e

� fala para Guto que Cristina está enganando-o quando ! depois foge com l.atoya e Odorico: A platéia morre

1 diz que vai fugir com ele depois de se casar. O dono da de rir na peça. Tudo vira um pandemônio quando
,

pensão descobre que Divina engoliu o contrato que corre a notícia do incêndio.

! provava a compra da casa .. Filó ouve e pergunta a Dalila
: qual a ligação dela com RauLVera pede a Eduardo para
] deixar Alexandra se consultar com Julian. Vitória fica
j furioso quando Olívia diz que não pode haver mais
nada entre eles. Cristina fala para Guto que está grávida

l, de Rafael. Guto promete' se vingar dela. Serena deixa
; ,claro para Rafael que está indignada por ele ter se

j envolvido com Cristina. /

juntos e fica indi�nado. Olívia afirma para Carlito que
jamais namoraria Vitório e acaba ofendendo-o.
Crispirn pergunta a Kátia por que ela não gosta dele.
Kátia explica que é porque ele não tem dinheiro.
Carlitofala para Olívia que, se a vir junto com Vitória de
novo, vai contar tudo para Raul. Serena fica eufórica
quando Julian fala que, em breve" irão começar uma
viagem porsuas vidas passadas ..

QUARTA - Cristina experimenta seu.vestido de noiva e

sonha com o dia de seu casamento com Rafael.
Eduardo sugere a Rafael que adie o casamento até
Ciro terminar as investigações sobre Cristina. Débora
aconselha Cristina a procurarGuto para saber se foi ele
quem revelou a Rafael que ela lhe mandou dinheiro.
Raul dá o contrato de compra e venda da casa ao

advogado para que ele Q mostre aos pensionistas.
Cristina pede que o advogado despeje-os o mais

rápido possível.Vera conta para Julian que acha que a

perturbação de Alexandra pode ter causas

sobrenaturais.Julian explica que só poderá investigar
o caso com a permissão de Eduardo, que se a nega, :..,

Alexandra manda Vera deixá-Ia em paz. Divina chora "A LUA M E DISSE
ao pensar na possibilidade de sair da casa onde mora. ,/,/
Guto garante a Cristina que não falou para Rafa.el que

{'
SEGUNDA - Gustavo vai ao hospital. Geórgia e Roma

ela lhe mandava dinheiro. Rafael fala para Felipe que l pressentem que algu'ma coisa está errada. Heloisa
vai desmarcar seu casamento com Cristina. Eurico I conta o que está acontecendo. Lucia decide ir ao

ouve e conta a Zulmira. Ivan escuta. Julian, comenta'· hospital. Tadeu entra no hospital e rouba um crachá.
com Cristina que, com as sessões de hipnose, é Gustavo entra no CTI com o médico evêTadeu ao lado
possível que Serena se lembre do momento de sua de Beatriz.Gustavo impede queTadeu faça algo contra
morte na vida, passada. Ivan conta para Cristina que Beatriz, mas ele foge. Beatriz passa mal. Heloisa se

Rafael está pensando em desmarcar o casamento. desespera ao saber que Tadeu fugiu. Alberto abraça
Dalila acusa Raul de tê-la enganado ejura que vai fazer Beatriz e promete que vai cuidar dela. Heloisa abraça
um escândalo. Cristina conta para Rafael que está Beatriz.que dii que pode testemunhar contra Tadeu e

grávida. Serena diz a Julian que já está 'pronta p�ra Ester. Ester acusa Tadeu de incompetência e avisa que
começar. ele não pode errar no próximo trabalho.fndia diz que

foi ela que deu as fotos para sulanca. Gôndola abraça
QUINTA - Julian começa a hipnotizar Serena. Rafael (ndia.Dionísia,Jorginho,Vibleta eWhitney retormam a

fica atordoado e desiste de desmarcar o casamento. posse da casa. Marisinha recebe convite para o

Eduardo estranha que Cristina não tenha se lançamento do novo livro de Mildred: "O Cão que
consultado com ele para confirmar a gravidez. Julian Buscava Papai" e se desespera porque seu livro foi
faz com que Serena tenha lembranças cada vez mais roubado. Agenor confessa que deu o livro para
antigas e pede que ela pense em sua vida passada. ! Mildred.Marisinha fica furiosa. Bisonho grava uma fita
Serena vê uma rosa manchada de sangue e fica 1 de vídeo com uma rnensaqern para Ademilde. Latoya
agitada. Rafael conta para Felipe, que Cristina, está escuta quando ele diz que-vai devolver o Frango para
grávida e que está feliz porter um filho. Eduardo diz a' Ademilde. Tadeu encon.tra Arhur. Madô se sente

Vera que vai levar Alexandra para longe de sua casa. aliviada quando Lúcio diz que oreceptador já deu seu

Vera pede a Eduardo para considerar a possibilidade' depoimento 'incriminando Leontina. Os dois se

de deixar que Alexandra se consulte com Julian. abraçam comovidos. Heloisa fica desesperada quando
Osvaldo, Vitória, Roberval e Dalila correm para a não encontra o filho. Ester tem um delírio com Ricardo

pensão ao descobrirem que o advogado está lá. O l esaidamansãocomTadeueArthur.
advogado mostra o documento a todos, que vêem !
que a casa foi mesmo vendida. Divina pega o 1 TERÇA-GustavogaranteaHeloísàquevãoencontrar
documento e o engole. Julian fala para Adelaide e ! Arthur. Ademilde se lembra de todos os seus

Agnes que Serena viu uma rosa manchada de sangue. ! encontros fracassados e decide . parar de tentar

Débora ,aconselha Cristina a contar para Serena que ! encontrar seu grande amor. Agenor acorda com a

está grávida, para que ela desista, de Rafael,' personalidade de sola'no, Marisinha se anima e

começa a escrever outro livro. Heloísa 'sonha �om
SEXTA - Cristina concorda:Agnes fica espantada, pois RiCardo, que lhe garante que v_i trazer Arthur de
'se lembra de que Luna seferiu com o espinho de uma volta.fndia fala para Adalgisa e Adail que foi ela quem
rosa no dia em que morreu.Adelaide afirma que isso é l mostrou as fotos para Sulanca. Gôndola agradece a

uma prova de que Serena é Luna, mas Agnes não se 'i (ndia. Talarico, Assunta e Morcega não querem mais
convence.O advogado diz a Divina que será presa por

! fazer a peça,dizendo que não há mais tlima depois do
ter 'comido o contrato. Divina diz que não sabe de ! seqüestro de Arthur.Roma insiste que precisam fazer
contrato algum e tddos na.. pensão dizem o mesmo. j a peça para trazer um pouco de alegria para suas

Serena fala para Hélio que sentiu paz �pós ser 1 vidas. Gôndola expulsa Adalgisa e Adail de casa e diz

hipnotizada,'pois sabe-que está chpgando mai5 perto ! que espera quea vida lá fora lhesehsine alguma coisa;
de seu coração.Alêxandra fala para Vera quea viu com ! Gustavo afirma para Sílvia que não considera mais
Eduardo e entra em surto.Crispim pergunta a Jorge ! Ester como mãe e vai fazer de tudo para derrotá-Ia.

por ,que ele deu um pato de presente a Mima. Jorge l Dionísia sai da casa de Regina e volta para a sua na

'garante que trouxe o pato, para aumentar o ! Baiúca. Beatriz afirma para Alberto que Ester.seria
rendimento do sítio. Cristina .diz a Rafael que quer ; capaz de fazer alguma coisa contra Arthur, Latoya
jantar no restaurante de Olívia para comemorar sua l Iconta 'para Sulanca que Bisonho enviou uma fita de

gravidbz. Rafael concorda. O advogado explica para l vídeo para Ademilde na qual conta que devolveu o

Raul quese não conseguir outra cóp_ia do contrato não I Frango para ela.
poderá provar que comprou a casa. Kátia explica para liSerena que precisa da ajuda que Hodriguez lhe dá,
mas s� sente. humilhada pela situação. Serena
aconselha Kátia a cortar todas as suas ligações çom

Rodriguez. Alexandra se aproxima de Vera no meio da
noite. Cristina fala para 01ívia que está grávida. -Kâtia
finge' estar interessada em Gumercindo. Olívia acusa

.Cristina de estar dando um golpe em Rafael. Felipe
conta para Serena que Cristina está grávida.

SASADO - Serena fica muito. triste e decide conversar

com Rafael.Vera percebe que Alexandra vai afacá-Ia e

se afasta no último segundo. Alexandra diz para Vera

que queria acabar com sua beleza para que Eduardo
não a amasse mais. Débora avisa Serena que Rafael
não está e a manda parar de procurá-lo. Kátia explica

QUARTA - Latoya confirma para sulancaq-ue BisQnho
vai fugir durante a apresentação da peça. Latoya pede
ajuda a Sulanca para fugir e as duas decidem partir
naquela noite, durante a peça. Elv7ra se despede de
Ramon. Ester avisa Arthur que irão para ,Inglaterra.
Ester, manda preparar o barco � diz a Tadeu que
partirão o mais rápido possível. Adail e Adalgisa
procuram Adonias e Branca e contam que foram
expulsas de casa porGÔndola.�ranca diz que não quer

'I a sogra morando ,com ela. Adail promete ir aos

i
tribunais. Roma avisa Ademilde que,ela vai entrar .na

I peçC;l, porque Sulanca desapareceu. Ester liga para
! Silvia � diz que está indo,embora da casa de Angra,mas
1 dei)!:a Tad'eu de presente para eles. Ester vê Ricardo

I mais uma vez e ele diz que ela faLa culpada'pela su�,

�I
,(

li,

Até o fechamento desta edição os demais
episódios de liA lua me disse" não haviam sido
editados

"" '

//AMERICA
f

I
I
SEGUNDA.- Simone diz a lião que quer ter seu filho
no Rio, e não em Boiadeiros. Ed volta de seu estágio
em Nova Yor<k e deixa claro para May que ainda não

esqueceu Sol. Ele conta que recebeu o resultado do
exame de DNA, mas não teve' coragem de abrir o
envelope. Sol acha que Ed já sabe que é o pai de seu

filho, e que não a procurou mais por achar que ela
voltou a namorar Tião .. Simone conta a Kerry que o

médico afirmdu que ela não está grávida,mas ela diz
que não acredita nele. Neuta contrata um peão
chamado Zeca para cuidar de Bandido. Júnior se

interessa por Zeca.Tony diz a Haydée que não sabe
por que razão insiste em ficar com ela. Glau-co e

Haydée vão ao noivado de Ralssa no baile funk e

ficam horrorizados com o ambiente. Haydée diz a

Glauco que está namorando Tony, . fica
decepcionada ao perceber que ele nem liga e

comenta que precisam conversar sobre o divórcio.
Mazé sugere a Tião conversar com o médico para
saber se há algum problema 'com o bebê de Simone.
Djanira sai da prisão.Perkins conta para May que Ed é
o pai do filho de Sol. Creusa deixa que Feitosa vá à

gafieira e diz que vai ficar em casa rezando, mas sai

para paquerar.lslene dança na.gafieira para provocar
Feitosa'. Mariano aconselha Gomes a contar logo a

Graça que é pai de Farinha,mas ele não tem coragem.
O médico conta para Tião que a gravidez de Simone
é psicolóqica.Tiâo fica atordoado com a notícia, e
logo depois dá de cara com Sol.

TERÇA - Tião pergunta a Sol se ela está grávida de
verdade. Sol não entende a pergunta, mas percebe
que Tião está transtornado e fica preocupada.
Júnior dança com Kerry no baile dos peões e presta
'atenção em Zeca. Lurdinha garante a Manu que
Glauco vai se divorciar de Haydée er:n breve, para se

casar com ela. Laerte aconselha Glauco a convencer

Haydée' a sair da sociedade que tem com ele, antes
de se 'divorciar. Nina dá a Haydée o dossiê com as

provas de que teve um caso com Glauco e as fitas da
câmera que colocou no escritório dele,di;z:endo que
espera que aquilo a ajude no divórcio. Detinha e

Bebela paqueram Zeca, e Júnior fica enciumado.
Irene procura Simone e pede que faça um acordo
com 'Laerte. Simone diz que só fará um acordo se

Laerte devolver as terras deTião. Ed pergunta a May
se Perkins lhe contou alguma novidade sobre Sol e
ela nega. May pega o envelope com o resultado do
exame de DNA e guarda em sua bolsa. Rosário
confessa pará1lnesita que está interessada em Neto.
Inesita garante a Rosário que vai arrumar confusão
'caso se envolva com Neto. Helô liga para Neto em

Miami e exige que a ajud� ,a pagar as despesas de
Bique. Haydée CJiz a Glauco que vai denunciá-lo à

polícia se ele'pe'dir o divórcio, Um rapaz esbarra em
May na rua, e Ed, vê o envelope do exame do DNA
cair de dentro de sua bolsa.

QUARTA - Ed fica indignado com May e diz que ela
! não tinha o direito de guardar q envelope.May tenta'

se explicar, afirmra que só fez aquil0 para ajudá-lo,
mas ele não lhe dá ouvidos. May se recusa a acreditar

que não tenha mais chances' de reatar 'com Ed.
Haydée mo�tra a Glauco que tem uma fita gra�ada
onde ele afirma ter sonegado impostos e enviado
dinheiro para um paraíso fiscal, e diz que vai dá-Ia à

polícia se ele insistir em pedir o divórcio e não

romper com Lurdinha. Glauco descQbre que havia,
uma câmera e um gravador escondidos em seu

escritório e tira todos os objetos de sua sala. Haydée
vai ao encontro deTony e diz que se sentemuito feliz.

Carreirinha ouve Gil comentar que Simone não está
realmente gráv,ida e fTca indignado. Em seguida, contá
para Simone que estão dizendo mentiras sobre el�.
Simone chora, .arrasada, e é consolada por Mazé.
Conchita escreve para Carreirinha e na carta diz q4e
aceita seu'convite para conhecer Boiadeiros.lrene diz_'�
Laerte que vai abandoná-lo se ele não devolver as terrás
de Tião. Laerte garante a Irene que vai dar outro jeito r:!,a
situação. Ju desconfia que Rosário e. Neto estão .se

encontrando. Inesita se sente constranqída _por
acobertar Rosário e mentir para Ju.Rose passa mal e diz
a Graça que está grávida.Sol telefona para Ed.

\ .

QUINTA - Sol' diz a Ed que quer que ele seja feliz, e qú�
sentemuito carinho por ele.Ed é frio com ela. Malu acha
que Sol não devia ter ligado para Ed,mas ela diz que não
'suporta a idéia de ele esquecê-Ia. May aconselha Ed a

rasgar o envelope com o resultado do exame de DNA.e

esquecer Sol de uma vez.Ed diz que não conseçue fazer
isso e abre o envelope.: Ed lêo resultado do exame,
descobre que é pai do filho de Sol e decide reivindicar a
guarda da criança na Justiça. May diz a Miss Jane que
acha melhor que a guarda da criança fique com Ed, pois
assim ele jamais precisará ver Sol. $01 vê que Simone
não percebe o trem e a puxa, salvando,sua vida.Simone
fica grata a Sol, mas pede que se afaste dela e de Tiãp.
Adalberto pede Mazéem casamento e ela aceita. Diva
conta para Jatobá que Rose está grávida de, Radar,
Creusa leva um amigo para casa, enquanto Feitosa e

Diva estão na gafieira. Lurdinha diz a Glauco para pedir
o divórcio na Justiça. Consuelo flagra Rosário e Neto.
Laerte exige que Glauco desista de Lurdinha para que
Haydée não o entregue à polícia, já que ele também é
'Seu sócio.Perkins diza Sol que Ed entrou na justiça para
pedir a guarda da criança.

SEXTA - Sol consulta um advogado no Brasil. Neuta
garante a Sol que Ed não vai tirar seu filho, mas Sol se

preocupa, pois sabe que foi' condenada nos EUA por
tráfico de drogas. laerte diz a Glauco-que ele pode se

afastar de Lurdinha por algum tempo e' mais tarde
retornar o relacionamento. Rose comenta com Gomês
que vai precisar de ajuda financeira para criar seu filho.
Gomes decide ter urna conversa com Vera.Jatobá diz a

Radar que ele precisa contar a Vera sobre a gravidez de
Rose. Miss Jane conta para May sobre a paixão que
viveu com Zé Higino, e explica que os grandes amores
às vezes acabam. Ed decide irao Brasil sem contar nada
a May. Ele quer convencer Sol a permitir que ele críe.o
filho deles nos Eua.Helinho pede Mari em casamento

para Odaléia e Mariano. Gomes revela para Vera q4e
Radarvai ser pai,e ela fica atônita.Raíssa conta para Alex
que Haydée ameaçou denunciar Glauco para a polfcip.
Alex fica nervoso, pois sabe que aquilo pode trazer

problemas para ele.May descobre que Ed viajou parao
Brasil. Neto termina seu namoro com Ju, que imagina
ser por causa'de Rosário e fica furios9. Feitosa fica em

casa para fazer companhia a Creusa,mas ela insiste� q4e
vá ..à gafieira para, se divertir. Diva encontra a Ii�a
vermelha de Creusa no sofá. Creu�a diz que a, liga:é
aquela encontrada na loja de tecidos e que a pegou.só
para mandar benzer na igreja. Lurdinha pergunta:a
Glauco o que tem para falar.

.

SABADO • Glauco hesita. loriy sugere a Haydée que
; ,deixe Glauco em paz e vá'viver sua vida com ele. Irene
diz a Laerte que, se ele não devolver as tersas de Tião e

fizer um acordo com Simone, vai trocá-lo por um

j milionário de verdade. Râíssa se encontra com Ninà, a
! mand,a parar de incitar Haydée e deixá·la em paz.
j Glauco diz a Lurdinha que eles terão de p'assar um
: tempo separados, para que Haydée não a prejudique_
!' -Lurdinha prefere terminar o namor,? de uma vez do que

•

:

,dar um tempo. Glauco fica apavora�o com a idéia de
perder Lurdinha e garante que vai pedir o divórcio
mesmo que seja litigioso. Feitosa e Diva vão mais ce�o
para casa e não e'ncontram'Creusa.Zé Higino não gosta
da idéia de Mazé se casar de novo e implica com

Adalberto.JÚnior vai dormir na casa de Kerryfmas diz
que está com a cabeça cheia de problemas e que quer
apenas 'conversar. Adalberto dá uma aliança a Mazé.
Cre\Jsa mente para Diva, e Feitosa,diz que se sentiu mal
e foi à farmácia. Geraldito aconselha Neto a não se

meter mais com Rosário, que pensa em fugir de casa se

Consuelo impedi-Ia de namorar Neto . .Ed chega ao

Brasil. Sol conta para Odaléia que Ed pediu a guarda da
criança. Mari e Rose ouver11 Raíssa chamar Alex de
Roberto e estranham muito.Haydée furta um objeto de
uma loja e o segurança percebe. Radar pede para
conversar com Jatobá.O segurança pede'que Haydée o
acompanhe.
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.A natureza ajudando ti
alcançare etemajuventude
Pele lisa, hidratada e sem rugas é o sonho de

todas e de todos. E não faltam novidades, '

quase todas' prometendo verdadeiras

revoluções sendo que a natureza tem sido, uma
grande aliada nesta busca por ingredientes
realmente eficazes.'

.

Neste sentido os laboratórios Anna Pegava
acabam de lançar o Akinésine, um produto
que, segundo a marca, possui fórmula com
neuropeptídeos que agem diretamente na

constituição da 'epiderme ..
'

Trata-se de um revolucionário neurocosmético
com larga atividade anti-rugas e antiidade. O

produto contém neuropeptídeos vegetais que
se inserem no processo de comunicação das
células responsáveis pela construção da

epiderme. Nesta camada da pele, os
neuropeptídeos estimulam a reprodução de
moléculas essenciais à beleza da pele e freiam o

envelhecimento das fibras nervosas cutâneas.
,

Para entender, os neuropeptídeos são

aminoácidos encontrados no organismo que

agem como mediadores entre as células
nervosas e a. pele, estimulando a formação de

colágeno e de novas células. Os de origem
vegetal são semelhantes aos orgânicos,
portanto, ao penetrarem na pele, têm a

capacidade de repor os que são naturalmente.
perdidos com as agressões sofridas ao longo dos
anos. Além disso, petmitem a renovação da
matriz extracelular e proporcionam a síntese

dasfibras de colágeno e de novas células.
Ainda segundo a marca, o novo produto
também possui glicoproteínas extraídas de u11!a
nova série de bactérias marinhas, que possuem
um grande poder hidratante e favorecem üma

redução de 50% da profundidade das rugas,
após somente 28 dias de aplicação. Outros

elementos contidos no produto protegem o sistema

imunológico da pele contra os raios Uv, estimulam a

permanência da hidratação na pele, induzem a rápida
fabricação de HSP (Heat-Shock Proteins), substâncias que

reparam os danos' moleculares sofridos pela pele. Além, disso,
a fórmula conté� Ómega 3, para aumentar a coesão telular
e um complexo dermodescontractante de segunda geração,
que proporciona relaxamento aos músculos faciais.

'

O Akinésine possui quatro ações absolutamente inéditas:
- Ação anti-rugas e antiidade: .possibilita a renovação da
matriz extracelular e, principalmente, a síntese de valiosas
fibras colágenas (colágeno I e III);
- Ação neuro-trófíca: também conhecida como Nerve
.Growth Factor ou NGF-like, favorece a proteção das fibras
nervosas, estimulando o seu funcionamento;
- Ação relaxante: provocada por uma fitoendorfina oriunda
de uma planta chinesa que age como um analgésico dando'
uma. aparência calma e lisa à pele;
- Ação antiestresse: freia o envelheci�ento das fibras
nervosas cutâneas, induzindo a

uma rápida fabricação de proteínas
de choque HSP (Heat Shock
Proteins).
Indicado para todos os tipos de
pele, Akinésine é não

comedogênico e hipoalergênico.
Deve ser aplicadopela manhã e à

,
noite sobre o rosto e pescoço
limpos. O produto está disponível
em todas as lojasda rede Anna
Pegava, em um frasco com duas
cavidades de 10 ml cada, que se

misturam através de uma válvula:
Preço sugerido: R$ 360,00.

Àkinésine tem ação anti-rugas e t
- anti idade; possibilita a renovação da

. matriz extracelular e; principalmente, a
síntese de valiosas fibras coláqenas

Cabelos brilhantes
e bem tratados

-

Com fórmula inovadora, o Fluído Restaurador de Brilho Farmaervas com
Proteínas de Cereais e Extrato de Girassol é rico em proteínas e vitaminas

que restauram os cabelos secos e com pontas duplas. O fluído também
facilita o processo de escova, protegendo os cabelos dos danos causados
pelo calor do secador. O produto possui ativos modernos e naturais,
àliados a ativos de alta performance como Aminoácidos da Seda e

Ouerativa Hldrolisadaque penetram na fibra capilar levando hidratação e

melhorando a flexibilidade dos cabelos.
O Extrato de Girassol, rico em vitaminas E e Eproteqern os cabelos das
agressões externas e evita a perda a umidade, prevenindo a formação de

pontas duplas.enquanto as Proteínas de Cereais restauram os cabelos
devolvendo o brilho e flexibilidade natural.

.

As aqressões da natureza e o [>
calor do secador danificam os

cabelos. O Fluído Restaurador de
. Brilho Farrnaervas restaura os

fios e prolTieté brilho seu igual

Aries - Não tenha pressa em realizar os desejos do coração, No momento concentre suas

atenções nos assuntos financeiros e profissionais. Chance de .qrandes realizações neste
sentido.

Libra -Procure agir com ousadia. mas sem agressividade. O momento é muito favorável
,

paraos projetos a serem realizadosa dois.Contecom o apolo da pessoa amada.

Escorpião - Excelente no terreno afetivo.mas precisará de um pouco de ousadia.Não deixe
tudo na mão do destino.Aprenda a lutar pelos seus objetivos.Touro - Supere certa tendência ao pessimismo e corra atrás de seus objetivos. Não tenha

medo das mudanças e deixe o destino dar uma mãozinha. Uma ajuda inesperada vai tornar
tudo realidade. Sagitário· O momento favorece o convlvio familiar. Aprenda a valorizar o que está mais

próximo e lembre-se de que-asmelhores coisas da vida sãoasmais simples.Pense nisso.
, .Gêmeos -' Procure resolver uma coisa de cada vez. Controle a impulsividade e uma certa

tendência de querer abraçar o mundo porque as chances de sucesso são grandes. mas
precisar agir com calma e sabedoria.Pense nisso, Capricórnio - Nãó misture amizade, rreqóciose amor. Procure contornar a sjtuação para

não magoar as pessoas.Bom para o trato com seus superiores. Tenha cautela com falsos

amigos.Câncer - Procure controlar melhor as finanças e .evlte especulações, ou jogos, quando o

assunto for dinhelro.Não conte com o apoio de famil'iares.Concentre-se no seu taba lho.
Aquário - Sua clareza de rãciocínio vai ajudar. a colocar em prática antigos projetos.
Novidades no terrenoafetivo.Conte com ajuda da pessoa amada. mas será preciso fugir
do ciúmes.

'

Leão - Cuide mais da sua saúde e de sua mente. Evité desgastar-se com os problemas alheios.
Concentreas suas energias em si mesmo.Descanse para recarregar as baterias.

Virgem _' Aproveite o seu dinamismo e Versatilidade para mudar os rumos de sua vida

profissional. Pense com carinho nas nova,s propostas que poderão aparecer. Siga a sua

intuição.Saúde boa.

oe}

Peixes - Confiemais em você quando o assunto for trabalho.Não espere demais das outras'

pessoas.Fuja das situações de estresse e procure descansar.Você vai precisarde todo o seu

potencial.

Notas sobre o I Colóqu
Nacional de Moda

As informações que seguem nesse espaço'
partes inteqrantes de uma important

, experiência' vivida pela minha pessoa no
Colóquio Nacional de Moda que este
acontecendo na instituição Moura Lacerda
cidade de Ribeirão Preto em São Paulo duran
osdias 14,15e 16desetembro.
Durante este evento estive participando n'
somente como parte da platéia ouvinte, m
também como particlpante ativa; indo aléma
público presente no espaço.

.' .

'

O estudo que desenvolvi no último semel!1
sob a orientação da docente de História
Moda Maria Elaine Ávilla intitulado Colchaa
Retalhos: permanência e Legado da mul�
colonial de Jaraguá do Sul 1937 a 1945,1
apresentado nesse encontro em sua últi
data ao lado de demais trabalhos participante

"

O objetivo principaldeste encontro segundo
orqanização do Colóquio Nacional foi reun' I

pesquisadores e estudantes de graduaçãoqu
no exercício livre do pensamento pudera

.

desvelar as várias formas de questionament
com a intenção defavorecer e motivar o deba'

.

acadêmico na área da Moda,contribuindopa
a divulgação de pesquisas e estudos realizzd
atualmente no país sobre essa temática .. ,

Afirmo que participar desse encontro qu '

pensou e discutiu unicamente a Moda dentl .

de seus diversos conceitos. e olhares, signifi
de fato uma experiência única e inesquecív '

afinal este I Colóquio Nacional de MOdl
representa um importante passo frente a,
cenário nacional que vem se construindo sobre ,

esse assunto. Além disso, vem a serui
importante elemento na construção e n '

reflexão sobre tudo o que está acontecend '

em nosso âmbito é também no cenário além I

de nossas fronteiras. Não nos-esquecemos qui r

encontros como estes são ainda incomuns n
,c

Brasil; terra que produz e cria Moda, mas qu
I

ainda está no início de um processo rumo!

reflexão sobre esse assunto. Acredito que �

valor de um acontecimento como este I ,e
apresenta em dose dupla frente a questã
como esta, necessárias a reflexão
principalmente a por em prática .

A respeito da programação do Colóqulo.rea
para os leitores que fui testemunha de palest
e

.

discussões muito interessantes, as qua
trataram de temáticas atuais e extremamen
concretas em sua essência. Prova disto foi aJa
da escritora Kathia Castilho- USP- Leste deSá
Paulo" a qual foi uma das ldealizadoras d

Colóquio. Kathia abordou em sua palestra u

assunto inquietante e extremamente atual:
corpo, a moda e as novas tecnologias que
fazem presentes em nossas vidas e está
modificando nossa estética corporal e noS5

conceitos frente a sociedade e as relaçó
humanas.

,
Além da fala de Kathia Castilho, estivera,
presentes 'a jornalista Carol Garcia com 5

palestra sobre Mercado de Moda, a escritor�
Rosane Preciosa- Anhembi Morumbi- SP 1

Cristiane Mesquita do SENAC de São Paulo,al '

/ quais participaram da mesa redonda sobrf
Moda eContemporaneidade.
Além dessas palestras e, discussões, ai

apresentações dos estudos e trabalhos dOI

participantes representaram um pont,�
importante dentro do Colóquio, pois levara��discussão entre os presentes é a troca 1

experiências e vivências, trazendo temática5f
conceitos diversos.

/

Participar desse acontecimento e ter a

oportunidade de levar adiante um estud�ll' 513'repartindo e mostrando uma parte da no �
, história representou, para' mim mais que uml
conquista, significa olhar para a fy10da de u��:forma diferente, indo além do concel,
comercial e das figuras comuns postas a mesa,

Registro que foi uma experiência magnífica!
Por:Oaiana Riechel-VI fase.

I
, I
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alneário Cam.boriú,
. ,

paraíso.de· Santa Catarina
uma cidade consegue reunir tão bem a imponência
,estrutura de uma metrópole, com as belezas

rais e qualidade de vida, de maneira tão única cómo

eário Camboriú. Basta um passeio pelas ruas ou pela

j' ,para se encantar com tanto charme.e bom gosto. São
O n

opções de diversão e lazer oferecidas durante o ano

��' 111' I

para agradar a todos os gostos e idades. A Praia
'

emd
nal é o lugar perfeito para quem quer agito e muita

I lebonita. As praias agrestes são apaixonantes, ideais
�elll 0ver ótimos momentos com muita tranqüilidade.
ma 'B 1 " C b ., di õe d di
h disso, a neano ' am onu ispoe e iversas

C

�� •

s: compras, negócios, gastronomia e de uma vida

�5 ma super badalada. Já para a realização de eventos, a

'I:� aeGonta com diversos centros de convenções, todos
u tlm ioad h d dí ibili , d'

'lO bem equipa os, c egan o a ispom I Izar areas e
jante

d 'tímil mZ, oferecendo uma estrutura completa e
ln O '

, 'ada.
reuni' Bl

,. C b
" r "d. oile a neano am onu se transtorma num os

�O qu
os �recÚleto� pelos visitantes. O agito noturno já

era
d C

.,

h
-

b
)enl eça ao entar ecer. ervejana, cac açanas, ares com

leba ia ao vivo, �oates .apresentam estilos diversificados '

O P
- úsica e .ambientes para todos os ,gostos. ,

iza� ttospontos disputados por jovens e adultossão ?s ,
O

es, restaúrantes, cafés coloniais e sorveterias,

)' ,cipalmente ao longo da orla marítima. Durante todo

le�u aou à noite, são locais aconchegantes para reunir

lniflr 'os num ba�e-papo descontraído, com direito a um

ecív ,ai encantador para a Praia Central. Destaque também

Modl ams de boliche, snooker, bingo e cinemas de "Balneário

te a I

boriú. .' .

sobri na Praia Central que tudoacontece. Shows esporte e

r" u
'ta gente bonita são uma cons�ante. Com completa

e n estrutura, é ali que estão os principais hotéis, bares,
:end" ,aurantes, .casas noturnas, além de variado parque

além ����tlh"":') 'pp 'n::H.H115J 'c.l \in "�', ''',;> �.. , ,'''�

s qui raia �!margeada pera f,.,v·éNlântica cuí,o charme está

n5' n' calçadão que acompanha toda a orla. � um belo
,

5 qUI 'elo paisa�ístico, com dezenas de quiosques, pequenos
mo I nlos para leitura e bate papo, além de ser muito

lue O urada para caminhadas. Com quase 7 km de

te { ensão, é a mais urbanizada. '

stõ

s

Tem também o Parque Unipraias,
que é um complexo de lazer e
diversão com mais de 85 mil mZ
voltado à ecologia. Sua estrutura
está dividida em três estações, que ,

estão acessí�eis através de bondes,
aéreos. A Estação Barra Sul possui
um centro de laier, compras e

diversão com lojas, bares,
restaurantes, estacionamento e

espaço para eventos. Chegando na

, segunda estação, A Mata
Atlântica, as pessoas se deparam
com Um verdadeiroparaíso natural
às alturas, que está há z40 metros
no alto do Morro da Aguada,
equivalente a um edifício de 80
andares. Lá, encontra-se um
parque ambiental de 60 mil mZ,
um exemplo de preservação
ecológica. Está estruturada com I

passarelas ecológicas; mirantes
com vistas, belíssimas para toda a

'

cidade, a praia e

redondezas.quiosques: anfiteatro
ao ar li�re e auditório panorâmico.
Na Mata Atlântica, encontra-se
também o Parque Aventuras onde
é possível realizar a prática do
arvorismo num passeio
emocionante por trilhas suspensas
nas copas das árvores. O destino
final é a praia de Laranjeiras na

,
terceira Estação: Ideal pflra
esportes náuticos que conta com
serviços de bares, restaurantes e

-trapiehe para embar�âç§!,!s.-O
acesso às estações é feito através
de bondinhos aéreos; cabines
fechadas e informatizadas com \

capacidade par-a 6 pessoas sentada�
,

cada, partindo da área de
embarque da Estação Barra Sul. '_

<JA Praia
Central é
marçeada
pela Av.

Atlântica
cujo charme
está no

calçadão que
acompanha
toda a orla

'6 Maravilhosa vista da segunda estação do Parque Unipraias,
onde pode-se ver Balneário Camboriú por todos os lados

6 À noite, Balneário Camboriú se transforma num dos palcos
prediletos pelos visitantes. O agito noturno já começa ao entarde�er
Ao planejar sua viagem, você provavelmente opta por conforto, qualidade nos serviços prestados
e, é claro, muito laeer e diversão. Se estes foram seus motivos, você está-no lugar certo: Balneário
Camboriú.
Mais do que belas pr�las, mais do que hotéis confortáveis e uma completa rede de restaurantes,
mais do que uma vida noturna que lhe ofereça as mais variadas opções e, até mesmo,mais do
que belezas naturais e os inúmeros pontos turísticos que você vai visitar, há algo sobre Balneário
Camboriú que ninguém ainda lhe contou, mas que você, vai acabar descobrindo por si só.
Estamos falando da magia que impulsiona a vida naquela cídadde. Da luminosidade que cerca o

baneário, seus ,habitantes e visitantes.. Certamente, em breve, você será tocado por este brilho e

vai perceber o porquê de Balneário Camboriú Ser mais do que uma opção de férias pata
transformar-se num conceito de vida que vai deixar marcas, no seu coração. Por 'tudo isso vale a

pena visitar Santa Catarina e conhecer Balneário Camboriú.

VI
1) Em qual dessas tramas Eva Wilma'
interpretou Lucrécia?
a) "Mulher"
b) "A Indomada"
c) "Começar de Novo"
d) "Mulheres de Areia"

Eva Wilma

4) Na novela "A
Sucessora", exibida
pela Globo, Nathália
Tlrriberq interpretou
Juliana.Qual era a

profissão desta' .

personagem na trama?
a) Secretária
b) Professora
c) Lavadeira
d) Governanta

2) Quem interpretou oConde Klaus na

novela "Chocolate Com Pimenta"?
a) Rodrigo Faro
b) Fúlvio Estefanini
c) Cláudio Correa e Castro
d) Murilo Benício

3) Em qual dessas novelasDébora
Duarte interpretou Teresa?
a) "Como Uma Onda"

-

b) "Canavialde Paixões"
c) "Pecado Capital"
d) "Senhora do Destino"

5) No folhetim "Pai

Herói", qual ator deu
vida ao vilão
Baldaracd?
a) Ary Fontoura
bl Tony Ramos
'c) Paulo Autran
d) Francisco Cuoco ,

\ .
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o fofinho Gusta�o Erinch, completou
seu 10 aninho no ultimo dia 21/09.

Parabéns dos paisWagner e Luzia e dos

.lrrnãos Felipe e Bruna

As flores delicadas
geralmeilte são
pequeninas e não

t

despertam a

atenção.Mas se
olharmos de perto
podemos ver qua�tabeleza, perfume e
elas nos

cor

proporcionam."
Marcondes Onélio
Me�i�i, aniversa'riou
no ultimo 22/09
queremos desej�r
parábéns, muitos
beijos e abraços pra lá
de.especiais de seus
pais Antônio e

Cleomira e da mana
'Antoniele

.

'

. Kriser Krawulski ,
A hndmha Br,:,n�

s no último dia
completoU 6fanr:hoa será dia 24/09 na

20/09.A sua es ,I Felicidades de todos,
casa do seus avos. ,

osfa\:niliares

A menininha Moni B húltimo dia 22/09 se��� O ���s f�':lPletou no
,

-= menin.a meigéQuem de�etl�e�����eese sua madrinha e tia Romilda e fa 'I', .... . mlla

Os papais
Antônio e

Antônia e a

irmã Daiane
homenagea
m o bebê
Lucas."N6s
te amamos!"

.,'

Parabéns ao
gatinho Mateus
!lê Zomer que
comemora seu

60 aniversário no
dia 30 de

setembro. Sua
mãe Mariãngela,

familiares e

amigos,
" comemoram a
data com muita
festa e alegria

Amanda
Dalinghaus
Gregolwistch,
completou 1 ano

e 11 meses no

último dia 18/09.
Felicidades da
sua tia Ieda

A gatinha
Letícia
Bortolini,
completa 8
anos no
próximo dia '

27/09.
Parabéns dos
padrinhos, pais
e avós

O príncipe
Davian Matheus,
Pedri completou
4 aninhas no ,

último dia 19/09.
Quem deseja
toda feliéidade t

do mundo é sua

mãe Lurdes, seu
irmão Jaciel e
seus padrinhos
Gilmar e Dolores

A lindinha
Camila Beatriz
Rosa,
completou 7
aninhas ontem
dia 22/09.
Parab,éns dos
pais e avós
Tonho e Ita

Q.$latinho
Raphael
Marchezze,
completa4
aninhas hoje
dia 23/09.
Parabéns!!

Na foto, Brenda
. B.Mohrque

aniversaria hoje
23/09,junto com

, Odete R.
S�engher que

aniversariou no
último dia

20/09.A elas
, muitas
felicidades da

família e vizinhos

.-',
-,."...
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