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Eni Voltolini aponta qualidades
e deficiência do sistema de saúde

- PÁGINAS

HOJE:
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• Sexta feira

� nublado com alguns
-,

_.- períodos de melhoria

.. .e chuva a qualquer
",;':",<':' hora do dia

Teu anula concorrência de R$ 3 mi
, .

Decisão. tomada pelo Tribunal de Contas do Estado aponta irregularidades contidas e� edital da Prefeitura de Jaraguá do SuL - PAGINA 3

ABANDONO

Inaugurado em 25 de julho do ano passado
com investimentode cerca de R$ 700 mil,
o abatedouro 'nunca funcionou. Na época
da construção, o discurso era de que

ó

local
seria a solução para o problema dos abates

clandestinos; comuns -na região. Um dos

banheiros, num canto dó terreno, foi

arrombado, assim como a janela daquilo
que parece ser a estrutura principal do
abatedouro. Lá dentro, muita poeira e

restos de materiais utilizados nas obras de

construção. _ PAGINA S

CONVIDADOS

Atletas de J�raguá do Sul competem no Paraná'
. '1'"

'. .

-

•

/. ,',
'" ,

.' CESARJUNKES

A equipe de atletismo da Apa/Malwee/FME
. viaja neste fim de semana para Curitiba

(PR), onde participa como convidada do

Campeonato. Paranaense. O principal
objetivo é dar ritmo para equipe, que vai

representar [araguá nos Jogos Abertos de
,

'

Santa Catarina. "Essa competição serámuito

importante para fazer uma avaliação, até

porque é diferente ver os atletas treinando e

competindo. Este ano, tivemos um inves

timento forte e isso nos ajudou muito" .disse
o técnico AdrianoMoras. - PAGINA 7

ACESSBILlDADE

Cadeirantes ganham ônibus

adaptado dentro de 60 dias

A campanha que começou com matéria publicada pelo
Correio do Povo, como já admitiu o presidente da

Ajadefí, Maurício [unckes, começa a dar frutos. Ontem
foi assinado um termo de conduta que da um prazo de 60
dias para a ViaçãoCanarinho colocar nas ruas dois ôn:ibus'
adaptados para os portadores de deficiência. Os ônibus
vão atender emmédia 110deficientes físicos. - PAGINA4

CRISE

Foco de febre aftosa não prejudica
mercado de Santa Catarina
Pelo menos por enquanto, o foco de febre aftosa
encontrado pó Mato Grosso do Sul não prejudica' o
estado� Ao contrário, pode até influenciar positivamente
a economia catarinense. _ PAGINA 4

NO BOLSO

Comerciantes, satisfeitos com
'movimento da Schützenfest

M,ês de Festa,
r Ililla 'gelada
preço baixo.

•
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OPINIAO

Mudar já
, Bombardeado por escân
dalos envolvendo o con

gresso ,nacional e todas as

esferas políticas, o cidadão
brasileiro não sabe, mais ao

certo, o que é acusação ver
dadeira, e o que é mera

mente jogo de interesse.
Acusados dos mais diversos
tipos de crimes, eles fazem

I,

cena, nomeiam-se os injus-
tiçados, são tão bom atores

que o mais desavisado é

-capaz de acreditar e até
sentir pena do "coitadinho".

"

Ganham dinheiro do povo,
são eleitos pelo povo, mas a

maioria só faz sacanagem.
"

Como o ex-presidente da
Câmara, Severino Caval

canti, ao defender o ne

potismo. Em Jaraguá do Sul,
o possível superfaturamento
de R$ 33 milhões do
contorno ferroviário.Os
acusadores não deixam por
menos, a maioria inclusive

FRASES

I
'

já foi ou é acusado de
alguma coisa, como é o caso

do ex-deputado Roberto
Jefferson.
A falta ética na política

tem como conseqüência
todos estes escândalos.
Quando falta ética, falta
comida, falta saneakento
básico, falta saúde e

par ticipar das gangues
institucionalizadas da

corrupção devem ser con

denados pela população,
banidos do meio político,
pois seu comportamento é

nocivo à sociedade e à

democracia. Políticos deso
nestas são mais perigosos do
que a maioria dos bandidos.

,
,

� Ouarrdo falta ética, faltacomida, falta
saúde e educação de qualidade, sobra
suborno, corrupção e miséria

educação de qualidade,
sobra suborno, corrupção e

miséria. A ética deveria ser

matéri� obrigatória nas

escolas, talvez assim as
I

próximas gerações sofressem
menos com políticos,
policiais, patrões e ernpre

gados que não tem o menor

compromisso com o bem
comum.

Os políticos que aceitam

São os maiores responsáveis
pela miséria, pela péssima
educação, pelo deficiente'
sistema de saúde pública.
São os culpados pela alta
taxa de criminalidade, pela
crescente desigualdade
social e pela falta de

oportunidade.
'

Mas é preciso evitar

generalizações. Tanto como

existem os que denigrem a
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imagem � e conhecemos
muitos deles � há pessoas
dignas, políticos realmente'"
comprometidos com a

decência e os interesses

sociais. E estes devem fazer
coro com a sociedade e

denunciar 'os corruptos,
desmascarar aqueles que não
trabalham para a nação e sim

por interesses particulares. E
o povo tem obrigação de
cobrar dos governantes as

promessas de campanha,
uma conduta no mínimo

razoável, a ética e o respeito
pelo dinheiro público. É
preciso dar um basta na

impunidade, neste jogo de

empurra-empurra, no

tradicional argumento
utilizado pelos eleitos (mas
no governo .... ). Chega de

desculpas, chega de rouba
lheira, já passou da hora de

começar a trabalhar, é tempo
de ética e de honestidade.

"Embora tenhamos eleições no próximo ano, não tomaremos nenhuma medida que possa
significar colocar em risco a solidez das coisas que construímos até agora com tanto sacrifício':

• Do presidente Lula, ontem em Portugal, jurando que as Eleições 2006 não mexem na �coríomia.

Defesa da Infância e

Juventude saudável

CORREIO DO POVO Correio do Povo: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251,,200 1 Caixa Postal19 1 Centro 1
Jaraguá do Sul,SC ITel.47 371-19191 Fax 276-32581
e-mails:redacao.@jornalco.rreiodopovo.com.br 1

comercial@jornalcorreiodopovo,com,br

Fotolito: Cromoart 1 Impressão: Gráfica e Editora CP
Rua PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 1 CEP 89256,500

"Vila Baependi 1 jaraguá do Sul, SC ITel.47 370-7919
crcmoartetâterra.com.br 1 graficacp@terra,com,br

I Fatos & Pessoas
Fernando Bond

I
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Carta pelo Brasil
A "Carta de Brasília" foi aprovada em 11 de

, julho deste ano pela Associação dos Juízes e

Promotores de Justiça da Infância e Juventude,

para comemorar os 15 anos de vigência do
Estatuto do Menor e do Adolescente.Ela
defende a continuidade e o aprimoramento
das políticas públicas de proteção integral às
crianças e adolescentes e será entregue aos,
demais governadores.

Sucessão fari, iliar
Um dos temas a serem/discutidos durante as

reuniões é a sucessão familiar nas empresas. O
assessor jurídico da Facisc, Murilo Gouvêa dos

Reis, é quem vai apresentar o tema. Murilo
falará sobre o cenário dessas empresas, como
pode ser feito o planejamento para a sucessão
bem sucedida, leis, entre outros assuntos. >

Desta vez, a reunião no Norte do Estado será
em Araquari, dia, 1° de novembro.

Facisc por SC
A Facisc (Federação das Associações
Empresariais de SC) inicio� ontem a rodada de
reuniões regionais pelo Estado para aproximar
o presidente eleito da entidade, Luiz Carlos
Furtado Neves, e a nova diretoria do

'"

empresariado catarinense ligado às

, associações comerciais e industriais do
Sistema Facisc. Esta é a última rodada de
reuniões do ano. A Facisc 'percorre a cada

quatro meses todas as regiões para ouvir as

reivindicações dos empresários, e levar

informações relevantes.

Florianópolis - O governador em

exercíc!o Júlio Garcia recebeu
.ontern de manhã (foto) a "Carta de
Brasília p'ela Justiça paralnfáncia e

Juventude" de representantes do
Ministério Público de todo o país."Na,

' ,

condição -de pr e sldente da As"
sembléia Legislativa tenho também
procurado contribuir para: esta causa';
afirmou Júlio Garcia, acrescentando:
"Acho que temos muito para avançar
nesta área. É preciso que haja não só a

colaboração dos Poderes, mas o

envolvimento de toda a sociedade. De

alguma forma, todos podem par
ticipar': Coordenador do Fórum Na
cional de Coordenadores de Centros
.de Apoio da Infância e Juventude dos
Ministérios Públicos dós Estados e do

,

Distrito Federal, o promotor Manoel
Mendonça de Souza Neto, afirmou:
"A preocupação do Ministério Público
é criar uma politica nacional har
rnônica na defesa e efetivação dos
dire ito s das crianças e dos ado
lescentes" que infelizmente ainda
carece. É preciso a união de todos os

atores sociais."

Diretor Diretor·Corporativo EditOl'a
Francisco Alves Fernando Bond Patrícia Moraes

Vaca foi pro brejo
,

Teve gente que não gostou (mas também
teve gente que elogiou) que esta coluna

prognosticou que o presidente Lula ainda
entrará para a História como "Lula, O omisso"
aquele que nada vê, que nada sabe, que nada
faz. Pois bem: isso foi pouco antes da crise da
febre aftosa que atingiu o rebanho de Mato
Grosso do Sul e põe em pânico a pecuária
nacional. Pois é só perguntar para qualquer
vaca no pasto quem é-o responsável pela falta
de investimento na vigilância sanitária que o

bicho mugirá imediatamente: "luuuuuuuuula"

redacao@jornalcorreiodopovo,com,br
,
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IEduc�ção, a garantia de
.futuro

Todos os países que se desenvolveram
antes do Brasil - inclusive os que
estavam atrasados e já nos superaram,
como é o caso da Coréia - têm em

comum o investimento na formação,
de profissionais do mais alto nível.
Investir em educação, na qualificação'
de mão-de-obra ,especializada e no

desenvolvimento científico é a chave

para o progresso. No Brasil, que
caminha para a universalização do
ensino, o maior desafio ao desenvolvimento é investir na
melhoria da qualidade do educação, que vai desde a estrutura,

física das escolas até a formação e a remuneração dos

professores.
'

Além de melhorar a infra-estrutura de ensino, a

qualidade, das escolas, a disponibilidade de acesso à

informação, com biblíotecas e computadores, o Estado, ?t
precisa investir na permanente capacitação e avaliação

,

dos professores. E precisa lhes assegurar um plano de

cargos e salários que' sirva de estímulo ao constante

aperfeiçoamento, e que certamente seria revertido em

profissionais mais motivados e alunos com melhor
c ' �,tormação.

Temos denunciado constantemente a precariedade da
situação das nossas escolas, de prédios que ameaçam cair

..
sob a cabeça dos alunos, da falta de recursos para aquisição
dos instrumentos mais rudimentares, tais como giz, papel e �.,

material de limpeza. Mais do que isso, temos brigado pela
inclusão; na pauta do governo do Estado, da .prometída
revisão do plano de cargos e salários dos profissionais da }',
educação, pela implantação da eleição direta para diretores I Jr;

de escola e pela criação de um programa de saúde vocal do 'j�
professor. , �,

A luta pela concretização dessas bandeiras históricas da 1)1

categoria parece ter avançado pouco em Santa Catarina.. ,E'
Será que nada temos a comemorar neste 15 de outubro, Dia'"te;
do Professor? Pois então façamos dele um dia para lembrar, 1',

ou melhor ainda, um dia para nã� esquecer. Principalmente ;[1

para não esquecer que reivindicarmelhor qualidade de ensino' , <;,

e mais valorização do professor são bandeiras fundamentais ,p

para a construção de um Brasil mais promissor, com mais' "'(;
oportunidades e mais desenvolvimento. d

Para,oxigenar o setor da educação, precisamos concentrar r '1

forças pela aprovação do Fundeb (Fundo Nacional da t
Educação Básica), uma proposta do governo federal que
promete o início da tão sonhada revolução do ensino
brasileiro. Enquanto o Fundef destina-se exclusivamente _r

ao ensino fundamental, oFundeb financiaria toda a educação ;;1"
"

básica, que inclui o ensino médio e educação de jovens e 1,

adultos, educação indígena, educação profissional, .educação ,5:i

do campo e educação especial (destinada a portadores de' '-;;
>bdeficiências) .

O Fundeb significaria dois ganhos em relação ao atual I�'

sistema: a inclusão de alunos de todas as etapas emodalidades
lf,

da educação básica e ó aumento significativo dos recursos
1"

,,'

da União. Segundo estimativa do MEC, o fundo poderia "

beneficiar 47 milhões de alunos (contra 30 milhões no
,)

Fundef) e aumentar em 11 vezes o repasse de recursos federàis'
I'

�
para a educação básica - dos atuais R$ 390milhões para R$ J':;

4,3 bilhões por ano a partir de 2009.
Recém passado o Dia das Crianças, não podemos esquecer '),'

que a educação infantil não entrou na proposta do Fundeb e

devemos isso à pressão dos Estados, que não querem dividir ,Ib
o custo das creches ou centros de educação infantil,
atualmente mantidos pelas prefeituras. Temos no Brasil mais 1.de 13 �ilhões de crianças entre zero e três anos, segurido o

, Censo 2003, e somente 11% desse total estão em creches,
,

enquanto cresce a participação da mulher no mercado de ,-\

trabalho. ,:1
A inclusão da educação infantil no Fundeb é essencial ,j,

para o projeto de universalização da educação básica e uma .'

conquista muito importante para a assistência e segurança '

das fa�ílias. O financiamento das creches pelo Fundeb r

também é fundamental para o novo projeto de nação que
queremos construir e que tem na consolidação da educação <

o seu marco de desenvolvimento.
'

o deputado estadual Dionei Walterda Silva escreve às

sextas nesta coluna

ü.'
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iMOSAICO
....1 Tudo beleza!,

.

Depois de conversar por meia hora com

s�'
u "clien�e': Fernandinho Beira-mar, na

q arta-feira, o advogado Luiz Vicente
C rnichiaro, ex-desembargador, deu

ert�evista à imprensa dizendo que o,
traficante, pretendido até pelas EUA

para julgamento e hoje preso em cela

d� Polícia Federal de Florianópolis,"está
.

càlmo, está tranqüilo': Para os menos

ayisados, até parece que o traficante as-
.

s ssino é inocente, preso por algo que
n o fez e à espera de que se faça justiça
a seu favor. A defesa, sem constrangi
entos, recebe dinheiro sujo de sangue.

I
.... 1 Ruth Silveira jáI

alfabetizou em média

7QO crianças do
interior da cidade

; GUARÀMIRIM!FLGRIANÓPOLIS
A larte de contar histórias,

, atúalmenre utilizada em muitas

té�nicas didáticas, era exercício
di�rio nas aulas da professoraI

Ruth' Maria dos Reis Silveira.

Brhxàs, fadas, 'príncipes e outros
I d" .-

personagens e sua rmagmaçao
I

estavam sempre presentes nas
I .

histórias contadas pela professora

�:��:�sa� ����:a���i;:;:a�:;
pella primeira série da Escola

lsflada -De s dobrada Novo

SEXTA-FEIRA, 14 de outubro de 2005
POLíTICA

.... Menos
IOu foi falta de dinheiro ou conse

qüência, tomara, de conscientização
sobre o risco de se disparar foguetes
a torto e a direito, o que pode provocar
queimaduras seríssimas e até incên
dios. Na quarta-feira; Dia de Nossa
Senhora Aparecida e Dia das Crianças,
quase não se ouviu o barulho de fogos
tão comuns nestas datas, como tarn
bém ocorre nos finais de ano; Foguete
é como fósforo, não há como testar.
para se ver se funciona e aí.reside o

grande perigo. E alguém já ouviu falar

,

em processo contra os fabricantes?

.... Buracos
Já tivemos alguns dias de sol, depois de
muita chuva. Aliás, chuva foi a

justificativa da secretaria de Obras para
. não tapar buracos em ruas asfaltadas. A
não serque estejam' usando a linguagem
de libras, não há nenhum comunicado
sobre o andamento do serviço anunciado
várias vezes.muito menos. o custo para
refazer a lambança de passado recente.

Também não se sabe quantos
quilômetros terão de ser recuperados, ou
seja, refeitos. E, ainda, se o asfalto vai
continuar sendo posto sobre r-uas,

calçadas com paralelepípedos.

.... Área azul
Em Blumenau, a-Prefeitura yoltou a

cobrar o estacionamento rotativo aos
. sábados, o que não ocorria há mais de
oito anos (foi suspenso, nestes dias,
pelo ex-prefeito Décio Lima, do PT). O
prefeito João Paulo Kleinübing (PR),
alega atender apelo de lojistas que
reclamam da falta de espaço para
clientes, São os mesmos lojistas que
se queixavam da cobrança aos sábados.
Em Jaraquáa proposta de retorno da
.área azul, pelo mesmo motivo,está em

fogo brando, depois de suspensa por

irreqularldades contratuais em 2004.

Tibagi, em Guaramirim. Amanhã
cmemora-se o Dia do Professor.
Pela dedicação ao magistério,
pela criatividade e pelo esforço
que rmarcar am a vida desta

professora simples do' interior,
dona Ruth foi indicada pelo
deputado DioneiWalter da. Silva
(PT) para receber a Medalha de
Mérito Castorina Lobo de São

Thiago, na Assembléia Legis
lativa, no dia 17 de outubro. A
homenagem presta o

reconhe'cimento do povo
.

catarinense a homens e mulheres

que fizeram a história da edu

cação no Estado.Ruth Silveira

'começou a dar aulas em meados
de 1951, já com 28 anos, sempre
para alunos que ingressavam pela
primeira vez na escola.

Os números'não são oficiais,
mas, acredita-se que tenha

PROFISSÃO DE FÉ

alfabetizado mais de 700 crianças
do interior do município de

Guaramirim, durante os anos de

profissão.Nascida a 23 de agosto
de 1923, dona Ruth, hoje com 82

anos, conserva a memória viva,
lembrando-se das histórias que
contava' em sala, de 'aula como

forma de incentivar os alunos à '

leitura. Muitas delas aprendidas
com sua irmã, a quem substituiu

.

na escola quando se aposentou.'
Seu pai, Adólfo Damião dos Reis,
foi o primeiro intendente do
Correio do Núcleo Rio Branco,
quando o rnunrcrpro de
Guaramirim pertencia a Joinville.
De uma família de 8 irmãos, Ruth
foí .a terceira de quatro que

seguiram çomo professores.
Trabalhava na roça de manhã, e
dava aulas à tarde. Mesmo

quando, já casada, a família se

iribunal manda cancelar concorrência de serviços.
,

.

IJARAGUÁ DO SUL� .Em sessão

ordinária realizada no dia 22 de

ag�sto último, o Pleno do TCU
(Ttibunalde Contas do Estado) de- .

terbmou ao prefeitoMoacirBertolcli
(pL) que anulasse a concorrência
de: número 50/2005, destinada a

cohtratação de serviços especializa
dJ,s de um modelo de gestão para

apoiar o gerenciamento e controle

d9 ISS (Imposto Sobre Serviços),
com fornecimento de sistema 50ft
w4re por período de 36 meses, com

valormáximo de R$ 3 milhões, visto .

à donstatação de irregularidades.I

I O edital objeto da concorrência,
segundo oTCU, continha cláusulas
reÚritivas àparticipação de interessa

d9s, sendo que os fatores de avaliação

técnica das propostas também seriam

falhos "na atribuição de peso e, dentro
dos fatores, em suas respectivas
pontuações, o que tenderia a

favorecer substancialmente partici
pantes com atividades nos centros.
maiores, em desacordo com o artigo
3º, da LeiFederal número 8.666/93".
O teor da decisão também foi�omu
nicado ao presidente daCâmara de
Vereadores, Ronaldo Raulino,
atualmente em viagem pela Itália

representando o prefeitoBertoldi.Até
ontem, o Legislativoainda não tinha
se manifestado publicamente sobre
a decisão do TCU.

Presentes à sessão do Pleno que
anulou a concorrência estavam o

.

presidente do TCU, Luiz. Suzin

Marini, o relatorOtávioGilson dos
.

Santos e os conselheiros José Carlos '

Pacheco,WilsonRogérioWan-Dall,
Salomão Ribas Júnior, LuizRoberto
Herbst eClóvisMattos Balsíni.

Ontem, no final da tarde, o

prefeitoMoacirBertoldi foiprocurado
pelo Correio do Povo, por telefone,
para se manifestar. A informação
repassada pelo gabinete foi de que
encontrava-se em audiência. A.

recomendação do gabinete, então,
foi de que o assunto fosse tratado
com funcionários do setor de
Contabilidade, que não estão

autorizados para' isso, mas apenas
orientar possíveis interessados em

licitações do município. (Celso

Machad�)

Ii>ostura de Bertoldi provoca· reação de vereador
I "

.

i }ARAGOÁ DO SUL;O vereador

C�rione Pavanello (PFL) ques

ti�nou ontem supostas afirmações
dé prefeito Moacir Bertoldi (PI.)
durante reuniões com segmentos
da sociedade, repassando à

administração anterior, do ex

piefeito Irineu Pasold (PSDB)
problemas que agora se apre
sentam como de difícil solução no
carta e médio prazo. Pavanello
disse que solicitaria à Mesa

diretora envio de ofício ao prefeito
,

exigindo explicações.
: 'Agora, tudo é culpa do governo

anterior "Ébom lembrar que o atuá!

prefeito foi o vice de Pasold, mas que
nosdois últimos anos daquele governo
afastou-se da Prefeitura, por
desentendimentos com o então

prefeito. Porém, semnemmesmo dar
ummínimo de expediente, nunca
abriumão do salário, ou seja, recebia
religiosamente emdia sem trabalhar".

O projeto para troca de novemil
lâmpadasporoutrasdemaiorpotência
em to"clo o centro urbano da cidade
também émotivodequestionamentos,
do ver�ador pefelista. '�Prefeitura
está fazendo a obra sem autorizaçãoI

da Câmara de .vereadores",'acusou
Carione, que havia solicitado

à Mesa

Diretora "vistas" ao projeto, tendo
devolvido o documento somente

ontem.

O projeto, lembrao vereador; está
orçado emR$ 1,2milhão através de
empréstimo contraído junto ao

Badesc, ressaltando, porém, que
airld�não há a obrigatória aprovação
do Legislativo. Sobre seguidas
investidas da Prefeitura atrás de

empréstimos em bancos no âmbito
-estadual e federal.Carione diz que o
endividamento a longo prazo lá deve
beirar a tasa dosR$ 60milhões. "Por '

,

quanto tempo varrios pagar e qualserá
o tamanho da conta?", indagou,

� Contas
A 17a Schützenfest vai dar lucro, vai
"empatar" o caixa ou haverá prejuízos? A

pergunta é pertinente, sim, pelo que se

viu nos últimos anos em termos. de

prestação de contas de dinheiro público
que ali é injetado todos os anos corno
forma de viabilizar a orqanlzaçãó da festa:
Houve casos de prestação de contas

quase um ano depois e, até uma delas
feita em forma de rascunho, a lápis, numa
folha em branco e sem qualquer timbre.
Não se pode dispensar a necessária

. transparência, que o g.overno municipal
apregoa ter..

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br 'i i

mudou e fixou residência no

centro da cidade deGuaramirim,
em 1966, dona Ruth não deixou
de dar aulas na escola que ficava
no interior domunicípio, Durante
três anos fazia de bicicleta os mais

de 30 quilômetros, todos os dias,
para lecionar aos alunos da
comunidade que hoje é

conhe'cicia como bairro Tibagi.
Dona Ruth trabalhou na

educação de Guaramirim até

1979. Sendo que até 1969 na

Escola Isolada Desdobrada Novo

Tibagi; de 1969 a 1972 na Escola
Isolada Taquarimbo e de 1972 à

197�noGrupo EscolarAlmirante
. Tamandaré, onde foi zeladora e

se aposentou. Ela teve i 1 filhos -

duas filhas seguiram.a profissão da
mãe, que hoje vê a família de 24
netos e dois bisnetos com orgulho
e alegria.

DiVULGAÇÃO

I .'

••

I Professora de Guaramirlm recebe

hornenaqem na Assembléia Legislativa
I

Ruth homenageada na AL

.�

-a.

.

,.
H.'

Lula diz

que não fará

"pirotecnia"
'v

PORm!PORTUGAL-o presidente ;)
Luiz Inácio Lula daSilva disseontem .

I

emPortugal que seu governonãovai,' �f

fazer "pírotecnía" em2006, quandoo ,

"

Brasil tem suas' próximas eleições :J
presidenciais.Ele se comprometeu

'

"moralmente" a não fazer "nenhum· _
•

gesto" e não adotar "nenhuma ;:;
.

medida" quepossamácolocarem risco
"

a solidez das coisas que l1ÓS cons

truímos até agora com muito

satrifício". "O Brasil já 'teve 'muita 'lipirotecnia", disse Lula em discurso

para uma platéia de empresários
portugueses e brasileiros noPorto. "Já
houvemuitosmágicos noBrasil. Já se
inventou piano à meia-noite que
acabou de madrugada, Já' se inven-

I 1 '

tau plano que parecia que o Brasil ia i
ficar rico, e, quando terminava o _J

. plano, oBrasilestavamais pobre.Nós
não faremos isso".Lula discursou na
abertura de um seminário comercial
na cidade do Porto, aprimeiraparada
de sua atual viagem à Europa, que
também inclui paradas na Espanha,
na Itália e na Rússia. ..

IPolícia Técnica da Ca i
recebemelhorias.

o Governo continua investindo na área de 'segurança pública em todo
o Estado. E os recursos estão sendo aplicados em diversas obras e açõespara
o cidadão catarinense. Um exemplo, é o Instituto Geral de' Perícia em

Florianópolis. O prédio, localizado no bairro Itacorubi, através de uma

aplicação de R$ 1,5.milhãiJ, agora abriga todos os setores da Polícia 'Técnica:
É o Governo zévando mais segurança ({ Santa Catarina.

Secretaria de Estado da
Segurança Pública e
Defesa doCidadão

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO
Laboratórios multados
O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) multou

,
r
20 Ia boratórios fa rmacêuticos por tentativa de formação de ca rtel
com o boicote à entrada dos medicamentos genéricos no

;;'í.

"J,
mercado brasileiro.Os laboratórios foram denunciados pelo
Conselho .Regional de 'Farmácia do Distrito Federal depois de

<J manterem reuniões em 1999 para combinar uma estratégia de
f 'É ação a fim de barrar os novos produtos que chegavam ao

mercado.Na época, a ação dos laboratórios foi denunciada na

! : CPI dos Medicamentos.mas também acabou sendo investigada
r r pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.
cj A maioria dos laboratórios, (19)·deverá pagar multa equivalente
c r a 1 % do seu faturamento no ano de 1998. Já a multa da Janssen-

I Cilag Farmacêutica será maior (2%), pois o Cade avaliou que essa

',- empresa foi a responsável pela organização da reunião, pela ata

'}I do encontro e pela liderança no acordo.
,'",

;;, Campanha
A Secretaria de Direito

" Econômico, do Ministério da

Justiça, que havia recomenda
do no processo a condenação
dos laboratórios, identificou'
campanhas junto à classe mé
dica (com o slogan "Não Tro-

,

'

que Esta Réceita") e a criação
de um programa de qual ida- .

de contrário aos genéricos
para atingir consumidores,

-

utilizando o que considerou

"informaç�es distorcidas':

Resultado

i FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI)

i o. foco de febre aftosa no Mato

I Grosso do Sul pode até influenciar
� '.. .

-

.

I positrvamente a economia catan-

I' nense. Representantes do setor

acreditam que a compra de frangos
é suínos produzidosno Estado tende
aaumentar. Mesmo assim, com um

prognóstico positivo, o secretário de
Estado da Agricultura e Desen
volvimento Rural.Moacir Sopelsa,
prefere ser cauteloso. ''Acho que
antes de pensarmos em tirarproveito
desta situação, devemos pedir a

Deus que nosso' gado não seja'
atingido pela doença". Hoje, o

, secretário se reúne com o ministro

daAgricultura, Roberto Rodrigues,
e representantes dos Estados do Sul
e São Paulo em Brasília.

Se a febre aftosa atingir Santa)
I Catarina acaba com os esforços de
I 14 anos, período em que não há

! registros da doença. Pelo contínuo

i trabalho de controle e vigilância,há
,

cinco anos os-rebanhos catarinenses

'0
,

A proibição da entrada de qualquer produto de origem animal evegetal
no Estado, com exceção da produção do Rià Grande do Sul} vatrefletír
no abate interno. Os pequenos frigoríficos, aqueles que têm o certificado
de inspeção estadual devem aumentar suas vendas. A diminuição na

oferta, por sua vez, pode elevaro preço desses produtos nas prateleiras.
O receio de que a febre 'aftosa chegue ao Estado justifica-se pelo fato
de que o vírus é 'transportado através de alimentos, água, ar e pássaros.
Também as pessoas que cuidam dos animais doentes leva'm em suas

mãos, na roupa ou nos calçados, o vfl'us, o qual é capaz de contaminar
animais sadios. Como a doença ataca todos os ánimais de casco fendido,
entre eles os suínos, se tiver a ocorrência da doença no Estado,' então

p,oderá ocorrer a interrupção das exportações da carne suína.
j.

Juros
Pesquisa divulgada ontem'

'

pela Fundação Procon-SP
mostra que os juros
bancários recuaram neste

mês pela primeira vez.desde
.

2004. A queda reflete a

decisão do Banco Central,
anunciada' em setembro de
reduzir a taxa básica da
economia brasileira (Selic)
de 19,75% para 19,5% ao

ano.

Queda
A pesquisa, realizada entre
os dias 4 eS de outubro,
mostra que os juros

'-máximos cobrados para
. empréstimos pessoais de 12

meses caíram de 5,46% para
5,42% ao mês.Trata-se da

primeira queda desde
dezembro do ano passado.Já
o juro do cheque especial

. médio cobrado por esses
dez bancos teve uma queda
bastante leve, de 8,317%
para 8,315%.

redacao@jornalcorreiodopovo.cÇlm.br

não são vacinados e oEstado recebeu
o certificado de "Área Livre de Febre
Aftosa"; Para se manter neste

patamar, imediatamente após a

divulgação do caso, a fiscalização nas
barreiras foi intensificada. o. turno
de trabalho é de 24 horas.

Segundo Sopelsa, nenhum país
bloqueou a compra de produtos
catarinenses. "Não exportamos
carne bovina, somos importadores
dela. Exportamos frango e suínos,
que até agora não tiveram nenhum

tipo de restrição;'. No entanto, 30

países já anunciaram que não vão

mais comprar a carnebovinadoBrasil.
"Isto é um prejuízo enorme para o

país, já que um terço das exportações
vem deste s�tor" ;

A falta de investimentos do
Governo Federal é apontada como
o vilãoda história. "Vamos pagar

agora pela falta de sensibilidade, de
controle e de investimento doGover
no namelhoriada vigilância animal",
lamenta Sopelsa. (PatríciaGomes)

SEXTA-FEIRA, 14 de outubro de 2005

PREVISTÓ EM LEI

Jaraguá do Sul terá em 60 dias
dois ônibus para cadeirantes

CAROLINA TOMASELLI

'.... Veículos vão
atehder em torno de
'1 TO portadores de
deficiência física

)ARAGUÁ DO SUL - Depois de
ter sido tema de reportagens no

Correio do Povo, a Aj adefi
.

(Associação dos Deficientes Físicos)
comemora uma conquista
importante para esta parcela da

população que tem seus direitos

assegurados em lei, mas nem sempre

cumpridos na prática. Ontem foi
assinado uni termo de ajustamento
de conduta que dá um prazo de 60
dias para a Viação Canarinho, '

empresa concessionária do
transporte coletivo do município,
colocar nas ruas' dois ônibus

adaptados para os portadores de
deficiência.

A frota de'I80 veículos da

empresa, contou o diretor
administrativo Décio Bogo, vai
ganhar doismicro-ônibus, que estão

, sendo adaptados para atender aos
cadeirantes. "Não é uma inovação
nossa,mas tem inovações dentro dos
veículos que, pelo número de

passageiros especiais, será suficiente
para atendê-los e estará disponível
praticamente 24 horas por dia,
'através de um sistema de agen-

Docume'nto foi assinado ontem por representante da Ajadefi, prefeitura e empresa Canarinho

damento", declarou,
,

Ainda segundo Boga, o usuário
deverá ligar com um dia de
antecedência para solicitar o

veículo, que o levará e depois
retornará ao seu destino. Pelo

serviço, será cobrado R$ 1,80, valor
da tarifa dos outros circulares. Cada
veículo terá capacidade para
receber até quatro pessoas com

cadeira de rodas e contará com 12

lugares destinados a acórn
panhantes.

O presidente -da Ajadefi,
Maurfcio [unckes, disse que a

Reino Fungi � exposição na
.

. Festa Astrnlah da SCAR
)ARAGUÁ DO SUL - A banda

joinvilense Reino Fungi é atração
hoje na terceira edição da

Astrolab, uma festa de música e

cultura. o. evento conta também
com a participação, da banda Fly
X (acústico), som de discoteca,
mostras do artista plástico Felipe
Lobe e do fotógrafo do jornal
Correio do Poyo Rafhael Günther,
Os quatro integrantes da Reino

, Fungi vivem ummomento especial
de consolidação do trabalho
iniciado em novembro de 2001,
quando a banda foi .formada.

Depois de dividir o palco tom Jerry
Adriani, Martinha e Os Vips,
durante show em, maio que
'comemorou os 40 anos da Jovem

Guarda, a banda iniciou a busca
.de novos vôos.

Embalada pelo sucesso, a banda
vem preparando a gravação de seu
segundo CD,' que reúne

composições próprias e duas'
,

músicas que fizeram sucesso na voz
de Robe�to Carlos no final da
década de 60. Os compositores
Paulo Cesar Barros e Renato Barros
autorizaram a gravação de "Nada
'vai me convencer", de' 1969, e

"Você não serve para mim", de
1967, noCl) a ser lançado até o

.fínal.do ano..
o. evento acontece hoje, às 22

horas, no Piano Bar do Centro
Cultural da SCAR, com entrada
de R$ 5,00.

Banda Reino Fungi deve lançar o segundo CD em breve

acessibilidade dos deficientes físicos
,usuários de cadeira de rodas ao

transporte público coletivo é uma

bandeira levantada pela entidade
há cinco anos e reforçada na sua

gestão, "É uma briga que comprei
há seis meses. Levantei a questão
no Ministério Público, que me

auxiliou nessa conquista", contou.
Segundo [unckes, os dois micro
ônibus vão beneficiar em tomo de
110 cadeira�tes, que nunca

tiverama oportunidade de utilizar
O transporte coletivo, apesar do
direito ser garantido pelas leis

federais 1048 e 1098.
o. 5° promotor da Justiça de

Jaraguá do Sul, Leonardo Marques
Lehmann, explicou que ambas as

leis foram reforçadas com o decreto
5294, de dezembro de 2004, que
estabeleceu um prazo de dez anos

para que "não se fal� maís em

veículo adaptado". No caso. de'
[araguá do Sul, complementa, o

term? de ajustamento de conduta
é o ponta-pé inicial nesse processo.
"o. ideal ainda está longe de ser

alcançado, mas estamos come-
\

çando", comemorou.

As empresas deverão

apresentar no prazo de?O
• dias a declaração do valor do
"

faturamento sobre o qual
incidirá a multa. Os valores

"
deverão ser corrigidos até a

data do recolhimento. Cada
laboratório também terá que
publicar no jornal de maior

circulaçáo nacional, por dois
dias em duas semanas

consecutivas, o teor da

r-- decisão do Cade em anúncio
f de meia página.

I .

! Crise da' febre aftosa pode
I beneficiar Santa Cata�ina
I

Ministério da Justiça' confirma
a audiência sobre Beira-Mar

FlORIANÓPOliS (CNR/ADI)-A,.
moção de repúdio pela transferência
do traficante LuizFernando daCosta,
oFernandinho Beira"Mar, paraSanta
Catarina será entregue na segunda
feira (17), para oministro da Justiça,
Márcio Thomás Bastos, emBrasília.
A delegação catarinense, composta
pelo governador em exercício Júlio
Garcia (PFL), o presidente em

exercício da Assembléia Legislativa
Herneus de Nadal (PMDB), o pre
feito em exercício de Florianópolis
vereadorMarcílioÁvila (sempartido),
mais opresidente do 'tribunal de [usti
'ça, desembargador Jorge Mussi, e

representantes da o.AB vão estar rio
Ministério da]ustiça às 15h. Também
deverão estar presentes a senadora
Ideli Salvatti (PT) e o secretário da

ArticulaçãoNacional,ValdirColatto,
De acordo com o deputado

Dionei Walter da Silva (PT),
presidente daComissão deSegurança
Pública da Alesc, amoção que será

entregue ao ministro reflete a

indignação da sociedade catarinense
pela "atitude arbitrária, sem

'negociação e semdecisão judicialque
autorizasse a transferência". "Exigimos
no documento que o ministro, de
imediato; assim como deu ordem à

PolíciaFederalpara trazero criminoso, .

haja retroativamente e remova este

elemento para sua cidade de origem,
que é o Rio de Janeiro". Segundo
Dionei, a expectativa é que oministro
reconheça o erro cometido e faça a

correção retiran:do Fernandinho
Beir�-M� do Estado.

'Dúvidas sobre referendo podem
ser solucionadas na internet

DA REDAÇÁO - Os tribunais

regionais' eleitorais (TREs) come
çaram a prestar informações ao

cidadão - por telefone, internet ou
outromeio-sobreonúmerodo título,
zona eleitoral, seção e outras dúvidas
do eleitor.Amedida consta daReso

lução 22.030 do Tribuna! Superior
Eleitoral (TSE), que trata do�alen
dárioparao referendo sobreocomércio
de armas de fogo emunição no país a
ser realizado em 23 de outubro.

Ontem, de acordo com o

cronograma doTSE, acabou o prazo

para o juiz eleitoral comunicar aos
administradores de prédios públicos e
particulares que os edifícios ou parte
deles serão utilizados para o

funcionamento dasmesas receptoras.
o. eleitor que estiver fora do

domicílio eleitoralno diado referendo
e tiver que justificar o voto já pode se

dirigir às zonas e postos eleitorais de
todo o país embuscado formulário de
Requerimento de Justificativa
Eleítoral. o. documento estará

disponívelno sitewwwtse.govbi; assim
como outras informações.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DESCASO PÚBLICO

':PANORAMA

Abatedouro continua parado
15meses depois da inauguração

�CAROLlNA TOMASELLI diferença perceptível foràm as

mudas de uma espécie de

palmeira, plantadas na encosta do
morro aos fundos do terreno, que
fazem par com as variedades de
matos e capins que brotam da terra

I
nomeio da brita, na parte externa
do abatedouro.

Umdos banheiros, num canto

do terreno, foi arrombado, assim
como a janela daquilo que parece
ser a estrutura principal do
abatedouro. Lá, dentro,' muita
poeira - obviamente - e restos de
materiais utilizados ainda nas obras
de construção: canos, um palanque
e até saco de cimento. De resto,
tudo vazio, a não ser pelo extintor
de incêndio pendurado na parede
e a caixa vazia dele, ainda no chão.

. Nas redondezas, ninguém sabe
de nada, ou prefere nem falar. Só
um pequeno agricultor que mora
próximo do abatedouro uns 500
metros, se manifestou. Proprietário
d� uma pequena empresa de aipim
congelado, Miguel Strenner disse
que por um tempo participou de
reuniões para discutir a construção
do abatedouro, mas que não teve
interesse em utilizar o espaço
porque abatia gado apenas para
consumo dos agricultores locais.

Segundo ele, poucas vezes se vê

funcionários da Vigilância

;� Promessa era de

que a obra ia ser a
li '

:�olução para os

.abates clandestinos
,
.'

}ARAGUÁ DO SUL - Exemplo
; de descaso com o dinheiro público.
.t;Não dá para fugir a este

��ensamento ao visitar o local onde
t'c[everia funcionar o Abatedouro
.,

Municipal Arnoldo Schmitt.

tDeveria, pois o abatedouro foi,
fi

; inaugurado em 25 de julho do ano
:
passado, quando do aniversário de
128 anos ele emancipação do

município, e desde lá não entrou
, em atividade nem um dia sequer.
N a época da construção, o

discurso era de que o abatedouro
seria a'solução para o problema dos

_
abates clandestinos, comuns na

? região, Nada mudou. ,

Ontem à tarde, o Correio
"yisitou o local, distante cerca de
. 15 quilômetros do centro, na

,localidade de Garibaldí, e

-constatou pouca ou praticamente
:;he�huma mudança desde a

última vez que a equipe de
h reportagemdo jornal esteve lá, em
.e março deste ano. A única

Obra, que teve investimento de R$ 700 mil, está abandonada

Sanitária no local. "Não está
funcionando e nem creio que vá

funcionar", resumiu .

.
A obra custou cerca de R$ 700

mil, entre a construção e a compra
de equipamentos, 60% financiados

.

pelo Ministério da Agricultura e

40% de contrapartida da
Prefeitura. O abatedouro.rem .

capacidade para 100 bois e 500
1)'

'17a SCHÜTZENFEST

Vendade espetinhos deve
superar· expectativas

" Os SOClOS proprietários do' box i da 17ª
Schützenfest, Witor Krause e Fabrício Bonet,
querem superar as vendas de espetinhos do ano
passado, quando venderam mais de 18 mil.
unidades durante os dez dias da festa. Witor,
que também é o proprietário dá loja Cia da
Picanha, diz que os espetinhos tornaram-se

sucesso de vendas na Schützen porque t(azem,
entre outras qualidades, o sabor e a

, credibilidade da marca Aurora. "Chegamos a

vender mais de duas mil unidades em dias em

que hámaiormovimento", comenta.
J O sucesso dos espetinhos é resultado, prin-

cipalmente, da aceitação do consumidor que se

preocupa com o processo de obtenção e que soma cada
um dos diferentes aspectos que abordam a qualidade
nutricional, higiênica e microbiológica dos produtos. Os .

visitantes da festa podem optar por seis sabores de

espetinho: alcatra, coração de frango, mignon suíno',
peito de frango, lingüiça toscana e sobre-coxa de frango.
Todas as 'variedades são produzidas industrialmente pela
Aurora e são embaÍadas uma a uma para garantir a

higiene do produto. "Procuramos oferecer o que há de
mais saboroso e, por isso, optamos por umamarca que já
é conhecida ti respeitada na região", afirma Bonet.J

porcos por mês, número que pode
ser ampliado se a'estrutura sofrer

modificações. Inicialmente, 16
associadosse inscreveram para usar

,o espaço.
Até o fechamento desta

reportagem, o Correio não

conseguiu localizai: o veterinário
CarlosAlberto Lessmann, indicado
para falar sobre o assunto. .r

Gestores da Saúde visitam

postos para fazer um Raio-X

}ARAGUÁ DO SUL - Ontem de
manhã a comissão Gest�ra d�
Secretária da Saúdé - formada

pelo consultor da Prefeitura Eni

Voltolini, o diretor de Saúde Sérgio
Ferrazza e pelo Diretor de

Administração 'jocélío Voltolini

(que não tem nenhum grau de

parentesco com o primeiro) - fez a
últirnavisita aos 17 postos de saúde
da cidade.O objetivo é conhecer
os problemas e também as

. qualidades do sistema de saúde

pública de Jaraguá.
O consultor, Enivoltoliní, disse

que a melhor surpresa foi ouvir

elogios das pessoas que iam ser

atendidas: "Eles disseram sermuito

bem atendidos pelos funcionários
da secretaria". O resultado final da

pesquisa ainda não foi editado, mas
Eni sabei.quais são as maiores

dificuldades e onde deve se

concentrar os esforços de melhoria
dá Secretaria. "Precisamos criar

mais farmácias nos postos; para que
as pessoas rrãó precisem vir até o

centro, precisamos também, em
alguns locais, aumentar o número
& consultas e também criar uma

. freqüência fixa em cada posto,
assim as pessoas vão saber quais
especialidades básicas (clínico
geral, ginecologia-obstetrícia e

pediatria) vão encontrar todos os

dias"; enumerou. .Atualmente seis

postos de saúde já contam com

fa�ácia própria. O próximo posto
beneficiado deve ser o da Barra.

A comissão também constatou

que alguns postos precisam. de

.,
,

I

manutenção, como pintura e

reparos no teto. "Não podemos
deixar que a reforma fique ainda
mais cara. Para evitar desperdícios
temos que ter uma manutenção
permanente". I

Ouvidoria - Eni Voltoliríi
.

destacou ainda que a população
precisa aprender a usar a ouvidoria
do Município, que funciona pelb
156 (ligação gratuita). "Atual
mente as pessoas ligam para faz�r
pedidos. Precisamos que as pessoas
liguem também para dar sugestões,
assim podemosmelhorar os servíçosI
para a própria comunidade",
analisou. i

CESAR JUNKES

Eni detectou falhas e qualidades

Irreverência que
, \

diverteu galera

VOX3
�
',.

•

<

'1
;
,

. Alemalucos: etílicos e sacanas. Este é nome do novo cd de uma das 'bandas de mais sucesso da 17ª',
Schützenfest.AVox 3, de Blumenau, consegue levantar o público e fazer a galera, literalmente, "tiras,
o pé do chão" assim que entra em cena. Formada por nove integrantes (França, Negão, Neguinho.
Zezo, Regisson, Deivid, Rodrigo, Maicon ejackson) a Vox 3 encanta pela irreverência e pela graça;
que demonstra ao público através do figurino e da letra das músicas. '

_;
De acordo com o vocalista, compositor e líder da banda, Rogério [oel França, a Vox 3 pode ser,

considerada a "Mamonas Assassinas" da música alemã. "Procuramos compor as l�tras com bastante
, a�dácia e geralmente nos inspiramos nos fatos que acontecem com a gente ou até em sonhos",
explica.

'

;

França 'compõe as letras muito antes de a banda ser composta. As letras dele são cobiçadas por
algumas bandas aqui daregião. A banda blúmenauense Montanari, por exemplo, vai gravar quatro ..

músicas de França: Há mais de 20 anos ele escreve as letras que se transformam em sucesso nas mais,
divertidas festas e bailes alemã�s do sul do País. A Vox 3 faz apresentações desde 1998 e já chegou a,

.

realizar mais de 50 shows por ano nas mais diversas festas do sul do Brasil. A banda animou bailes na
Oktoberfest de Blumenau,

. "

em Maratá (RS), em Santa
Cruz (RS) e até no Paraguai,
nas cidades de Santa Rita
dei Mondaí e Narajito ..
Inclusive, a Vox 3 já recebeu
propostas para tocar na

Angola e na África.· "Não
fomos porque'. poderíamos
perder o Negão", comenta
França em tom .de ironia:
Alegres e -dívertídos.. os.

componentes da Vox'3_ são
aplaudidos e têm tanto'

sucesso. pór que der��ris-'
tram Ser humildes e� todas

.

as situações em, que se

encontram. Este talve�sej�
o segredo de tudo: união,
companheirimo ,e
muita humildade ..

.tAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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15 de outubro (sábado):
10h - Busca de Reis e Rainhas do Tiro no centro da cidade

Distribuição de chopp pelas principais ruas da cidade
Abertura dos portões do Parque Municipal de Eventos

11 h - Música .ao vivo no Pavilhão "1>:; durante o almoço
14h - Início das competições de tiro'
20h - Início dos bailes
21 h - Premiações

Início dos bailes no Pavilhão "A"
22h 15 - Apresentações folclóricas no pavilhão "e"
23h - Início dos bailes no Pavilhão "B"

16 de outubro (domingo):
10h -' Desfile com distribuição de chopp

Abertura dos portões do Parque Municipal de Eventos
, 11 h - Música ao vivo no Pavilhão "A'; durante o almoço
1:1 h30 - Início das apresentações folclóricas no Pavilhão "e'
12h - Início da tarde dançante no Pavilhão "e'
1,4h - Início das competições de tiro

'

I o Início das competições paralelas

1J5h - Início da tarde dançante no Pavilhão "A"
19h - Início do baile no Pavilhão "A" ,

�2h - Encerramento da XVII Schützenfest
I

o Extravio de Documentos

Jryl Com e locadora defitas Ltda, CNPJ: 86721198/
00001 :-18 sede a Rua Reinoldo Rau 37 Jaragüá do

Sul/SC, comunica o extravio dos Blocos de NF

'S�rviços nO 1699 á 1700 e 2078 à 2250.

Falecimentos'
F�leceu às 1 O:QOh do dia 11/10, o senhor Hélio Alano de Souza,
com idade de 44 anos. O velório foi realizado na Capela da Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.

, Faleceu às 1Ó:30h dodia 12/1 O,a senhora Amabile Stefani Pedrotti,
-com idade de 84 anos.O velório foi realizado no Salão da GrutaNossa
Senhora de Lurdes e o sepultamento no cemitério do Rio Molha.
Faleceu às 03:00h do dia 12/10,0 senhor Ivo Schu ltz, com idade

I .

d� 58 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana do
Centro e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila l'enzi,

'

f�leceu às 20:30hdo dia 12/10,a senhora Celite Maria Paoleto,
com idade de 45 anos. O velório foi realizado na Capela Municipal
da VilaLenzi e o sepultamento no cemitério de Nereu Ramos.

,

, CP'JURíDICO .,

,
I

:

�ravidez no decorrer do aviso prévio
,
,
!: .

Pi gravidez é um� das formas previstasem nossa legislação pela qual
seadquire a estabilidade provisória. Assim, a funcionária que se

encontra em estado gravídico, está amparada legalmente desde a

'

confirmação da sua gravidez até cinco meses após o parto.
- De acordo com o doutrinador Sérgio Pinto Martins' "A estabilidade é

q direito dó empregado de continuar no emprego, mesmo contra a

�ontade do empregador, desde que inexista uma ceuse objetiva a

determinarsua despedida':
Oesta forma, subentende-se que, não havendo determinação legal
em sentido contrário, de forma genérica, o empregado que estiver
Jsufruindo a estabilidade provisória não poderá ser dispensado,
possuindo o direito de permanecer no emprego pelo prazo pré-
�stabelecido em lei.

.

Tem-se assim que a estabilidade provisória não é uma garantia de

emprego, até porque, como o próprio nome já diz, ela é provisória.
Contudo, .deve ser vista como uma forma de dificultar a dispensa
arbitrária do empregado pelo empregador.
Destarte, l1á casos em que o direito da empregada gestante à

estabilidade provisória é bastante discutido, sendo um deles quando
a gravidez ocorre durante o período em que a funcionária está

cumprindo aviso prévio.
. .

Por majis que a colaboradora não tenha dado ciência do seu estado

gravídico à sua empregadora, os Tribunais têm acreditado que tal
fato é irrelevante, haja vista não ser este um pressuposto previsto na

nossa Constituição Federal.
,

�ecentemente, a 6"Turma do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da
ia Região condenou, pormaioria de votos, uma empresa a indenizar,
uma ex-funcionarla que foi dispensada sem justa causa, sendo que a

mesma veio a engravidar durante o período do cumprimento do

�viso prévio.
{) juiz relator do recurso no tribunal, Valdir Florindo, afirmou que a

�arantia de emprego da gestante "se inicia com a confirmação da

gravideze não com a confirmaçãoporparte da empregada do estado
gravídicojunto ao empreçsdor"
Assim,"mesmoque o início da suagravidflz tenha ocorrido durante o
'período do avisoprévio, este integra o tempo de serviçopara todos
�s efeitos legais, ainda que, indentzsda; esclareceu o juiz relator:

Paloma Maia de Assis, Pereira, graduada em Direito pela FURB,
integrante da banca da Cassuli Advog,ados Associados,
I MARTINS, Sérgio Pinto, Direito do Trabalho. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2005,. p,417.
� TRT-SP:gravidez durante aviso prévio adia demissão, Disponível em:www.trt2.gov.br
Acesso em: 05.10,2005,

, �
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ti

Comerciantes satisfeitos com"
venda nos Pavilhões da Festa

\ o

MÁRCIA BENTO

.� Idosos participaram
de tarde especial
e aproveitaram
para comprar

, }ARAGUÁ DO SUL - o
comércio de lembrancinhas e'

comida durante os dez dias 'da
Schützenfest está agradando os

vendedores. Além de abrir vagas
temporárias, a festa dos atiradores,
é uma ótima oportunidade de

comprar presentes paraos parentes,
lembranças para amigos e, é claro,
vender um pouco a mais.

O comercianteAltair Portes do
.

I

Nascimento vende cachorro-
. quente há 15 anos na Schützen
fest. "Até hoje o investimento

sempre valeu a pena. Nunca levei

prejuízo", contabilizou ele, que não
revela a expectativa de venda, por
causa da concorrência. "O número
exato eu não digo, mas são

I

milhares", afirma orgulhoso. O
preço do' cachorro-quente não,
mudou em comparação com o ano

passado. "Em compensação o
i

movimento aumentou", afirmou o
comerciante.

J á a vendedora do bazar
Marizete dos Santos não tem tanta

certeza sobre o movimento ser

maior. "No sábado as vendas foram,

. ótimas, mas nos outros dias o

movimento está fraco", analisou
ela, que trabalha há dois anos na
festa. Os artigos mais vendidos são
o caneco de chope, a alça e a

camiseta. Os preços também
variam, e cabem em todos os bolsos.
O caneco térmico custa R$ 30

enquanto o broche custa R$ 2.

Vindo na Schützenfest pela
primeira vez este ano, a aposentada
TerezinhaMoscheta, aproveitou a

tarde dos idosos para comprar uma
lembrança para o sobrinho que
mora no Paraná, "Ele adora a

Schützenfest, e também uma

casinha do termômetro que eu
I

> ,

tenho em casa. Por isso comprei um
pramandar de lembrança pra ele",
explicou. Segundo ela estes

termômetros com dois bonecos que
indicàm se' vai chover ou fazer sol

, são raros em outras regiões do país.

.
,
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�r) )

'Benefici�dos pelo calor, os vendedores de sorvete lucraram ontem
G:'

entidades até os pavilhões.
A banda que estava animando

o baile no Pavilhão "C" também
era do Centro de Convivências.
"São cerca de 20 músicos que

participam das atividades. Hoje em
especiàl eles só vão tocar músicas

típicas, que é o que todos gostam
de dançar", destacou o sub-

coordenador do CCTI, Caiussb
Xavier dos Santos. Para os quatro» j

amigos, Edla Kaestner, Edemaruc
Einsfeldt e Ignes eHenrique Jansenf:�1
omelhor da Schützenfest é a dança
e o chope('� gente .sernpre vem"t:;
aqui na Schü tzen

.
e hojeU,

especialmente a banda estámuito! 'I

boa", completou Ignes. ,fi

!;'

------------,:.2:Tarde dos idosos.
'Cerca de três mil pessoas 14 de outubro (sexta-feira):

participaram ontem da tarde do 17h - Distribuição de chopp pelas principais ruas da cidade

idoso na Schützenfest. Além da 19h - Abertura dos portões do Parque Municipal de Eventos

entrada gratuita e do refrigerante, 20h - Início das competições
.

os participantes dos 30 grupos de
Baile no Pavilhão "C"

idosos do CCTI (Centro de 21 h o Baile no Pavilhão "A"
Shaw com bandas de pop e rock no 'Pavilhão "B"

Convivência da Terceira Idade) 23h - Ap,resentações folclóricas no Pavilhão "e"
ganharam transporte dia sede das .$,

---------�--�--------�------------�-----------------�--f_i

CORREIO TV

t"

.!j-.'l

\
'

Dupla
Fechado. Adriane Galisteu vai ter urna

participação especial no programa de final de
ano de João Kléber na TV portuguesa TVI. Será a

única estrela brasileira, convidada pelo
apresentador. O terna do quadro não foi,
revelado. Galisteu ficou famosa em Portugal
porque namorou Ayrton Senna (morto em 1° de
maio de 1994). Senna era alvo de idolatria

naquele país.

E tem mais •••
João Kléber garante que, a partir de 2006,
Galisteu poderá ter um programa semanal na
emissora, se assim quiser. O contrato 'de Galisteu
no SBT não a impede de ter programa em outro

país. Se aceitar, ela terá de viajar a Portugal uma
vez por mês para fazer 'as gravações.

Dona Cica
A apresentadora foi liberada pela MTV para dar
entrevista a Jô Soares. A modelo jura que não
saiu com Guga. "Ele tem namorada" fala Cicarelli.

Ronaldo -

o Fenômeno foi assediado pelo "Pânico" na

concentração da seleção brasileira em Belém, no
-

Pará .. Sabrina Sato pediu para dar um beijo na

careca do j9gador. Ronaldo não entendeu.
direito, mas aceitou a brincadeira numa boa. Vai.
ao ar dorninqo.

Consolação' .

Márcia Goldschmidt está arrasada com a notícia
de que seu programa vai acabar. A Band

prometeu outro a ela;

Frutos
o sucesso do Dinho de "América"está levando
Murilo Rosa a receber convites dos EUA. Uma
marca de roupas de Boston, onde há muitos

brasileiros, quer o ator como garoto-propaganda. '

Estrelji acompanhada
A presença da beldade Luana Piovani como destaque no Salgueiro não deixou a

rainha de bateria Carol Castro com medo de perder o posto. Segundo i;l .atrlz, ela
só não foi à quadra quando La Piovani apareceu, -P0r,que estava em Porto AJegre.'
"Achei muito bacana quando me ligaram dizendo que ela estava lá. Não tem
nada disso que falam, imagina; tem lug�r para todo o-mundo. Se estou ao lado
da bateria é porque gostam de mim e faço com amor'; afirmou Carol.

Poderoso '

Atualmente desligado da Elite Models, Lima das maiores agências de modelos
do mundo -que ele fundou na década de 70, em Paris-, John Casablancas está

prestes a entrar de cabeça no mercado brasileiro. Famoso desafeto de Gisele

Bündchen, Casablancas está montando uma superagência por aqui. Na verdade,
uma agência e um curso de modelos. Ao sede provavelmente será São Paulo e o

famoso empresário já conta com o apoio da ex-modelo e apresentadora
Luciana Gimenez

Apoio'
Há quem diga até

que Luciana

Gimenez pode vir

a ser sócia de
Casablancas.
Luciana nega a

sociedade, mas
garante que vai

.dar todo apoio à

criação de um
'

novo concurso de

modelos, nos
moldes do 'The
Look of The Year"

que revelou, entre
outras lendas,
Cindy Crawford e

a própria Gisele. O
novo concurso,
obviamente, será
uma

exclusividade da
Rede TV e será

apresentado pela
própria Luciana.

redacao@jornalcorreiodopovo,com,br
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COMPETiÇÃO
• I _

'
•

•

Atletismo compete em Curitiba

já de olho nos JogosAbertos
JULlMAR PIVAUO

� Equipe jaraguaense
viaja como convidada

para participar do
campeonato do PrR

JARAGUÁ DO SUl, - Sem

competir desde julho, a equipe
adulta da Apa/Malwee/FME viaja
neste fim de semana para Curitiba
(PR), onde participa como

convidada do Campeonato
Paranaense de Atletismo. Serão 14
atletas, oito nomasculino e seis no

feminino, participando desta

competição. O principal objetivo é

dar ritmo para esta equipe, que é a

base que vai representar Jaraguá do
Sulnos [ase (logosAbertos de Santa
Catarina).

Os destaques da equipe são os

dois revezamentos 4x100m rasos

(masculino e feminino). No
individual os atletas que podem
trazer medalhas são' Sally Mayara
Siewerdt, Miriely Cristina ,dos'
Santos, Juliano Reniert e Diego
Peíter. Além deles, também

competemMarcelo Zimny, Fabrício
Ianegits, Edmílson Soares da Silva,
Luciano Maser, Mauro Berlin [r.,
AlexandreM. de Oliveira, Kamila
Glowatski, Janaína G. Costa,

, Angélica R. Frenzel e Verônica

\

CESAR JUNKES

RÁDIO, ::
.JARAGUÁ

Reve.zamento 4xl00m feminino é uma das esperanças de. medalha ,em Curitiba e nos Jasc

Paciello. comporta", comentouMoras. de 30 atletas e está praticamente
"Essa competição será muito Para o [ase, o treinador está, fechada. "Essa competição em

importante para fazer uma otimista e acredita que esta é uma Curitiba servirá para definir alguns
-avaliação, até porque é diferente das edições mais competitivas dos atletas", comentouMoras.
ver os atletas treinando e últimos tempos. No ano passado, o O treinador disse ainda que a

competindo", disse o técnico feminino ficou em quarto lugar e o equipemudoumuito em relação ao
AdrianoMoras. Outro destaque da masculino em décimo. "Tem tudo ano passado. Além de manter os

equipe é Fabrício, de Guaramirím, pata ser a nossamelhor participação. atletas, alguns foram contratados
que compete pela primeira vez por Acredito que as duas equipes podem para representarJaraguá do Sul nos
Jaraguá do Sul nos' arremessos de ficaJ� na zona de pontuação e '8.S JogosAbertos. "Este ano tivemos um
peso e disco. "Será uma boa meninas têm chances de brigar pelo investime�tomaisfortenoatletismo
oportunidade de ver como ele se pódio".A equipe contará commais e isso nos ajudoumuito".

Ajinc divulga os melhores do Interescolar

JARAGUÁ DO SUL - A equipe,
Ajinc/UrbanolFME divulgou ontem
a lista dos trêsmelhores atletas do ano
noCircuito Interescolar deNatação
-_TroféuEmaniVolpiCoitinho. [unto
com as escolas campeãs, os nadadores
receberão apremiaçãonopróximodia
20, emuma c�rimônia.A listacomos

atletas que farão o estágio na equipe
ainda não foi divulgada.

I

Confir� os trêsmelhores de cada

categoria: pré-mirim feminino. Juliana
Demarchi (Divina), LetíciaMedeiros
(CE]) e Danielle Ewald (Dente de

Leite); pré-mirim masculino: Ma
theus Boico (Anna T.Nagel) � Daniel
Silveira (Dente de Leite) e Arthur
Schiochet (Divina) ;mirim 1 femini
no: FláviaHasse (Machado deAssis),
qrrollnaBertoldí (Divina) e Izabelle
Ghizoni (Divina);mirim 1 masculino:
Éduardo Peters (Dente de Leite),
Andreas da Silva (Dente de Leite) e
Kalyan Bak; (Anna T. Nagel).

Mirim 2 feminino: Bruna
Medeiros (CE]), Anne Andreatta
(Dente de Leité) e Raiza Deretti

(Divina); mírím.Z feminino.Diogo

RAPH'AEL GÜNTHER

Última etapa no sábado definiu os melhores do ano

Danna (Renato Pradi), Jean
Ferrari' (Homago) e Jonatha
Junkes (Anna T. Nagel): petiz .

fe�inino: Helena Gschwendtner
(jangada), Lívia Caparelli (Rodol
pho Dornbusch) e Gislaine Mello

(AthaydeMachadoj..petizmascu
lino: Kayuã de Andrade (Macha-

do de Assis), Eduardo Kalfels
(Divina) e André [unkes (São
Luís); infantil feminino: Marilia
Drachinsky (Jangada) e Iasmin
Peixer (Jangada); infantil mascu
lino: Daniel Kalfels (Divina),
Lu�'as Watanabe (Jangada) e

JayksonJunkes (Anna T. Nagel).

Ferrari só pensa agora na próxima temporada
DA REDAÇÃO - Fora da disputa

peloMundial de Construtores, que
será decidido entre Renault e

McLaren no Grande Prêmio da
, China, neste final de semana, a

Ferrari já voltou sua atenções para
a temporada 2006 da Fórmula 1. O
francês Jean Todt, diretor-técnico
da equipe italiana, disse querer que
o pacote do próximo ano esteja
pronto o mais rápido possível para
»ossibilitar a volta por cima.

.

"N ão dá para dizer que
possamos ser mais minuciosos no

momento, mas estamos trabalhan
do em busca de soluções para os

problemas que tivemos neste ano",
disse o cartola.Todt faz a ressalva
de que ainda são necessárias

grandes adaptações devido .às
mudanças no regulamento
técnico, que exige a utilização dos
motores V8 na temporada 2006.
"Decidimos preparar o. carro omais

rápido possível", avisou o dirigente
.da Ferrari, que pretende lançar a
nova máquina emmeados do mês
de janeiro do ano que vem.

Antes mesmo da etapa
chinesa, que vai fechara atual

temporada, a escuderia italiana já
tem garantida a terceira colocação
doMundial de Construtores. Já o
título de pilotos já está decidido em

, favor do espanhol Fernando
Alonso.

LI,NHA DE FUNDO___.,
JULIMAR rIVATTO: ,

Corupá
Começa amanhã em Corupáo Campeonato Interbairros de Futsal.
Quatro jogos abrem a competição, a partir das 19h20, no Ginásio

Willy Germano Gessner. A primeira partida será entre o atual

campeão Bomplandt e Cohab. Na seqüência jogam Plantigem x,., .

10 de Maio,Centro x Ano Bom e João Tozini x Poço d'Anta.Já no dia .; �
10 de novembro começa a 1 a Olimpíada Estudantil do munlcípio.
Serão mais de duas mil crianças de nove escolas de Corupá, .

estudantes desde o pré-escolar até aêa série. para as crianças mais
'

.. 1

novas, serão. competições como mata-soldado, cabo de guerra e
J

estoura-balão. Para as mais velhas, futebol e vôlei mistos.'

1 a e z- Divisão
Depois de um fim de
semana sem rodada, o
Campeonato Amador da

Liga Jaraguaense volta às
atividades amanhã e

'domingo. No sábado, um
jogo pela Segundona (Ponte
Preta x Guarani) e dois pela
Primeira Divisão (Flamengo x

Botafogo e Tupy x Caramuru),
todos cem início às 13h30 na

categoria aspirantes e 15h30
os titulares. No domingo
jogam Cruz de Malta x Vitória,
a partir das 14h por causa do
horário de verão.

Reclamação'
o Vasco quer enfrentar o

Figueirense pela terceira vez.

O time carioca pediu ontem a

anulação da partida que termi
nou empatada per 3x3 na

quarta. A revolta provém dos
erros durante o jogo, principal-

.

mente no terceiro gol do time
catarinense. O principal alvo é
o auxiliar Altemar Hausmann
que, além de não dar a saída
de bóia no terceiro gol
catarlnense, anulou um gol de
Romário. Se a moda pega ...

J

.- "

Lista
A Fifa divulgou uma lista dos

"jogadores que já estão -l

concorrendo para o prêmio IIde melhor do mundo na

temporada 2005. A surpresa
;�

ficou por conta de Hoblnho, já, :': I.que a entidade não. tem
,

costume de indicar joqadores '::

que atuam fora da Europa e o .-;

brasileiro jogou oito meses ,�

pelo Santos. Além dele, estão '.�

na lista: Roberto Caries, ,,[1

Ronaldo, Ronaldinho, Kaká,
Cafu e Adriano. ,.�

julimar@terra.com.brl··,

Bicicross
Amanhã o Parque Malwee
recebe a 4a etapa da Copa
Duas Rodas de Bicicross. O
evento começa às 8h da
manhã e os interessados em

participar das provas devem
colaborar com um quilo de
alimento não perecível. Os'
interessados em se inscrever
ou procurar mais

informações devem ligar
. para 370-7461.

e-.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE'JARAGUÁ DO SUL
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

.

LEI MUNICIPAL N. o 2.579/99.
, ,

�,

EDITAL N. o 003/200S/CMDCA/JS , _.

Torna pública a relação oficial de candidatos inscritos no Processo de Escolha
dos Membros do Conselho Tutelar de Jaraguádo Sul.

J,

RENILDA FARIAS, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

do Adolescénte, no uso de suas atribuições legais, torna pública, com base na Lei
Federal n. o 8.069/90 e nas Leis Municipais n. o 2.579/99;3.566/2004 e ·3.899/2005,a !

relação oficial de candidatos inscritos no Processo de Escolha dos Membros do
Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul.

CANDIDATOS (AS) OFICIALMENTE INSCRITOS

1. Andréia da Silva Maciel
----�----�------

2. Alacir Marx de Souza Lourenço
3. Alfonso Czaplinski

-�-----_...

4. Amélia Pellis

16. Luis Fermmdo Oleg<..;.a,,_r_,,-,!,-___
17. Marci Deretti
18. Maria de Fátima Valeski Gonçal
19. Maria Dolores Pelisão Schadeck

12. Evanilde Sevegnani ,

----------------�

13. Gilmar Jungton
--���---------------

14.lraci Jaster Fischer
15. Julia Mariane Americo

RENIL:DA FARIAS
Presidente do CMDCA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MarujO
AmieO
Ramos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



í

{2
�
lLJ
�
�
UJ

�
o::
1-.
Z
UJ

SUPLEMENTO DE VARIEDADES E

,CORREIO DO POVO Jaraquá do Sul.Sexta-Feira, i4 d'e outubro de 2005

o vocalista Wander Wildner disse qué se sentiu feliz

por tocar no Curupi ra que, segundo ele,'é um dos

templos do rock independente no Brasil

Os Replicantes foram os responsáveis pela
"Festa Punk" que lotou o Curupira Rock

Clube, em Guaramirim, na: sexta-feira

passada, Além das músicas do novo disco, o

público que esteve presente relembrar os
velhos sucessos de uma das bandas mais

irnporta�t�s da cena punk rock.do Brasil.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I CI PROGRAI\1AÇÃO DA RE-GIÃO I
De 14 a 20 de outubro

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan

FILME/HORÁRIO

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

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

'

Wallace e Gromit - A Batalha dos Vegetais
14:30 - 16:15 - 18:00 - 20:00

Joinville - Rua Visconde deTaunay
FILME/HORÁRIO-

Wallace e Gromit

,

13:30 - 15:30 - 17:30 _- 19:30 - 21 :30

2
A Feiticeira
14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00

o Coronel e o Lobisomem
,

14:30 - 16:45 - '19:00 - 21 :15
c

Programações sujeitas a alteração

,:#«1:i�::w.:::::"",0im�:w=

Blumenau- Rua Sete de Setembro

FILME/HORÁRIO

Wallace e Gromit (dub)
13:35 - 15:30 - 17:30 - 19:30 - 21 :30

2 Filhos de Francisco
14:10 -16:40 - 19:10 - 21 :402

A Luta Pela Esperança
14:00

3
O Coronele o Lobisomen
17:40-19:45 -21:55

Os Irmãos Grimm
14:30 - 17:00 - 19:20 - 21 :45

O Jardineiro Fiel
14:15 -16:45 -19:15 - 21:45

6
A Feiticeira
14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00

LEGENDA: A-Ação/ D�Drama/ AV-Aventura/ C-Comédia/P - Policial/S-Suspense/ DC - Documentário/ R,-!3omance/ I-Infantil/F-Ficção

.. (&2 I G D m

O,UTUBRO/20051Contato: 2752477 - 370 6488
SOCIEDADE CULTURA ARTlSTlCA

FUNDADA EM 08-06-'956

em ao pai PequenoTe _,
,,"

o Centro
\ _)'%'

1
_-

''ii

Cultural n ,ióximo dcrnlhqô, dia 16 de outubro'ern Urna
l/Noite LíriGa':,:realmente imperdível: A ÓPERA DOS

",-

SENrIMEbji" :5.
'_' ,t

om a participaçêo da Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul e misturando
"

'

,ça, a 'SCAR está rl�,reta final de pre�ara;ti�ós ,e ensaios par
'Clo ano:a sqp

•

"'c:J,Úção multimí ,ARACATU DO

:�taç6�S acqn a-o' de 26a 30'0, t�bro, no Gran9
teatro do cê'n ultúral,lngressos'" de outubro na

Secretaria da S�AR.

Missas

SÁBADO i
s

08h30 Lar das Flores ;
lSh30 Matriz I

,

19hOO Matriz '

,

17h30 Rainha da Paz ,I
19hOO São Luiz Gonzaga '

17h30- São Benedito I
19hOO . Perpétuo ,Socaria i

•

�
�
�
�07hOO Matriz

09hOO Matriz
08h30, São Cristóvão

08h30 Molha
19hOO Matriz

Os grandes conflitos da história e mesmo aqueles que ocorrem no interior
das comunidades cristãs, normalmente, são frutos da disputa de poder.
Quando se perde a perspectiva do serviço e da gratuidade,o poder

transforma-se em dominação, produzindo o sofrimento dos mais fracos e a

dispersão da comunidade. Dar a Deus o que a Ele pertence é não fazer do
poder-dornlnação o absoluto da vida. Quem assume qualquer função ou

cargo como serviço aos irmãos (ãs), torna-se, instrumento da justiça de Deus.
t

'.

DOMINGO

Ir.,.,...� ..... /)' ,.

�...�',� ��w � �".

Em Boa Companhia
Dan Foreman tem 51 anos.é chefe de
vendas de publicidade da revista semanal

Sports America, e leva uma vida, em geral,
boa. Eis que surge Carter Duryea, um
jovem e audacioso publicitário de 26 anos'

que assume o cargo de Dal) quando a

Sports America é adquirida pela
multinacional GJobecom. Em casa, a vida
destes dois homens passa por uma certa

turbulência. Dan tem duas filhas, Alex com
. 18 anos e Jana com 16, e -acába de saber da

inesperada gravidez de sua esposa. Entre

gastos com faculdade, hipoteca e um novo

bebê, precisa manter seu emprego na

mqltinacional.Já para Carter, sua
promoção coincide com o final de seu

casamento de sete meses.Quando o.
destino une Carter e Alex e eles-começam'
um romance esta criado o ambiente

perfeito para as situações mais engraçadas.
O mais divertido disto tudo é ver o que'
estes dois homens são capazes de fazer
para continuar em uma boa cqmpanhia.
Comédia Romântica - Ano: 2004 -

Duração: 110 minutos - Cor Livre
Lançamento em OVO e Vídeo

Tamara
Tamara detesta sua vida. Seus colegas de
classe a acham esquisita e ela nutre uma

paixão secreta pelo seu professor de
Inglês. Para piorar as coisas, dois dos
alunos mais populares da escola pensam
que ela fez urna matéria para o jornal os
criticando. Juntos com Kisha.eles planejam
dar o troco em Tamara e as coisas fogem
do controle. No dia seguinte, Tamara surge
na aula mais bela do que nunca,deixando
todos espantados. Mas, o que ninguém.
sabe é que ela está começando sua

vingança.
Dràma - Ano: 2004 - Duração: 90
minutos - Cor 16 anos Lançamentõ em

OVO e Vídeo

Tentaçã.o
Jack é o melhor amigo de Harik e sua

esposa Terry é a melhor amiga de Edith,
esposa de Hank. Eles moram em boas

_

casas, têm bons.ernpreqos e se vêem

sempre. O que parece uma velha e boa
amizadese transforma numa teia de

traições quando numa noite de festa Jack e

Edith vão comprar cerveja e se beijam.
Num filme onde os traidores também são

traídos, você pode tentar responder quem
é a vítima, ou quem de fato é o último
inocente.
Drama - Ano: 2004 - Dur:ação: 98
.minutos � Cor 16 anos Lançamento em

OVO eVídeo

, I

I

I'

I
, I

, ,

t

.1

Negócio Arriscado
John é um ator de 30 e poucos anos que
mora sozinho e enfrenta uma ação de

despejo de seu apartamento, em
Hollywood. Preocupado com sua situação,
John aceita a proposta de seu estranho
vizinho Neely para levar uma mala azul até
a Califórnia. Quando chega ao local
combinado, um lugar deserto e no meio do

nada, o ator teria apenas que entregar a
mala trancada para um caminhoneiro
chamado Cowboy. Mas, este serviço que.
ele imaginava ser fácil e pelo qual
receberia 27 mil dólares, o coloca em uma

delicada situação. \
Aventura - Ano: 2003 - Duração: 90
minutos - Cor 14 anos Lançamento em
OVO eVídeo

Informativo Paroquial
15/16 de outubro

NOSSA MENSAGEM

Queremos ver Jesus, Caminho,Verdade e Vida .

r

29° Domingo do Tempo Comum

"Daí a Deus o que é de Deus':

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sobremesa de Banána
Ingredientes: 6 bananas; 1 xícara (chá) de água; suco de meio limão; 3 envelopes de adoçante em

pó; 1 envelope de gelatina diet sabor Abacaxi; 3/4 de xícara de água.
Preparo: Descasque as bananas e corte-as em pedacinhos. Leve-as ao fogo com 1 xícara de água, o
suco d� limão e o adoçante. Deixe ferver até que as bananas estejam cozidas, virando-as

.

delicadamente. Com uma escumadeira, retire as bananas da panela colocando-as numa travessa
rasa. Em seguida, dissolva á gelatina em 3/4 de xícara de água e misture à calda da cocção das
bananas. Despeje a mistura sobre as bananas e leve à geladeira até ficar firme. Sirva gelado.

Assado Especial ..

Ingredientes: 1 quilo de coxão mole; sal e pimenta-do-reino a gosto; 3 colheres (sopa) de azeite
de oliva; 1 quilo de cebola picada; 1 quilo de cenoura fatiada; 1 colher (sopa) de açúcar; 1 maço de
cheiro-verde picado; 1 folha de louro; 1 xícara (chá) de vinho branco seco.

'
.

Pr.eparo: Tempere a carne com sal e pimenta e deixe tomar gosto durante 2 horas. Numa panela
grande, aqueça o azeite e doure a cerne de todos os lados. Coloque a cebola e frite rapidamente.
Acrescente a cenoura, o açúcar, o cheiro-verde, o louro e o vinho. Acerte o sal, adicione 2 copos de
água quente, tampe a panela e abaixe o fogo. Cozinhe por duas horas até que a carne esteja
macia. Se necessário, vá adicionando, aos poucos, água quente. Sirva quente acompanhado de
arroz branco.

.
..

Desenvolvendo Soluções.
473717676.

www.tecnoflex.com.br

I f s
sistemas

473716864
www.infosoftsistemas.com.br

CENTRIUM
INFORMÁTICA
Sistemas de Gestão

47371 7764
www.centríum.comj»

icroinformática
472751968

www.icroinformatica.com

h Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o Mais Novo
Queridinho do Brasil

Por Erica Guardã/GB Edições

A guinada em sua carreira ocorreu quando seu rosto

apareceu em "Malhação': Agora na novela das sete,
Guilherme Berenguer se sagra como um dos principais
atores da Rede Globo

'

Guilherme Berenguer alcançou' a fama na pele de Gustavo em

"Malhação", fez tanto sucesso na nove linha que foi. convidado para
'viver Neon, em "Bang Bang". Na trama de Mário Prata" Guilherme é

um rapaz moderno, que usa brinco e 'tem uma imensa tatuagem nas

costas. Foi estudar Agronomia e Pecuária na capital, mas voltou
formado em Canto e Dança, para desespero de seu pai Bullock (Mauro
Mendonça). Os atritos com o vilão são muitos e estão mais graves agora

que Neon está apaixonado pela bela Penny Lane (Alinne Moraes), urna
McGold. A única que parece apoiá-lo em casa é sua irmã Diana

(Fernanda
Lima),' com
quem troca

confidências.
O sorriso,
escancarado e

o alto-astral
continuam os

mesmos, mas

o visual,
quanta

<J Em "Bang
Bang",
Guilherme é

Néon, um
, rapaz moderno,
que usa brinco
e tem uma

imensa

tatuagem nas

-costas

diferença! Com os cabelos mais compridos, barba e

bigode, Guilherme temmotivos de sobra para

esbanjar simpatia. Atualmente ele é o ator que mais

recebe cartas na Globo echegou a desbancar até
Bruno Gagliasso, que há muito tempo vinha se

mantendo como o mais queridinho das fãs.
Pernambucano de, Recife, Luiz Guilherme Berenguer
Santiago, nasceu em 20 de setembro de 1980. Desde

pequeno sempre demonstrou talento para atuar,
brincando de Teatro de Rua, com seus amigos de
infância. Com 17 anos, depois de ter feito vários desfiles
e um curso de Teatro em Recife, Guilherme decidiu ir

para São Paulo, correr atrás de novas oportunidades de
trabalho. Na capital paulista, antes de atingir seus

objetivos, trabalhou como professor de Inglês. Como
modelo participou de campanhas publicitárias.O
sucesso lhe proporcionou oportunidades no Japão,

,
'

�

onde passou dois meses trabalhando em campanhas,
�inda comomodelo.
Voltando a São Paulo, ele fez outro curso de Teatro,
participou de duas peças teatrais, uma delas a "Desce do
Muro Moleca" e um filme curta metragem chamado
"De Morango". Atéconseguir a vaga para viverGustavo
em'Malhaçâo", sua alavanca para o sucesso.
Depois de muitos testes para integrar o elenco da

novelinha, Guilherme Berenguet foi sele�ionado para
vivenciar o personagem Gustavo, protagonista da

/

temporada de 2004, que lhe rendeu o sucesso tão

batalhado. Quando entrou para o elenco de

"Malhação", Guilherme não sabia 'o tamanho do
sucesso que iria fazer, em questão de meses tornou-se,'

campeão de cartas da Rede Globo.Sua vida deu uma

reviravolta bem maior do que simplesmente se mudar;
para o Rio de Janeiro.

-

Sobre o seu mais novo sucesso na novela das sete,
Guilherme afirma que está senda um grande desafio

interpretar Neon Bullock. "Tive que aprender a tocar,

flauta e fazer isso em cena. Uma coisa é você aprender e
fazer isso para você, outra coisa é você aprender e 'ter
que fazer em cena. Não é tão simples assim", afirma o

galã. Adança está sendo outro grande desafio para o

ator: "Estou tendo aulas de dança, a ltana, coreógrafa
da novela, temme ajudadomuito. Também estou tendo
aulas de hip-hop corn um parceirão meu, o Fly. Estou
adorando este desafio", conclui.
.Os colegas de elenco de Guilherme Berenguer
admiram sua força de vontade, perseverança e

talento, pois o ator não deixou que o sucesso subisse à

cabeça, fazendo questão de dar atenção aos fã que o

redeiam por onde anda. Simplicidade e simpatia são a

sua receita de sucesso:

,

I

6 Assim que apareceu na telinha da Globo, na
pele de Gustavo em "Malhação", Guilherme
Berenguer viu sua carreira artística decolar rumo
ao sucesso / l\!Iárcio de Souza

-,

Guilherme por Guilherme: Guilherme é feliz, é alegre,
acredita nos seus sonhos, é parceiro, se cobra muito às
vezes, e' isso nem sempre é legal. Não é legal para ninguém
este senso de auto-crítica em demasia. O Guilherr.ne está

sempre aberto para ver as limitações próprias e até que
ponto pode contar com as pessoas que convive.
Livro: Meu livro predileto é a Bíblia porque a gente
aprende muito com os exemplos dos grandes homens, dos
guerreiros. Eu tento aplicar no meu dia-a-dia o exemplo de
Cristo, porque o maior exemplo de amor do mundo é o
dele. Reli Romeu e Julieta e Hamlet. Adoro o Manual do
Ator, é um livro 'que eu estou sempre lendo
Frase: O meu crescimento é diretamente proporcional ao
nível de desafios que eu admito ter.

Prato preferido: Peixe grelhado com legumes
Mulher bonita: Fernanda Tavares
Cantor: John Bon Jovi
Cantora: Céline Dion
Ator: Tony Ramos
Atriz: Laura Cardoso

Ponto de Impacto
Quando um novo satélite da NASA encontra um estranho objeto

�
escondido nas profundezas do Ártico, a agência espacial aproveita a

descoberta para contornar uma série crise econômica e de
credibilidade, gerando sérias implicações para a política espacial norte-

, americana e, sobretudo, para a iminente eleição presidencial, Com o

objetivo de verificar a autenticidade da descoberta, a Casa Branca envia
a analista de Inteligência Rachel Sext,on para o local. Acompanhada por
uma equipe de especialistas, incluindo o carismático.pesquisador
Michael Tolland, Rachel se depara com indícios de uma fraude científica
que ameaça abalar o planeta com uma profunda revelação. Antes que
Rachel possa falar com o presidentedos Estados Unidos,ela e Michael
são perseguidos por assassinos profissionais controlados por uma
pessoa que é capaz de tudo para encobrir a verdade. Em uma fuga
desesperada para salvar suas vidas, a única chance de sobrevivênciá
para Rachel e Michael é desvendar a identidade de quem'se escon.de
por trás de uma conspiração sem precedentes. Escrito por San Brown, o
livro é um lançamento da Editora Sextante.

Quem Mexeu no 'Meu Queijo?
Era-urna vez dois ratinhos � dois homens que viviam no mesmo

labirinto. Alimentavam-se apenas de queijo e, como haviam encontrado
um quarto repleto dessa iguaria, foram felizes até a comida desaparecer
misteriosamente. O' livro traz Uma bela e divertida fábutà mostrando
que tudo na vida é mutável. O queijo representa'o que desejamos: a
felicidade, o amor, o'trabalho, o dinheiro. O, labirinto representa a vida
real, com seus problemas 'e as saídas qu� criamos parasuplantá-los. A
partir da análise da parábola, o autor Spencer Jhonson mostra que é

possível encontrarmos um sentido verdadeiro para a vida, pormeio da

compreensão de nossos desejos e medos.O lançamento é da Editora
Record,

'

sDIC R
Opus Dei: os Bastidores
Qual é o mistério da organização Opus Dei? O

Opus Dei está a serviço de Deus ou das

manipulações humanas? Muito se tem falado
sobre o Opús Dei, principalmente após a

polêmica suscitada pela publicação do
romance de ficção "O Código da Vinci", de Dan
Brown. Em razão disso, inúmeros
questionamentos ?ao feitos: O que é, na
verdade, o Opus Dei? Uma instituição séria,
aprovada pela Igreja Católica? Ou uma seita,
um movimento de fanáticos? É verdade que o

Opus Dei opera uma verdadeira lavagem
cerebralem seus adeptos, despersonalizando
os? Que métodos utiliza para atrair novos
membros e convertê-los? São, de fato,
métodos inescrupulosos e pouco
transparentes? Como o Opus Dei vê a

participação das mulheres? Essas e muitas
outras questões são levantadas e refletidas
pelos autores deste livro que viveram.durante

, muito tempo, um comprometimento total
com o-Opus Dei.conhecendo-o em seus

bastidores, presenciando uma realidade que
até o momento estava proteqidapor. um
escudo intransponível. Esta é uma leitura
importante para aqueles que sempre
desejaram entender melhor os procedimentos
observados por seitas ou grupos ,

fundamentalistas, religiosos ou não, que têm
sor intuito atrairmembros; fanatizá-los,
destituí-los de qualquer julgamento crítico,
para que os fins ou objetivos doutrinários,
financeiros e religiosos sejam alcançados
independentemente dosmeios utilizados.O
lançamento é da Editora Verus.

•

Jantar
Mensal
'28/10/05

Acontece no próximo dia 28
de outubro de 2005, o '

tradicional jantar típico
italiano, em nossa' sede social.

.

Adquira o seu

antecipadamente ou reserve

pelo telefone 37'0.8636.

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação
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Mais sofrimento
Sol (Debora h Secco) mais uma

vez enfrentará o deserto do
México para entrar ilegalmente
nos Estados Unidos. Desta vez

ela irá em busca do filho,
levado por Ed (Caco Ciocler)

para ser operado naquele país.
Depois de sofrer toda a sorte
de infortúnios, ela chega em

Miami e descobre que May
(Camila Morgado) se passa pela

mãe da criança. Estas serão
algumas das próximas
emoções em "América".

•

Parando o trânsito
Na última segunda-feira, Rodrigo Santoro esteve na

estação República, do metrô em São Paulo, a fim de
prestigiar a abertura da exposição de figurinos,
objetos de cena e cenários usados na produção de
"Hoje É Dia de Maria". O resultado é que amulherada
foi a loucura quando percebeu a presença do
bonitão.

Desejo
Alguns fofoqueiros do bem andam espalhando que
Letícia Sabatella já estaria escalada para a próxima
novela de Manoel Carlos e, ainda, que a atriz teria
manifestado o desejo de fazer um personagem
totalmente diferente daqueles que já viveu até hoje.

'Sem data de estréia
Já se sabe que Sílvio Santos gravou várias edições da atração "Re] e Majestade", um
musical com cantores que estão um tanto quanto fora da mídia. Para variar o
programa não tem previsão de estréja.

ARQUIVO GB IMAGEM

,

, Comemorandó
A família de Sílvio Santos está em festa. Nasceu Amanda,Jilha de Sílvia Abravanel.
Elas já estão em casa e passam muitíssimo bem.

Quase pronto
Nos dias 6 e 7 de novembro será gravado o "Show da
Virada", que tradicionalmente a Globo exibe na noite ".�

de Ano Novo.
'

Aproveitando cada momento
Walderezde Barros, a Adelaide de "Alma Gêmea", conta
que sente muita falta de seus filhos e netos que
moram em São Paulo. Por causa das gravações da
novela, a atriz passa a maior parte do tempo no Rio e a

cada folgá, pega o avião e aproveita para rever os seus

queridos.

MALHAÇÃO - ! Download venceu a primeira prova,
I Cabeção faz sucesso entre os clientes e

SEG�dNDdA -.OStmenintOS descodbrem qbueda I ��I:�vedae�I���ti� �uee�:r�:�dOs��a�:it�comi a a can tna es ava sen o rou a a i ,_ '

por um morador de rua chamado i diz que nao pode voltar para casa, pOIS

5 b
"

R f h C b
- t'! _ganha mais dinheiro pedindo esmola,

e astrao. a a ?C a que a eçao ,:S a i Quando Beth avisa que seu noivado com
apenas fingindo ser zen e decide, testa-!o, ! Afrânio é uma fraude, Mamma a ofende,
Qua_ndo Beth fala que ela e Afranio nao I Kiko,UrubueMarcãochamamJ,oãoparaumestao realmente �OIVOS, Mamma :' 'd' I nha todas as
Francesca passa mal e desmaia, Rafa pede ! jog�'d e poquer e e e ga

'que Cabeção lhe faça uma massagem,! par I, as,

achando que não vai aceitar. No entanto, j SEXTA 5 b tiã t f i at d' c , ' ," f"'
- e as tao con a que OI a aca o porele nao so gosta da Ideia como tenta azer i

d d d EI d'

acupuntura no amigo,que foge em pânico, ; um grupo e mora ores e rua, e concor ,a
Afrânio diz para Mamma Franceses que ele i

em voltar para sua cidade natal.mas fala para

e Beth haviam brigado, mas já reataram o i B�rnardo que precisa de u� lugar para se

noivado.A falsa noiva concorda em manter i esco�der naquela norte, Joao conVida, Kiko,
• , i Marcão e Urubu para outra partida de poquera farsa, temendo que Mamma passe mal de; I f f I' d 'I

' ,

d
novo, Gracinha leva Download para um : e e �s icarn e rzes e v,e- o l'l1als anima o.

io rí J
-,

f t d
i Nana descobre que Sebastião consertou

passeio e carro. oao ve uma o o ,e : algumas carteiras quebradas que estavam no
Natasha com Renzo em uma coluna social! pátio do colégio durante a noite.Vilrna faz
efica arrasad�.Am?to de Bernardo q�ebra i

com que Cabeção e Download trabalhem
,p.ertodo coléqlo, a norte, e Sebastião se

i bastante, garantindo-lhes pontos extras,
aproxima dele,assustando-o. ! Betina acha bonito o gesto de Bernardo,

"

t t d i deixando-o radiante, Jaque vê os dois
TERÇ� - Sebastião conser a a

ido
o la iconversando e fica furiosa, Taty se interessa

Bernardo, que fica agradeCI, o, pe a! por Jonas.e pede que Pedro apresente-os,
gentile�a. Rafa solta o freio de rT)ao .do i Bernardo Betiná e Urubu vêem Sebastião
Ogromovel em uma ladeira.Cabeção pula! limpoea:rumadoeficamsurpresos,dentro do carro e consegue para-lo. Rafa i
acusa o amig? de dar importância a uma I SÁBADO-NÃO HÃEXIBIÇÃO
coisa material, mas ele mostra que parou o !

.

carro para salvar um cachorro, Download (
sugere a Bernardo que peça contribuições '> ALMA GÊMEA
dos amigos e compre uma passagem para ,-

Sebastião voltar a suá terra natal.Cabeção I SEGUNDA _ Cristina concorda com Rafaelchama a dona do cachorro para sair, mas! '

ela não aceita o convite, Mamma dá várias i em fazer o exame de qravidez. Serena fala

roupas e adereços cafonas de presente i para Agnes que sabe que ela namorou um

, para Beth, Cabeção se cansa 'de tentar ser I hom:m que se Interessou por Luna: Agnes
, ,

'

d nte do Giqa
! admite que se sente culpada pelo sofrimentozen e exrqe seu cargo e gere i

de volta, Sebastião esbarra em Kiko e é i pelo qual L�na passou, Serena garante a

destratado ar Urubu, Kiko ercebe que I Agnes que Luna a perdoou. Agnes pede que
.

p
. UbP t q e

. Serena se mude para sua casa. Serena deixa
sua carteira sumiu. ru u garan eu. .

_ ..

5 b: r- d tê I b d i claro que nao quer o dinheiro de Agnes,e as iao eve e, a rou a o. i
apenas o seu amor. Guto decide fugir da

QUA'RTA _ Urubu e Kiko vão tomar i cadeia, qU,ando Er';lelino garante que ele
.

f
-

5 b tià V'I decid i Jamais sera Inocentado por-ter atacado Ciro.

:atrs açoes com e ,as rao, di m�. eCI e
i Cristina conta para Débora que iamais passou, azer uma competlç�o para. eCI Ir quem,
uma noite com, Rafael e, portanto, não está

valserogerentedoGlga.Betlnacontapara i ávi d E I'
•

Ih R I
b Kik 5 b ti t • qravi a, rme i n o a con s e r a au a

Uru u ed ,I o dque de as lato. es ava

I. convencer o juiz de quequer se reconciliar'
procuran o o ano a car eira para i

OI'
,

devolvê-Ia, Enquanto isso, Bernardo:
com rvia.

recolhe dinheiro para ajudar o_ morador de ! TERÇA _ Felipe se desvencilha de Káti�, mas
rua a voltar para casa, Joao ouve na i ' ,. .

televisão que Natasha está namorando: fica perturbado pela beleza dela.Olfvia deixa

R f f' M
•

Kik U b ; Mima levar uma das galinhas.Vera pede queenzo e rca unolsoo arca0: 'a�oea�� � : Eduardo permita que Julian tente ajudardecidem fazer a go para arurn
•

g : ! Alexandra mais uma vez. Rafael -aconselha

vd'lma avisa Downlotad e cabeÇmaOsqeUveesvtar' i'Felipe a não correr o risco de perder Mirella.
ar o primeiro pon o para que , I.

R I diê
'

d 'I"
Ih B h f I 5 b

. 'i au marca uma au rencia e reconci raçaome ar. et a a para a nna que vai
i com o juiz, Vitória expulsa Raul do

esperar9ue Mamma faça alguns eX,ames e, i restaurante, Agnes pede que Rafael volte
se ela nao tiver doença alguma, vaj cont.ar i

para Serena. Rafael explica que ,não poderá
que o nOivado e uma mentira, Sebastlao i

, , ,

'

B d erse u'do i abandonar CrIStina se ela estiver mesmo
pedesocorroa ernar oaoserp g I i

grávida,Julian faz com que a voz se afaste de
porum grupo demoradores de rua, i Al,exandra durante álguns momentos ediz

,

,

f d i para Eduardo que tem salvação, Débora leva
QUINTA - Bernardo a asta o grupo

..

e I Dalila para fazer o exame e diz para a
moradores de rua,O aluno leva Sebast"ao : enfermeira que é Cristina.Rafael leva Cristina
para dormir em sua casa e lhe da o r parafazeroexame,

'

dinheiro que arrecadou. No entanto, ;'

Miguel não permite que o desconheddo I QUARTA _ Cristina garante a Rafael queflqueepagaumhotelpara'ele.Mlguelfala i d' 'd d f' d J, d
.

d
B h Af" saúde de i elxara e escon lar ela, epols o

para et e ranlo que a
i resultado do exame. Vera pede á Eduardo

Mamma esta perfeita. Rafa faz com que; 'f J I' E I'
.

OI"
Cabeção se vista de caubói para o teste de i para con lar em � lan. rme InO a,vlsa 'y_,a
Vilma. Vilma fica horrorizadá e diz que I que

o JUIZ a achara uma Irresponsavel se nao

aceitar Raul de volta. Vitória expulsa
Ermelino da casa de Olívia. Abílio fala para
Olívia que ela precisa tomar cuidado 'para
não causar má impressão ao juiz ou poderá
perdera restaurante e,até mesrno.aquarda
dos filhos. Felipe compra rosas para Mirella.
Kátia pede uma rosa a Felipe' Roberval
pergunta onde Dalila conseguiu dinheiro.
Guto exige que Cristina lhe dêdinheiro para
fugir da cadeia e ameaça contar tudo o que
sabe. Cristina se recusa a dar dinheiro a

Guto.

QUINTA ,- Guto percebe que Cristina está

quer se livrar dele e jura se vingar. Serena
aconselha Felipe a não estragar seu namoro

com Mirella. Kátia pede a Raul um emprego
na loja de flores, mas ele nega. Ciro comenta
com Agnes que acha estranho que as jóias
que foram roubadas, de Luna jamais terem

sido vendidas. Agnes pede a Julian para
ajudarSerenaa se lembrar domomento de
sua morte, pois assim descobrirão quem é o
assassino de Luna.Alexandra conta para Vera
qué ouviu a voz de sua mãe aconselhando-a
a colaborar com Julian. Felipe convida K�tia
para tomar um sorvete. Rafael dá um anel de'
noivado para Cristina e diz que acredita que
esteja grávida,já que foi fazer o exame.Julian
fala para Serena que quer fazê-Ia lembrar o

momento de sua morte.Serena vê a imagem
de Luna num espelho. Luna diz a Serena que
.quer lhe dar um aviso.

SEXTA - Luna manda Serena tomar cuidado
com o assassino. Hélio fala para Sabina que
gostaria de lembrar que ligação tem com

Serena para ver se deixa de amá-Ia. Serena'
vê os olhos do assassino de Luna; depois vê
Guto na vida atual. Julian desconfia de que
Guto seja o assassino de Luna, mas não diz
nada a Serena.Cristina se aproxima de Rafael,
mas ele diz que precisa de mais tempo.Rafael
vê a imagem de Luna e, em seguida, a

imagem de Serena no espelho do ateliê.
Sabina insinua que Generosa tem um

segredo. Julian percebe que Sabina está
interessada em Hélio. Um Oficial de Justiça
procura Olívia. Débora afirma para Cristina

'que Rafael jamais esquecerá Serena

enquanto estiver por perto. F-elipe aconselha
Cristina a desistir do amor de Rafael.Rafael vê
Serena brincando no rio e se aproxima.

SÁBADO . Serena tenta afastar Rafael:
Eduardo e Julian separam Alexandra e Vera.
Julian encara Alexandra e pergunta à voz

quem é ela. Olívia explica para Vitória que
não quervero oficial de justiça.pois não quer
ser intimada a ir à audiência de reconciliação.
Serena fala para Rafael que não podem mais

ficar juntos, pois precisa cuidar de Cristina e

do filho que ela está esperando. Vitória
sugere que Olívia. finja que está ,com

catapora e caxumba para espantar o Oficial

deJustiçà. A vozdiza Julian que sabe que ele
tem medo deamar: Mirella pergunta aFelipe
se está envolvido com Kátia.Crispim vê.Kátià
chorando e pergunta o que houve. O

delegado procura Roberval.Serena tem uma

visão de Guto ameaçando Luna e se lembra

que foi ele quem a matou.

BANG BANG
\ ,

SEGUNDA - Todos se encontram na grande

festa do saloon. Úrsula e duas beatas-i Washington. Zoltar diz uma palavra mágica e

aparecem na porta fazendo pregação. Úrsula "Nicola dorme na hora. Catty sai como uma

finge passar mal e é carregada por Aquarius, i sonâmbula de sua cama e. pega a' charrete.

Dong Dong e Harold. Charles convida Penny : Penny Lane a segue. Zoltar diz de novo a

Lane para escrever artigos científicos no ; palavra e Nicola acorda. Catty desperta e não

jornal. Yoko e Neon dão um show de dança. i entende nada. Penny promete não contar o

Diana senta-se à mesa dos Bo llvar.} ocorrido se a prima parar de vigiá-Ia. Gógol
propositadamente' entre Ben e Mercedita. : solta Nico1a e Zoltar e s'ugere queo circo saia da
Neon e Yoko são aplaudidos. Penny Lane I cidade. Ben avisa Bullock que vai seguir Jeff
entra neste momento e Neon desafina., Viridiana expulsa Gógol de' sua casa, quando
Merc'edita diz a Diana que Ben está' ele aparece para investigá-Ia. Zulrna convida
acompanhado. Ele sai do saloon. Neon e : Viridiana e toda a família para um almoço.
Penny Lane discutem. Dong Dong fala da : Washington explica para as Naides e Zorroh
traição de Dorothy e todos acham que ele' como funciona a central telefônica.
está fora de si, já que sua mulher está:
desacordada. Aquarius consola Penny Lane. ! SÁBADO. - Bullock avisa Jeff que 'ele terá de
Nicola convida todos para a estréia do circo. i' trazer Diana de volta, Sheng não tira os olhos
Zoltar faz uma mágica. Shenq diz a Bizerra ! de Yoko.Todos decidem colocar Tonto como o

que está apaixonado porYoko. responsável pela central telefônica; Ben segue
Jeff e Charles vai atrás do forasteiro. Harold e

TERÇA - Úrsula acredita que a chegada do
.

Dong Dong recebem Freud. Nicola e Zoltar
'

bispo resolverá ,todos os problemas. Neon: descobrem que todos fuqiram.Marilynprocura
acha um absurdo que Bullock cobre aluguel ! Zoltar.Veqas propõe sociedade nos negócios a

do circo. Diana se dispõe a desafiar Drago,para .i Gógol. Harold admira as palavras de Freud.
surpresa da família. Penny Lane aceita o

.

Donq Dong não gosta do médico. Marilyn
convite de Charles. Catty fica fascinada por i garante que teria I.argado tudo para viver com
Zoltár. As, meninas de Vegas locomotiv I Zoltar e a filha, mas ele duvida. Brenda dá um

cantam com O bispo na diligência rumei à
'

fora em Kid. Aquarius gosta do artigo escrito

Albuquerque. Jeff liberta 'Frank. Ben avisa, por Penny Lane. Yoko pede desculpas a Neon.
Javier que vai se mudar para a casa de Charles ; Ben surpreende Charles e pede que espere até
e Harold. Kid olha para Brenda. Vegas e suas ! salvar Diana para fazer a sua reportagem. Zoltar
meninas se hospedam no hotel das Naides. ' apresenta Tábata a Marilyn. Frank trapaceia Jeff
Neon procura Penny Lane para se 'explicar, ! e pega o dinheiro.
mas ela não quér ouvi-lo.Jefftenta convencer 'i

'

Bullock a colocarYoko morando em SUo casa. i
Sheng e Diana treinam.Washington avisa que " ,

no outrodia o telefone já estará funcionando ,> AMERICA
em Albuquerque. Dong Dong lê mais um

' ,

pouco do diário de sua mulher. SEGUNDA - Sol' sente as dores do parto no

meio do pasto. Tião sente uma vontade
QUARTA - O bispo prega a tolerância e Úrsula

, inexplicável de sair na tempestade. Sol se

se revolta. Harold vê também Dorothy se ; arrasta para um paiol e tem seu filho.Tião ouve
mexer. Rush e Gógol encontram a cela de' I' os gritos de Sol e a encontra. Ele percebe que o

Frank vazia. Harold fala de um médico austro- ! bebê não esta respirando eo reanima. Sol pede
húngaro que estuda sonhos. Dong Dong

,

queTiã,o leve seu filho para o hospital.Mazé diz
propõe que chamem Freud para ver o caso de ! a Zé Higino que acha que Geninho está

Dorothy. Úrsula se irrita ao saber que o bispo ! arrependido do que fez,mas ele não acredita.O
foiembora e promete chamar o cardeal.Gógol ! médico conta para Tião que o bebê de Sol tem

planejá criar muitas medidas provisórias.! um problema no coração e tem poucas
Neon sai da mesa quando Bullock conta que .. chances de se salvar. Carreirinha vê Dinho
Yokovai'se hospedar em. sua casa: Penny Lane

.

escalando ajanela de-Neuta e o derruba, pois
e Aquarius propõem que Sam seja sócio no ; acha que ele queria entrar no quarto de

negócio do gás. Harold manda um telegrama
.

Conchita.Sol viaja ao Rio com o bebê para fazer

para Freud. Todos vão ao circo. Penny Lane se i exames. Tony convida' Haydée para recomeçar
irrita ao ver Neon sentadoao lado de Yoko.Ben sua vida com ele em Miami. Sol chega com seu

se senta no meio da platéia. filho à casa dos pais,em Vila Isabel.

QUINTA· Penny Lane fica indignada quando TERÇA - Sol conta a Odaléia que seu filho
Neon a diz que Yoko vai passar um tempo em precisa ser operado. Mari explica para Helinho
sua casa:Gógol avisa a fuga de Frank. Bullock

, que só queria ajudar Alex, mas ele continua
manda o xerife prender todos do circo e i, furioso com ela. Ed fica sabendo por May que
aponta os McGold também como suspeitos ! seu filho nasceu e se desespera por não sabero
do sumiço de Diana.Marilyn conta paraVeqas ; paradeiro de Sol. Malu não revela a Miss Jane

que Zoltar é um antigo amor. Ben tem certeza
'

onde Sol' está. Júnior quer, mostrar seus

de que o culpado é Frank e ,que não agiu desenhos para Zeca e descobre que eles
sozinho. Zulma conversa com Aquarius sobre I desapareceram. Malu pede a Tião para não
a, sociedade na mina. Pablito e Bike soltam i contar a Miss Jane que Sol está ,no Rio. Sol
parte algumas pessoas do circo. Zoltar pede I batiza seu filho com o nome Francisco, e passa
que levem Tábata, porque ele e Nicola ficarão I a chamá-lo de Chiquinho. O médico aconselha
na cela. Charles pr0rJilete não escrever até ! Sol a levar o bebê para ser operado nos EUA.
Diana reaparecer. Kid e Absurd descobrem a ! Helô exige que Neto pague metade das
fuga. Nicola e Zoltar dizem que foi mágica .. despesasdeRique.Rose'semudacomseufilh�
Sheng leva Yoko para a casa dos Bullock. para a casa de Vera. Radar fica chateado ao

saber que terá de mudar sua rotina por causa
SEXTA - Bullock opta por Jeff. Padre Haeker dá ! do filho.•
uma grande penitência para Ernest pelo seu';
sonho. Denaide contém os arroubos de . QUARTA· Sol explica a Ed que Chiquinho

Cinema nacional
,As filmag-ens de "Meu Nome Não É Johnny" começam em 2006 e Selton Melro está
cotadíssimo para interpretar João Guilherme Estrela, um dos maiores traficantes
do Rio de Janeiro.

'

Fé
Pedro Bial gravou uma série de doze CDs que contam a história devários santos da

Igreja Católica. Os discos estarão disponíveis no mercado no final do ano.

precisa ser operado nos EUA. Ed promete a Sol
que trará Chiquinho de volta para ela. Dalva

garante a Graça que ela e Gomes só passaram
uma noite juntos,afirma que ele estava bêbado
e se arrependeu depois. Gomes confessa para
Mariano e Odaléia que seu caso com Dalva
durou quatro anos, e que quase deixou Graça
para ficar com ela.Graça continua com raiva de
Gomes, mas diz a Dalva que vai deixar que
Farinha more em sua casa.pois o menino não é

culpado da traição do pai.MissJane e Zé Higino
conversam sobre suas vidas. Ed ligj. para May,
conta que está indo para Miami com seu filho.

Sol, liga para Cidinha e pede que olhe por
Chiquinho em Miami. Lurdinha pergunta a

Glauco se a chantagem de Haydée pode levá-lo
para a prisão. Ed viaja para Miami com

Chiquinho.

QUINTA - Sol vaga pelo aeroporto, arrasada.
Glauco garante a Lurdinha que Haydée não
tem como prejudicá-lo. Miss Jane se despede
de Zé Higino. Tião pergunta ao médium se'

Chiquinho vai sobreviver, e ele explica que não

pode revelar. Radar e Rose não se entendem.
Ed liga para Sol e conta que a operação de
Chiquinho será realizada no final do mês. Malu
comenta com Sol que vai tentar entrar

ilegalmente nos EUA de novo.Sol fica tentada a

ir também, pois quer ficar perto de Chiquinho.
Mazé e Geninho comparecem à audiência.Alex
pede que Raíssa vá vê-lo na cadeia,e ela decide
ir. Na delegacia, Djanira fala com Alex e o acusa

de ter armado' o seqüestro de Raíssa. Raíssa
ouve. Glauco é presa em seu escritório, diante
de Haydée e Lurdinha.

SEXTA - Haydée conta, para l.urdlnha que
Glauco sonegou impostos e fez lavagem 'de
'dinheiro. Lurdinha acha que, Haydée está
inventando tudo. Alex garante a Raíssa que
Djanira mentiu, mas' ela não acredita. Lurdinha
exige que Nina, faça alguma coisa para tirar
Glauco da cadeia. Sol não gosta de 'saber que
May está ajudando a cuidar de Chiquinho,mas
não pode fazer nada, A vendedora da loja
telefona para Raíssa para avisar que.o objeto
que Haydée levou precisa ser pago. Raíssa vai
até à loja, descobre.que Haydée sempre iurta
objetos e que todos no shopping já sabem de
sua doença. Neto conta para Helô que sua

bolsa de estudos foi liberada. Lurdinha vai ver
Glauco na prisão. Ele confessa a que é 'mes;no
culpado.

SÁBADO - Lurdinha fica decepcionada com
Glauco e exige que devolva tudo o que
ganhou ilicitamente. Raíssa tenta conversar

com Haydée sobre o furto na loja,mas ela foge
do assunto. Raíssa conta para Glauco que
descobriu o problema .de Haydée. Rose vai
embora da casa de Vera e deixa o bebê para ela
cuidar. Jatobá diz a Vera que quer ajudá-Ia a

cuidar do filho de Radar e a pede em

casamento. Déia entra com Gomes na igreja e'
faz com que ele fique ao lado de Graça no altar.
Dalva deixa escapar uma lágrima -

ao ver

Gomes com Graça, mas ,diz a ,Islene que �abe
que não seria feliz com ele. Glauco conta a

.

Laer\e que Lurdinha quer que devolva todo o

dinheiro. Laerte teme qU,e Glauco obedeça.
Hàydée, muito constrangida, conta ao

psicanalista que tem a mania de furtar objetos.
Tião decide montar em Bandido e, com o

dinheiro do prêmio, tornar possível a travessia
ilegal de Sol aos EUA para que ela fique ao lado
dofilho.·

•
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enes para arrasar

6 Essencial: Para o dia-a-dia. São peças I isas, sem
estampas e bordados, em cores básicas como o branco, preto
e pele, que combinam com tudo

6 Cores: Para um dia animado, que precisa de um toque
descolado. São conjuntos bicolores de tule, calcinhas, caleçons,
soutiens com bojo, tudo muito colorido e estampado

6 Conceito: Para um dia mais chique (ou quem sabe uma

noite ... ). São peças com bordados, rendas e suaves toques de
sofi sti cação

6 Natural: Para um dia relax, para curtir a casa. São

camisolas, roupões, robes, além de calcinhas e soutiens

,confecci.onados em algodão e tricô nas cores creme, branco, e uva

A Verve acaba de lançar a sua nova coleção. As peças, delicadas e

despojadas, estão dividas em quatro linhas: Natural, Essencial,
Cores e Conceito. A coleção foi idealizada para mulheres

independentes que, além de qualidade e confortá buscam
I praticidade. Misturar O Essencial corri o Natural. As Cores com
'Conceito tudo é possível.

'
.

Toques da alma brasileira estão presentes em todos os detalhes. A

alegria e sensualidade são demonstradas em estampas e �odelos
exclusivamente criados para estas pessoas pra lá de especiais. As
linhas foram pensadas nas diferentes necessidades da mulher
moderna. ' <,

o
r

OS'C
I ÁRIES - Dia em que poderá lucrar pelos esforços que fizer no trabalho e em atividades comerciais
e industriais. Boa saúde e bom ao amor.

LIBRA - Algumas contrariedades em seu lar estarão previstas para o período da manhã.Por outro

.Iado,o fluxo e favorável para conseguir jogar na loteria. Bom fluxo para neqóciosi ,

-
'

TOURO - Evite hoje, qualquer ação, que possa afetar seu equilíbrio nervoso. Por outro lado, sua ESCORPIÃO - Influxos excepcionalmente benéficos para a sua vida em conjunto com outras

saúde melhorará totalmente,suas chances de sucesso geral também serão evidentes. Pode amar, pessoas,e para o trabalho. Evite a precipitação e os gastos supérfluos. Neste período você estará

que será bem·sucedido.
.

com muita sorte para jogarem loterias.Arrisque.

GÊMEOS - Este será, um período bastante benéfico para você.Comece a levar avante negóCios e I
empreendimentos monetários. Os ,presságios para esta fase são mais promissores para .,empréstimos,realização de negócios lucrativos,compra e venda,de objetos e imóveis.

.

CÂNCER - O período será propício para colocar em ordem os planos e projetos que estão

engavetados e que poderão mudar a sua vida.Arrisque um pouco mais,pois as inftuências astrais
estarão agindo positivamente nesta fase.

LEÂO - Alguém poderá lhe falar, tentando tirar vantagem de um negócio. Esteja mentalmente
preparado para exigir mais de pessoas individualistas, que pensam unicamente em si mesmas.

Seja prático e objetivo. ' '
.

VIRGEM - Ótimo dia para tratar com pessoas de alta' posição, com políticos e personalidades
go.vernamentais e administrativas. Lucrará nos negócios relacionados com comércio de atacado.

SAGITÁRIO,- Os estudos e as comunicações continuarão favorecidos,desde queja tenham sido
iniciados de alguma forma. Alguma situação financeira poderá contradizer frontalmente seus

desejos.

CAPRICÓRNIO - Dia em que deverá tomar cuidadocorn estranhos, novas amizades, vizinhos e

pessoas que são de sua inteira confiança. Só viaje se for de muita necessidade para evitar
acidente.cuide da sua saúde e evite excessos.

AQUÁRIO - Neste período, você estará Interessado err\ conquistar a ascensãosocial. Prepare-se'
para conhecer pessoas interessantes e freqüentar lugares diferentes. Tudo leva a crer que será
um período dos mais badalados.

'

PEIXES - Dia em que sua inteligência se elevará devido ao bom fluxo deVênus.Contudo, procure
compreendermelhor seus colegas de trabalho.bem como só familiares e a pessoa querida.Tudo
indica que esta será uma fase em que você sentirá atração por atividades físicas.

Customização: A nova
moda da mod-a

�\.�
Falar.sobre moda no atual cenário significa,,',
falar principalmente sobre a tal da", �
customlzação. Para àqueles que ouvem e

utilizam com freqüência desta palavra, mas
ainda não tem o 'conhecimento de seu

r-.

significado,eu os digo que customização de> "

forma mais clara é a arte de personalizar.v]v"
particularizar algum objeto; corpo ou até' i '13

mesmo nossas vidas. ,

I} 40.

É com freqüência que a custornização' tem�t:��
se apresentado em nosso cotidiano e é com ."
freqüência que ela vem-ganhando a cada:r�'�'�·
dia mais espaço e adeptos. Costumo' :.,;"

(T
observar esse fato nas ruas e em. eventos I ;d
diversos, locais aonde há uma grande) ,"1,
movimentação e interesse .por parte dos,r:;c,2
indivíduos cada vez mais preocupados em[/,;_,-:;
aparentar alguma "individualidade" através, :.;p
de suas modas:roupas, acessórios, cabelos" ;'!l;
posturas, automóveis, e o que mals.l-c .

desejarem. L �,t

Mas penso na customização como o» ,:j
resultado do desejo em ser diferente.por! ',is
parte de uma sociedade que está calcadar:)"lk
em .sisternas .que a cada dia nos moldam' r
mais semelhantes. Na realidade o que vem: ,,!>
se construindo através detoda essa loucura' i;'�
é uma espécie de paradoxo, assim também':,rJ;
nos relata a escritora Rosane Preclosa em ",�

. 1 . ,��
sua obra Produção Estética:"Vivemos este, 'JCI

paradoxo, nunca soubemos tão bem que '�V'ft
não somos nada e nunca fomos tão ííd
convencidos de sermos a única coisa que�"íh
importa. Uma grande parte de nossos" O)

sofrimentos neuróticos tem sua origem, i/,
nessa 'necessidade cultural de continuar '.p"
pensando que somos a coisa mais�.d
importante do mundo, o que nunca colai ()
com nossa miséria existencial e cotidiana': .:))

Mas ao mesmo tempo .em que a),j1

-customízação não é tarefa simples ela .se''I"
mostra como algo extremamente curioso.T"
Permitindo ao indivíduo tratarda sua rnodaT"
da forma como desejar, a custornização' .��
também pode significar criar a partir de I):

padrões ou até modificaros mesmos. ....,.
. .�

A moda nesse momento vem explorando; ,�
ao máximo esta questão e é visível que até')���
mesmo 'as passarelas não seguem um;:il!
d e t er m i n ado" p a d r ã o" c o m o e r a

';-J;"

costumeiro, o que se observa é que a-cada" m

nova estação os criadores têm se
r(

preocupado em seguir principalmente suas ,,�

particularidades e 'seus instintos no ';';
.rriomento de dar vida a suas criações. O

' :<
resultado é uma verdadeira salada de coisas' 1;"

e estilos dos quais-a maioria não fazemos
uso, mas que ao mesmo tempo nos r':I
permitem um campo muito flexível de i',
trabalho e criação,' abrindo portas e

mostrando caminhos os quais a pouco
tempo não tínhamos acesso em função de

padronizações provenientes de grandes
núcleosmidiáticos.

Alargando-se para q. cotidiano, a

customização entra em nossàs vidas e nos

pega de assalto! Incansavelmente pessoa I, a
moda neste momento é fazer sua própria' >
moda. Tendências direcionám para alguns
horizontes, mas a partir deste ponto pode-
se dizer que é cada um por si, como

registrou Rosane Preciosa:"Moda é a forma
slnqular de sintonizar idéias, sensações que. ":
vão modelando o contemporâneo ( ... ) Nas �:
suas mais variadas manifestações ela nos :';
propõe modos subjetivos ,que serão:
vestidos por nós';·

Oaiana Riechel- VI fase - Curso de Moda
UNERJ
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lazer descansoTurismo·
.

, I
.

em um só lugar
FOTOS DIVULGAÇAO

o segmento de parques de diversões no Brasil
movimenta anualmente R$ 527 milhões, gera 22.500

· empregos diretos, 46.600 indiretos. Os parques
pertencentes à Adibra (Associação das Empresas de

Parques de Diversão do Brasil), recebem juntos mais

de 10.milhões de visitantes ao ano. E o Brasil é um
celeiro repleto dessas opções que alegram crianças e

adultos dé todas as idades. Talvez o mais conhecido
dos brasileirosé o Beta Carreiro World, que fica no

Balneário de Penha: em Santa Catarina, mas este

destino já retratamos há algumas semanas. Nesta
semana vamo; dar destaque ao Magic City, um
complexo de lazer situado em Suzana, a 70

quilômetros de São Paulo, que recebeu recentemente o

prêmio Catavento 2005, na categoria Excelência em

Serviços. O prêmio, considerado o "Oscar" dos parques
de diversão é organizado pela Adibra.
Com o fim do inverno, passar um dia no Magic City é

ainda mais gostoso. Apesar das piscinas aquecidas na
área vip, o bom é poder desfrutar dos dois parques
aquáticos, tomar sol e curtir a infra-estrutura de lazer
do parque.
São 2,5 milhões de litros de água em piscinas, em uma

área de 300 mil metros quadrados, em plena Mata
Atlântica. Os �isitantes contam com toboágua,
karnikaze, piscinas para adultos e crianças, uma área

vip.compiscinas aquecidas, cascatas e ofurô ao Sir
livre.

.

Em termos de estrutura, o complexo de lazer oferece
cinco lanchonetes, dois restaurantes, loja de
conveniência, loja de artesanato e de doces caseiros.
Além disso, o Magic City possui parque de diversões,
equipado com barco vikíng, rotor, twister e carro de

bate-bate, entre outros brinquedos.
O Magic City também têm uma pousada, que fica
dentro do parque e oferece suítes para casal, e com a

reforma realizada no ano passado ganhou .uma sala
· mamãe e bebê, com tudo para o preparo de

· mamadeiras e papinhas, e mais dois salões de jogos e

uma sala de televisão. Toda a estrutur,a de lazer fica à

disposição dos hóspedes da' pousada.
Veja à seguir as opções do parque:

, Passaporte que dá direito a'

entrada no parque e necessitam
.

agendamento prévio. Lá o

visitante encontra o Paintball, um
jogo de equipe em que cada

jogador está equipado com uma

, arma e um equipamento de

segurança, A "�rma" de cada

jogador dispara uma pequena
bola1de tinta (com cerca de 4
gramas), que ao bater no corpo
do adversário o deixa marcado
com a tinta. Hoje em dia, o
paintball é jogado com duas'

equipes no campo, sendo um
clássico o jogo das bandeiras, em
que ganha a equipe que capturar
a bandeira dos adversários sem

perder a sua. Tem também a

Escalada Esportiva uma

modalidade que descende'do

Alpinismo e é praticada em

superfícies verticais (pedras,
penhascos, paredões etc). Já'
muitos visitantes preferem o

Arvorismo, uma montagem de

trilhas; passarelas, redes etc,
suspensas por meio de cordas ou
cabos de aço. Colocados de
maneira estratégica para

'proporcionar a cada aventúreiro,
uma dose de adrenalina e desafio,
com muita segurança e contato

com a natureza. E para quem

gosta de se molhar, 'uma boa
opção é a Tirolesa. Vá até lá e

confira.
.

Vale lembrar que o parque
também oferece várias opções
para a terceira idade e crianças e

até mesmo empresas. No mês de
outubro, o passaporte para
desfrutar do complexo de lazer

custa R$ 35 para adultos e R$ 30

para crianças. Quem preferir ficar
mais tempo pode reservar uma'

das suítes da Pousada Magic City
e se hospedar por alguns dias.
Para chegar aoMagic City basta
seguir pela rodovia Índio Tibiriçá

\ km 58,5 e seguir a sinalização até
a entrada do parque.

6. Vista aérea do Magic City, complexo de lazer situado em

Suzana, a 70 km de São Paulo, em plena Mata Atlântica

'-

I
Parque Aquático
.São 2 parques aquáticos, totalizando 2,5 milhões de
litros d'água com piscina recreativa, playground I

aquático, bíribol, piscina infantil, piscinas aquecidas,
mini-kamikaze, tabaáguas e kamikaze com 20 metros

Parque de Diversões
Equipado com brinquedos como: Super Viking, Rotor,
Skrambler, Twister, o parque de diversões é parada
obrig_atória para os que gostam de fortes emoções.

Serviço
Maiores informações podem ser

obtidas no site

www.magiccity.com.br
Parque de aventura
As atividades de aventura não estão inclusas no

6. O Magic City possui dois parques aquáticos,
totalizando 2,5 milhões de litros d'água

a) Célia Biar
b) Vara Cortes
c) Elizabéth Savala
d) Voná Maqalhães

1) O trio de apresen-tadores
Eduardo Guedes, Ana Hlckrnanrr
e Brito Jr comandam qual
atração naRede Record?
a) "Tudo É Possível"
b) "Fala Brasil"
c) "Tudo a Ver"
d) "Hoje Em Dia"

. .

Indústria e eamérclo demadel�

312-0280
4) A música' "Pavão Misterioso" foi
tema de abertura de qual novela?
a) Saramandaia

-

b) Amor Com Amor de Paga
c) Renascer

. d) Pedra Sobre Pedra

.. CASA :CAMPEIRA 2) Com qual atriz famosa o ator
Paulo José foi casado?
a) Dina Sfat
b) Joana Fomm
c) Suzana Vieira
d) Christiane Torloni

3) Quem interpretou a freira
Angélica, na novela "Estúpido
Cupido"?

5) Quem interpretou Simone e

Cristiano na primeira versão de
"Selva de Pedra"?
a) Fernanda forres e Tony Ramos
b) Tarcísio Meira e Vera Fischer
é) Francisco Cuoco e Elizabeth Savala
d) Francisco Cuoco e Regina Duarte

A loja mais tradicionalista
, da região'

E-mail: casaéampeira@terra.com.br
Site:www.casacampeira.com.br

Matriz
R:GuilhermeWeege, "22

Cen1l'O "I�Qá .10 SUl
foneflaK::m·0330

!; i

l, I
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cepcaocorreiodopovo@netuno.com.br
iar fotos até Quarta às 12h)

.' �.� • .;.t,:,\.i..\l.',;III .••. �_..,.

.
,

SEXTA-FEIRA, 14 de.outubro de 2005

Embelezand? a noss,a coluna a princesinha MarceIJe
Coelho Ooege, filha de ç::ristiano e Eliziane

Este garotinho é Mikael Feli�el�ut��e; j71�
completou seu 1" aninho no � timo ,Ia :

Ouem lhe deseja muitas feliCldades.e
seu

padrinho Elio Tôve e s,eus primos Mlç,hele e

Marcon

."
",

�s gé.méas Camilla eEdu' .' ,

(Intenmóveis), complet
arda,�etlnhas da CeCília

co�emoração foi em �ram 1 an�nho no último dia07/1 O
pars Ma/ú,e Cleyton.F;,i�i��8::t'o na residência dos seú/

. r e stheever dos
'"O' 'garotãoW"Iyan F,e ,p . u"ltimo dia

\ t u 6 anos 1'10

Anjos, çOfl\P ,e.°d pais Gis\ene
eEraldo

11/1O. parabens os

Amãe A�/ete, o pai luis e a irmã Stefani

�irabe�Izi)m a gatinha Anna Carolina da
I va P,otto pelo seus 11 anos

comemorados no último dia 12/10

.. \ .. .,
'\ (i\'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



IJ
ASSOCIAÇÃO COME,RCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUA DO SUL

APEVI·
ASSOCIAÇÃODASMICRO E

PEQUENASEMPRESASDO
VALE DO ITAPOCU

... _ .... __ ... _ .. _. "" ._ .....�..,....

Marketing na conquista do sucesso
o Programa de Capacitação dos Núcleos
Setoriais ACIJS-APEVI acertou mais uma vez

na escolha do palestrante para vivenciar e

.divídír seu conhecimento profissional e cases de
sucesso com os participantes do curso e da

palestra sobre Marketing: o evento contou com

a experiência de Guida Bretzke, presidente da
Bretzke Alimentos S. A, no dia 19 de setembro
no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. Em
um ambiente cada vez mais competitivo, onde

imperam as decisões do consumidor que
mudam suas expectativas, seus padrões de
consumo e seus relacionamentos comerciais a

todo o momento, o marketing se torna
.

Preocupado com a segurança dos cidadãos

jaraguaenses, o Núcleo dos Corretores de

Seguros ACUS-APEVI lança em outubro uma

campanha de conscientização e humanização do
trânsito em nossa cidade. A ação consiste na

disposição de veículos salvados em pontos

estratégicos do município com mensagens de

conscientização do motorista no trânsito.

o Núcleo de 'Responsabilidade Social
f>ACIJS-APEVl'rê'àÍizou no último dia,04
o priraeíro-interçâmbío de informações

"

com o Núcle esponsàbilidade Social
AÇIJ Qp' essa oportuJ+lida
q�,dep as:

envôlvi
responsabilida ". ,..

anio.a realização
ações junto à �oful,inidade, formação do

Núcleo, projetos'em comum e o primeirq
Congresso Sul Brasileiro de

Responsabilídade.Social que aconteceu

..em Joinville n 'as 10 e 11 deste mês.

a de jnt� s
..� �){periência,

ssihiLitou" ú�l��',af�risse ;eu
\)f.Joco para a r, lzaçab do seu
� "planejamento Elue s,�rá elaborado em

meados de novemh�o. A intenção do
intercâmbio é bÍlscar informações sobre
as ativi9�des que �stão sendo realizadas
dentro do m�nicípio, interagindo com ai,
sociedade e empresarial e

ferramenta imprescindível para o sucesso de
uma instituição. Para as organizações'
sobreviverem, e mais do que isso, prosperarem
nesse ambiente, não é mais suficiente
comunicar o valor aplicado ao produto, é
urgente e importante desenvolver

competências necessárias para criar valores
aos olhos dos clientes. Nesta temática o

palestrante argumentou o 11S0 desta poderosa
, ferramenta para observar um panorama geral
da empresa e seu mercado, percebendo, por

, exemplo, a ameaça de produtos substitutos, a

rivalidade entre concorrentes existentes, o

poder de barganha dos fornecedores e

Diariamente ocorrem acidentes nas ruas de

Jaraguá e região, trazendo consigo suas

conseqüências: danos materiais, físicos e

emocionais, gerando problemas financeiros e

jurídicos 'a' inúmeras pessoas, onde os

envolvidos sofrem diversos ferimentos e vidas
são ceifadas, deixando familiares e amigos com
dores irreparáveis.,As estatísticas mostram que

possibilitando o estre mento
profissional entre ambos os Núcleos: Ao
final da reunião foi ap�esentada a

programação do 1º C9pgresso Sul
�rasileiro de Resp

W'. Idàde-Socíal
,

.

: ando-como dei
w _"

';'!;;, ".-

,participação no ev

Núcleo de Respons �daae Social
"ACIJS-APEVI se reú14e
quinzenalmente, comO foco no
desenvolvimento sustehtável das
organizações da região e na formação
de parcerias. Convi os todos os

iríteressados em.sa .

sobre co

Wtrab�lhar responsa
> .•... ..•.•.......

e social em
sua empresa para p�rt�çtpar da próxima
reunião no dia 24 de outubro às

19h30min no Centro ..Empresarial de
Jaraguá do Sul ouobtef'mais
informações com o Cônsultor Alberto
Zeni pelo telefon�.\4 i1r.�'5-7005 ou e-

mail alberto@acij,s'ff�wlipr'
'

compradores e as ameaças dos
novos ingressantes no mercado.
Guida Bretzke, discorreu sobre as

relações estabelecidas com os

clientes, em uma era de muitas

informações, produtos parecidos e

I concorrência acirrada. Entre os

questionamentos dos participantes
e explicações do 'palestrànte ainda
se trataram da questão da marca,

posicionamento de mercado,
.

exportação e comércio

internacional. Para o mês de
outubro o setor de capacitação

empresarial prepara a seguinte
programação:

o erro humano é.responsável por mais de 90%
dos acidentes registrados. As causas ou

imprudências, mais comuns são (por ordem de

incidência): a velocidade excessiva; dirigir sob
efeito de álcool; distancia insuficiente em

relação ao veiculo dianteiro; desrespeito à

sinalização e dirigir sob efeito de drogas. Estas
imprudências são fatores determinantes em

acidentes com vítimas fatais no BrasiL
Analisando este cenário de problemas cada vez

mais graves' e difíceis de serem controlados, o
Núcleo da dá algumas dicas de como se

comportar frente a estes índices:
• Jamais dirija após ingerir bebidas alcoólicas,
pois seu "tempo de reação" ficará alterado.
• Não utilize drogas antes e nem durante a

condução de veículos. Embora algumas drogas
sejam usadas para estimular habilidades, com
relação ao "tempo de reação" produzem efeito

.comprovadamente contrário.
• Reduza a velocidade quando seu estado

Câmara da Mulher
Empresária: 10 anos

de Empreededorismo
Esta foi a frase para expressar as conquistas do grupo
que compõe a Câmara da Mulher Empresária ACI]S
APEVl. A data foi: comemorada com a belíssima

apresentação de Nelma Penteado no início de
setembro e na reunião plenária do dia 3 de outubro,
onde a integrante Maria Elisabet Mattedi,
apresentou à entidade e a toda comunidade, as

realizações e as' atividades da Câmara da Mulher
volt�das ao associativismo, à formação de lideranças,
ao apoio na administração da empresa e ao

desempenho gerencial e administrativo, somadas à

troca de experiências e à oportunidade de geração de

negócios. No ano de ,2005, a Câmara da Mulher

Empresária realizou 22 eventos, com 944

participantes, o que aponta o dinamismo e a

. importância dó conhecimento para estas mulheres.
Informações sobre a Câmara da Mulher Empresária
com a consultora Carmen, fone (47) 275 7028, e�
mail carmenéj'acijs.com.br,

emocional estiver comprometido '

ou evite dirigir.
• Mantenha sempre distância de

segurança em relação aos outros

veículos.
• Utilize sempre e

adequadamente os dispositivos
de segurança,

.:

• Respeite e procure entender a
razão da sinalização de transito,
isto poderá evitar um acidente.

.

• Evite colocar-se em uma

condição causadora de acident�.
• Finalmente, considere que todo
acidente pode e deve ser

evitado.

Corretores de Seguros
lançam campanha:
Conscientização na

Prevenção de Acidentes
no, Trânsito

"Mais vale perder um minuto na

vida, do que perder a vida em um

minuto",

Colaboração: Cinthya S,RFeliPPi

tfl
NETWORKS

472731112
www.tfi.com.br

StRV
�!o@SS1lmeotô e Servíços Contabels SIC utda

'371-1846
www.proserv.cnt.br
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Acesso a linhas de
crédito para materiais"
de construção.
A ACOMAC-'Associação dos
Comerciantes de Material de Construção,
em parceria com a Caixa Econômica
Federal dejaraguá do Sul amplia o

, atendimento a seus clientes com serviço
: exclusivo-de orientação' e preenchimento
de formulários para a aquisição de
financiamentos para construção civil
dentro das lojas integrantes. Serão
oferecidos o Construcard Caixa, FGTS e o

'FAT, que compõe as linhas de crédito para

construção. O Contrucard Caixa é um

financiamento para material de construção
e/ou armários sob medida a ser utilizado
em imóvel residencial urbano,
movimentado por cartão de débito,
destinado a pessoa física, com condições
básicas de: idoneidade cadastral; titular
de conta na instituição; ter capacidade
civil; maioridade ou emancipação; ser
brasileiro nato ou naturalizado, ou
detentor de visto permanente no país no
-casd de-estrangeiro; possuir capacidade de
endividamento e oferecer uma garantia
que poder ser aval, caução de

depósito/aplicações financeiras, hipoteca
'ou alienação fiduciária (automóvel), tendo
como observação benefícios se cliente da

instituição. A característica desta
modalidade é financiamento individual,
não-sendo permitida a composição de

renda, constituído de 02 (duas) fases:
,-

utilização do limite de crédito, na qual as
compras são efetuadas e a amortização,
-iniciada após o término 'do prazo
contratado ou da utilização total do limite

de créditó concedido, o que ocorrer primeiro. Os prazos
concedidos são de até 36 meses com limite de créditoaté R$
180.000,00. O Construcard FAT que é uma linha de crédito
imobiliário, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador,
destinada à aquisição de material de construção, com as mesmas

condições básicas para aquisição do crédito e garantias de acordo
com o tempo de conta do cliente, valores máximos até R$
12.000,00, prazos de 96 meses para pagamentos e,06 meses para

,

construção, os juros são calculados pelo SAC à taxa TJLP+9,7%
a.a sobre o valor do financiamento, mais os encargos contratuais.

Para finalizar é oferecido o Construcard FGTS que financia

'construção, conclusão, ampliação e melhoria, sendo o imóvel
residencial urbano, obrigatoriamente destinado à residência de

quem "tira" o financiamento, não podendo financiar para'
benfeitoria em comércio. O valor máximo do financiamento é de,
R$7.000,00 e mínimo de R$ 1.000,00, a taxa de juros é de 6% a.a

+ TR com prazo de amortização máximo de 96 meses e mínimo
de 36 meses,' sendo que a renda bruta familiar deve ser até R$
1.500,00. Todas estas informações podem obtidas em uma das

lojas conveniadas a ACOMAC, bem como formulários e fichas de

inscrição. É a ACOMÀC pensando no bem estar de seus clientes
e na capacitação de seus colaboradores.

,
,_
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Não entre em

78, 79, 1 dejaneiro de 1980. Quem viveu

tudo isso mal imaginava que esses anos

iriam marcar o nascimento dà discoteca,
das polainas coloridas, do estouro de três
innão� com a sua música, dos programas de
auditório quem se lembra do "quem quer
bacalhau?" e, com, toda a certeza, de um
dos momentos mais importantes para

propaganda brasileira. Por toda essa

,importância, o Núcleo de Comunicação
está preparando a Festa Saturday Night
Reviva!.
Na verdade, mais do que uma simples
comemoração, do encontro de profissionais
amantes da propaganda ou simplesmente,
de quem gosta de se divertir, a festa
marcará o interesse do Núcleo de

Comunicação ACIJS-APEVI de fortificar e
trazer inovações para o mercado da ,

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

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

.
Colaboração: PheliPe Cenieir.a, CMC Central de

Marketing & Comunicação.

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

'

A escolha pelo tema "AnosSê", além de destacar um
momento de alta profusão cultural, como já
comentado anteriormente, exalta um período de '

valorizaçãoda propaganda brasileira em todo o l
mundo, com a criação de cases famosos até hoje. O

. �.' •
embato ainda vai ganhar a presença do DJ Cacau !!
Menezes, Colunista do Diário Catarinense e

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

brilho e as cores eram presença garantida na balada!

Esperamos por você, sua nostalgia fará a diferença.

Núcleo é pionei ro na

capacitação de'
-

profissionais para novaNk-Iü
A Norma Regulamentadora de Segurança
em Instalações e Serviços em Eletricidade
do,Ministério do Trabalho e Emprego foi
rema do curso de 40h promovido pelo
Núcleo das Instaladoras Elétricas ACIJS
APEVI entre os dias 14 e 29 de setembro.
O Curso foi ministrado pelos' engenheiros
Luis Rodolfo Bastos e João Carlos
Bontorin, que alertaram sobre a

necessidade de adequar os profissionais
para o setor conforme norm,!- estabelecida
pelo ministério. ''As empresas que
trabalham no segmento e não tiverem

eletricistas habilitados, sabendo Usar: os

EPI's corretamente, noções de primeiros
socorros, informações e medidas de
controle de risco elétrico, técnicas de
análise de risco entre outras

,

especificações eStarão sujeitas às'

notificações ou multas previstas em lei"

argumenta João Carlos. Lembrando que o

curso é obrigatório conforme capítulo
10.8.8 da NRío, para todos os

trabalhadores que realizam serviços com
eletricidade e possui data limite para
adequação até dezembro de 2006,
complementa Luis Rodolfo Bastos. A
nova norma apresenta mudanças
significativas em relação aos requisitos da
norma atual. Entre as mudanças
existentes, destaca-se a obrigatoriedade
do treinamento específico de todo

empregado que trabalhar em instalações

'elétricas, energizadasou não, e em suas

proximidades, para garantir sua segurança durante
a execução dos serviços. O Núcleo abriu espaço

para a realização deste curso porque esse

treinamento e-a autorização para que os trabalhos

sejam realizados serão de responsabilidade da

empresa empregadora. Segundo o Ministério do
Trabalho e Emprego o objetivo deste novo requisito
é proteger todos os trabalhadores que interagem
com as instal;ções, mesmo aqueles que estiverem

nas suas proximidades para efetuar outros tipos de

serviços, mas igualmente expostos aos perigos
inerentes a essa proximidade. Como é o caso dos
funcionários das empresas, que, embora não
executem serviços diretamente ligados às redes

energizadas, estão muito próximos ,delas, no caso'

auxiliares de serviços gerais, faxineiras, etc ... O
professor João Carlos Bontorin ressalta que como a,

norma foi recentemente aprovada, ainda são

poucas as pessoas que possuem o treinamento no

Brasil, mas Jaraguá do Sul já deu seu primeiro
pas�o, formando a primeira turma.

'
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.. 48° Aperfeiçoamento
técnico: Curso de'
Penteados

,

Após a COSMOPROF 2005 - São Paulo, onde 27
profissionais do Núcleo estiveram em missão, o
Núcleo de Cabeleireiros Profissionais ACI]S-APEVI
traz o 48º aperfeiçoamento técnico na área de

cabelos, o curso de Penteados, com Kelly Maser,
profissional cabeÍeireira há 15 anos e técnica da Mac
Paul para Santa Catarina. Após a conquista do
concurso de penteados "Noite de Gala" em 1998, a
instrutora passou a aperfeiçoar suas técnicas através
da Academia Fernando Alves de São Paulo e

recentemente naAcademia Langueiras de Buenos

Aires, passando a ministrar'cursos por todo Estado.
O evento ocorre dia 17 de outubro das 09 às 17h na
ACI]S e é destinado aos profissionais com interesse
em aprimorar os seus conhecimentos e técnicas.

Informações com a Consultora Carmen através do
telefone (47) 275-7028 ÇJU e-mail

carmen@a:cijs.com.br.

Míssào internacional à
Itália' em comemoração
aos Iüanos do Núcleo

Em comemoração ao aniversário de 10 anos, o Núcleo de

Construção Civil ACI]S-APEVI em parceria com a

.
Câmara de Negócios Internacionais CAMBRA,
Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina
EACISC e Associação das Pequenas e Médias Empresas da
Região 'de Trento e Bologna, realiza missão técnica a Itália,
entre os dias 10 e 22 de outubro, com o objetivo de somar
informações com visitas inJaco a obras em andamento;
visitar empresas do setor de planejamento de obras em

, edificações residenciais; reunir-se com núcleos de

construção Civil em Trento e Bologna para estreitar

relacionamento e processos e também prospectar
'investimentos estrangeiros no Brasil através de uma

aproximação entre o, poder público das regiões de Trento e

Bologna com membros do poder público da região da
AMVALI, como forma de consolidar e ratificar o apoio
aos empresários de ambos os países.

J

Estão agendadas também, reuniões com potenciais
investidores italianos para verificar seu interesse em

realizar negócios com empresas brasileiras. Além
disso, o grupo pretende conhecer novas tecnologias
através de visitas as Feira de Bologna � à

Universidade de Trento, tendo acesso do state ofart
na área de construção civil e arquitetura. A
oportunidade é única para o setor, a exemplo do que
ocorreu com o setormetal-mecânico que atraiu

,

investidores para a cidade de Jaraguá do Sul. COrflO o

setor é bastante dinâmico abre-se através do
associativismo, mais uma oportunidade de sucesso

para as empresas da região. Maiores informações
podem ser obtidas com a consultora Denara, através
do telefone (47)275-7026 ou e-mail:

denara@acijs.com.br

o Núcleo de Informática ACI]S-APEVI
concretiza parceria com a Prefeitura de Jaraguá
do Sul e outras entidades para criação e

desenvolvimento do Pólo Tecnológico que está -

em sua terceira reunião, com ações já
formatadas até o final do ano. O Núcleo

participa destas reuniões de sensibilização .para
constituição de uma equipe e para a

implantação do projeto no município e se
'

inspira em alguns exemplos de sucesso de outras

regiões qüe adotaram o sistema, como: Curitiba,
Porto Alegre, Pato Branco, São Carlos,
Blumenau e [oinville. Segundo o consultor do
Núcleo, Alberto Zeni, "a evolução deste projeto
depende do levantamento das necessidades por
setor, onde todos os envolvidos esperam
detectar em qual segmento se tomará mais

evidente a necessidade de desenvolvimento do

pólo". N:3,: seqüência será organizada -uma

Núcleo de Informática

apóia criação de parque
tecnológico

comissão que representará o projeto, com o
objetivo de buscar mais informações
direcionadas ao segmento propulsor do Pólo

, Tecnológico de Jaraguá do Sul, através de
visitas técnicas ao Pólo Tecnológico de São
.Carlos-Sf' e o Projeto Sapiens, que já são
sucesso neste sistema. Não deixando de
lado o seu planejamento, o Núcleo realizará

,

em sua próxima reunião o sorteio de um
monitor de Cristal Líquido, contemplando
o ganhador da ação entre amigos iniciada
em meados de agosto deste anç. Outra ação
que está programada para 'este mês é a

reunião com o Vereador Dieter Janssen
, \

para debater a alta taxa de tributação paga

pelas empresas do setor de Tecnologia da

Informação, e através dá união com o poder
público, pretende-se .sugerir alterações que
minimizem essa carga tributária.

"

',lO,' _

�...... , -.

i

I

j

Sucesso no 2° Concurso de

Esculturas Soldadas
b Núcleo de Metalmecânica ACIJS-APEVI
comemora -o número de equipes participantes no
II Concurso de Esculturas Soldadas, premiadas
dia 21 de setembro no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. Junto com a premiação dos três
trabalhos vencedores, realizou-se o 3º Seminário
de Processos e Tecnologias de Soldagem alusivo'
ao aniversário do Núcleo de Metalmecânica e ao

Úip_ do Soldador (24/10) com a palestra:
Acabamentos de Superfícies Soldadas com o

palestrante Renato Ramir�z. O coordenador do
Núcleo Edson Dalinghaus, atribui o sucesso do
concurso 'ao apoio das empresas nucleadas, que
incentivaram seus colaboradores a participar,
oferecendo o material para execução das obras.
"Em 2004 tivemos 0,4 equipes participando do
concurso, este ano mais do dobro de trabalhos

prestigiaram o evento, sendo o total de doze".

Tradição em bons resultados, o Núcleo de
Metalmecanica comemorou 11 anos de'
existência, sendo o Núcleo mais antigo da

instituição e agregando 20 empresas nucleadas.
O resultado do evento foi tão bom que o

coordenador já faz planos para 2006, "No
próximo ano, pretendemos aumentar ainda mais

o número de trabalhos inscritos, e continuar
trabalhando na valorização do funcionário
através de sua atividade e capacitação" conclui.
Os trabalhos foram avaliados por. uma comissão

julgadora composta por Denyse Zimrnermannda
Silva (Vice-presidente de Artes Plásticas da

SCAR), Mara Oppermann (Coordenadora de
Artes Plásticas da SCAR), Paulo Obenaus (
Presidente da ACI]S),]aime Richter (Diretor de
MarketingWEG) e Reinhard Mattias Conrads (

,

Arquiteto e Artista Plástico ), que consíderaram
os trabalhos de grande qualidade.'A premiação ,

ficou assim definida: 1 Q colocado, Enio Alberto
Rigel, com o trabalho: "Balão"; 2º colocado,
Arlindo Borgmann, como trabalho: "Vencia
através do mundo da Soldá" e 3º colocados,
Gabriel Bon:in e Rogério Leítholdt, com o

/'

trabalho: "O Início", participaram dó,
"

concurso às empresasBamak, Funilaria
Artesanal, SENAI, Rodril Equipamentos e

Tornearia Guida. Todos os trabalhos estão ,;,..
e,xpostos no salão de eventos da Àcíj'S"t:

-

estarão em exposição no Teatro da SCAR à"

partir de 20 de outubro
r-i.

, Informações sobre os eventos promovidos ,

pelo Núcleo podem ser obtidas corri o
.'

_ 2
consultor Francisco, Através do telefohe ,(4ir
2]5 7012, e-mail francisco@acijs.com.br ou

'

nucleo@acijs.com.br.
"
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Equillbriü e Capacttação
Durante os dias 24 e 25 de setembro, 01,
02 e 08 de outubro realizou-se o 2º

aperfeiçoamento dos motoristas do
NUTRAN - Núcleo de Transportes
ACIJS-APEVI, com o curso de
-Transporte Coletivo de Passageiros. O
Núcleo tem realizado seus treinamentos
com grandes parceiros, se preocupando
em integrar às necessidades do mercado
e estar atento às políticas de

regularidade das leis vigentes. O curso

oferecido atende as exigências da

formação do condutor de transporte
coletivo de passageiros, bem como da

reciclagem dos conhecimentos de quem
já é condutor nesta especialidade. Em ,

uma pesquisa feita pelo núcleo com os

alunos do curso, empresários,
proprietários de frotas, especialistas dos

departamentos de trânsito e as famílias

que utilizam o transporte alternativo de

passageiro como meio de locomoção,
podese constatar que esta atividade está

crescendo, e é cada vez maior a número
.

de pessoas que necessitam deste serviço;
a atividade de transporte alternativo dê
passageiro parece simples, mas é

\

.....1IIII·..
V

..AN"'�'jaltamente complexa, exigindo
muito de proprietários e

'

condutores de veículos na

administração e organização dos

serviços; exige muita responsabilidade dos envolvidos e de
toda a sociedade, pois muitos acidentes são causados por
outros motoristas, geralmente com graves conseqüências,
devido à fragilidade dos ocupantes. Os bons profissionais são

pessoas equilibradas, conscientes de suas atribuição e

responsabilidades. E é através desse compromisso que o

NUTRAN busca aprimorar seus conhecimentos e não se

limitam a cumprir as exigências. Cada integrante do Núcleo
deve agir como seu próprio fiscal, tratando sempre os

usuários de transporte alternativo de passageiros de forma
cordial e respeitosa. Durante o curso os instrutores frisaram o

conceito se saber administrar seu negócio que se definiu em

oferecer serviços de ótima qualidade, manter excelente
. relacionamento profissional com todos os envolvidos na

atividade, planejar e racionalizar a oferta de serviços e custos,
estar 'em dia com obrigações e exigências legais e manter

veículos e equipainentos de segurança com excelente estado
de funcionamento e manutenção. O NUTRAN-Núcleo de

Transportes ACIJS�APEV1, não se atém somente na

capacitação de seus associados, mas na segurança e qualidade
de vida oferecida, a seus clientes.

, '

Sistema de Gestão \
;

Integrada ISO' 9001:2000\
e ISO 14001:2004
A última reunião do Núcleo da
Qualidade ACI]S-APEVI, dia 03/10,
teve como pauta principal a apresentação
do case de sucesso na 'área de Gestão da

Qualidade e Ambiental da empresa
Marisol S.A A coordenadora de gestão
da qualidade, Marusa Lenzi,
compartilhou com os nucleados a

experiência da'integração das duas
normas NBR ISO 9001:2000 e NBR ISO
14001:2004. Conforme a palestrante,
ainda não há certificação específica para
um sistema de gestão integrado com as

normas de gestão da qualidade e gestão
ambiental, mas as organizações que

optarem por fazer esta integração terão

diversos be�efícios como melhoria

organizacional, redução gradativa de

documentos, maior parceria com as

partes interessadas, otimização de

processos de auditoria interna e externa,
aumento da produtividade com

responsabilidade ambiental, dentre
outros. O Núcleo da Qualidade, afirma

�

O Núcleo de Farnl�s[ls�de
Manipulação fund�db em 07de
junho de 2005, hascêu com o

objetivo de promover "hunião, o
associativismo e o fortalecimento da

classe, bem como, âÍP.l"a,J;ar, defender,.

,!l!!,"
,.

.

que esta iniciativa de apresentação de cases inserida [10
planejamento de atividades de 2005 vem agregando muito às

empresas nucleadas, q�e podem tomar, por exemplo, o caminho
já trilhado por organizações de sucesso. Para o próximo dia 17,
está programado o Seminário Interno de Gestão do
Conhecinfento das 15 às 17h. Informações e inscrições corn o

co�sultor Alberto pelo telefone (47) 275-7005 ou e-mail:

alberto@acijs.com.br.

Coialxwação: Deise Cristina Wischra1

\

Transportadoras/
visita a rnalor fei ra de

_transporte daArnérlca LatinàbJ4t#

Núcleo das

O Núcleo das Transportadoras ACI]S-APEVI
, está com viagem marcada entre os dias 27e 29
de outubro para a 15ª edição do Salão
Internacional do Transporte, FENATRAN. A
feira acontece entre os dias 24· e 28 de
outubro, no Pavilhão de Exposições do Parque
Anhembi e é a maior mostra do gênero, na
América Latina, uma das maiores e mais

importantes do mundo e conta com intensa

participação das montadoras de veículos,
fabricantes de implementas, autopeças,
motores e pneus, transportadores de todos os

�odais de carga, instituições financeiras,
seguradoras, dist�ibuidores de petróleo e
derivados 'e, inclusive, fornecedores de
hardware e software específicos para o

segmento. Em quase 80 mil metros quadrados
de área de exposição, a FENATRAN vai

mostrar o que há de mais moderno e

importante em soluções para o transporte.
Será a grande oportunidade para o setor

alavancar seus negócios e buscar novas
oportunidades no mercado interno e externo,
contribuindo inclusive para o incremento do
intercâmbio na cadeia automotiva. Durante a

visita a feira, as empresas do Núcleo serão

recepcionadas pela empresa Scania Latin
América Ltda. que aproveitando a

oportunidade, apresenta sua fábrica localizada
em São Bernardo do Campo/SP aos

empresários e os acompanha durante toda a
feira. É a segunda oportunidade de visita a

FENATRAN que o Núcleo promove e as

expectativas deste ano são ainda maiores, são
,

.

I
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160 expositores nacionais e 30 estrangeiros,
possibilitando aos nucleados a atualização sempre
necessária. As inscrições estão abertas e os interess�dos
em participar devem confirmar presença até 25 de
outubro, com Marisa no telefone 275-7012 ou

núcleos@acijs.com.br. Entre as-ações planejadas pelo
Núcleo, foi realizado dia 14 de setembro a apresentação
do tema: Linhas de Crédito para Micro e Pequenas
Empresas, pelo profissional de relações empresariais dá

• BRDE, Vicente Zenon Farias e, em 28 de outubro, o
gerente do Banco do Brasil, Caetano Amantino,
apresentou a linha de crédito: Cartão BADESC que

oportuniza ao empresário a aprovação dé um pré-crédito
de até R$ 100.000,00 para compras de materiais

permanentes, como pneus; troca de caminhões, etc.
Mais informações, podem ser obtidas com o Consultor
Alberto Zeni pelo telefone 47275-7005 ou

alberto@acijs.com.br.

Núcleos Setoriais abraça
o setor de Drogarias
A intenção de formar novos Núcleos já era

clara desde o início das atividades de ZOOS para
a ACIJS e APEVI, mas no mês de setembro a

entidade abraçou mais um setor produtivo da

micro-região. A.constituição do Núcleo de
, Drogarias surgiu de um panorama de que as

farmácias e drogarias constituem-se na '

principal canal de distribuição de
medicamentos para a população brasileira,
podendo daí, verifícar-sea importância desse

segmento para o paísonde são movimentados
em torno de U$$ 8 bilhões anuais, resultado
que coloca o Brasil no cenário mundial corria o

8º mercado de medicamentos, conforme

C
m

de Manlpulãçãç
o Médi,

, orientar e coligar os legítimos interesses as

Manipulação junto às entidades representatívas do '

segmento, poderes públicos e ACI]S AP�VI; promover
eventos, cursos,. palestras, seminários, missõ@s técnicas,
visando a capacitação pessoal e profissional dos empresários
e profissionais e o desenvolvimento contíry.�o,da atividade,

'iI'

275-3553

LUNELLI
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

sob os preceitos da ética e da moral.
realiza n m�s uma homenggem ��

ia do Médico em' 18/
'

,

.

a�ram,?or 9çbmu�i.dade,
§ce a v "outras pessoas, oferecene
cbnf��to; �tenção e possibilidades de
mais saud�veL Neste cenário o Núcleo ",eFarmácias cle.Manipulação ACI}S-APEvr
patabeniza os profissionais da área médicã e

'

agradece ,a confiança depositada no setor.

Conselho Editorial: Edson R. Schmidt, Francisco Alves, Laércio Coelho, Rejane Bassi.

Jornalista: Marilaing Maciel. ,

Edição, composição e fotolito: Cromoart (47370-0816)
Impressão: Gráfica CP (473707919) Distribuição: Jornal Correio do Povo.

Informações sobre os núcleos setoriais: '

(47) 275-7012
E-mail: nucleos@acijs.com.br

'

Rua José T. Ribeiro, 165
Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul

Fone: 371-0555

informações da Abrafarrna ( Associação Brasileira de
Redes de Farmácias e Drogarias). Em Jaraguá do Sul e

micro-região faze� parte deste quadro 74 drogarias, sendo
41 integrantes do núcleo associativo. O Núcleo de

Drogarias tem por objetivo a união dos profissionais do
setor, fortificar o segmento e focar ações relacionadas à

ética, capacitação, treinamentos e qualidade. As reuniões
acontecem quinzenalmente, às terças-feiras, às 20h na
Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul. O

grupo está aberto a novas adesões e convida os

profissionais da área que querem crescer no mercado

competitivo a participar. Informações podem ser obtidas
com a consultora Carmen pelo telefone (47) 275-7028 ali

.e-mail: carmen@acijs.com.br.
'
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voce me lC()., c

decli.cação, PDS
provinda;cer;
'conhecer
Que Deus y

e permita q �tte ajydando, ao'"
próximo com sêu dom especial.
Mensagem do l1úcleo de Farmácias d,
ManiPulação ACI:1S�APEVI.
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