
N° 5.252 I RS 1,25

VENÂNCIO DA SILVA PORTO 1 1919 -1922 • ARTHUR MÜLLER 11923- 1936 • HONORATO TOMELlN 11937 -1957 • EUGtNIO VICTOR SCHMOCKEL 11958 - 2004 .YVONNE ALICE SCHMOCKEL 12005

JARAGukDO SUL, 21 DE OUTUBRO DE 2005

!UniRlãdlA�· ------
, f

! Unjmed. Seu Plano, Sua Vída!
j.

.

t

13702200
� �

i www.unimed.com.br !

I SEXTA�FEIRA I
._1. 1 .Mrn r m••

REFORMA

Amarildo Sarti é O secretário
de Desenvolvimento Rural

- PAGINAS

mínima: 18° máxima:24° mínima: 19° Máxima:24°

AMANHÃ:...a_ • Sábado

___ nublado com alguns
_ .._�._---- perfodosde melhoria
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• Sexta feira
nublado com alguns
períodos de melhoria

.e chuva a qualquer
hora do dia
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Consumidor da região gasta
•

mais para comprar carne
O foco de febre aftosa

. encontrado no Mato Grosso
do Sul já reflete nos preços
cobrados na região. O rea

juste nos grandes supermer
cados é de 25% a 35%, já no .

pequeno comércio, o

aumento fica em tomo de
10%. E segundo os

comerciantes, o aumento

pode ser ainda maior. O

produto sobe emmédia 30%
com a chegada das festas de
fim de ano. Os consumi
dores já notaram a diferença
e dizem que o bom é com:
.prar em dia de promoção.O
quilo do coxão mole, por
exemplo, ficou em média .

R$l mais caro. - PÁGINA S .

CRESCIMENTO

População de Jaraguá do Sul.
vai dobrar dentro de 20 anos

Pesquisa feita pela Secretaria de Desenvolvimento
Econômico apontou que Jaraguá do Su], hoje com

,
. população estirnada em cerca de 128 mil habitantes, deve
chegar em 2028, com 307.785 moradores. - PAGINA 6

JOGOS ABERTOS'

.
Diretores da Fesporte conhecem
complexos esportivos da cidade
Dois diretores da Fundação Catarinense de Desportos
estiveram ontem' em Jaraguá do Sul para vistoriar 25'
lugares que poderão sediar competições nos Jogos Abertos
de Santa Catarina de 2007. - PAGINA 8

PROJETO

Prefeitura quer implantar
� .

Area Azul no centro em 2006
- PAGINA S E EDITORIAL
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COMUNICAÇÃO

!Mas' de FeSta,
·bebida gelada
e·,preço baixo.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Presidente daWeg fala sobre
economia., planos e negócios
Presidente de um dos maiores grupos industriais do país,
Décio da Silva passou por diversas funções dentro daWeg.
"Isso fez com que eu tivesse uma visão mais global, tanto da
empresa como do mercado", diz. O empresário também.
fala sobre a sucessão familiar. Tema que foi debatido esta'
semana numa iniciativa do Instituto Cassuli e Unerj. Para
Décio, o sucesso é resultado 10% de inspiração e 90% de
transpiração. Ele é Formado em Engenharia Mecânica e

Administração de Empresa. _ PAGINA4
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Sextas no Moinho, únicas corno você! �
DROGAS

Local: Subida Rio Molha (Antiga Fecularia).
Reservas e Informações: 9918-9090 - Inicio: 23hOO

Convites antecipados: Masculino R$ 15,00 - Feminino R$ 10,00
Não'nos responsabilizamos por compra do Ingrésso fora dos pontos oficiais:

*Jaraguá do Sul: Pingüim Lanches (Walter Marquardt); Mime (Walter Marquardt)
Mime (Reinoldo Rau); Delta Cell Claro (Shopping Breithaupt) *Guaramirim: Posto Maiochi
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OPINIAO.

danos. A cobrança, segundo
entendimento da sentença,
mesmo garantindo a rotati
vidade de veículos nos

estacionamentos públicos,
restringe direito fundamen
tal de ir e vir, conforme a

Constituição Federal, além
de impor ao cidadão a

obrigação de arcar com

preço determinado para

� Tribunal de Justiça condena

empresa de Joinville a indenizar de
, '

motorista que teve carro roubado

que a empresa é, efetiva
mente, a responsável por da
nos causados a terceiros nos

estac_ionamentos sob seu

controle. Isso porque, op
tando o poder público
municipal pela cobrança de

remuneração de' estaciona
mentos em vias públicas de
uso comum do povo; tem o

dever, de vigiá-Io s com

'responsabilidade pelos

contratuais que levaram à

suspensão do serviço em

Jaraguá do Sul, a área azul

SEXTA-FEIRA,21 de outubro de 2005 ,CORREIO DO POVO

acabou criando conflitos
diáriGs entre usuários e

, monitoras contratadas pela
empresa que explorava o

serviço. A mão de obra
contratada se mostrou

totalmente despreparada
para este tipo de trabalho, ,

além do que, por força de

,regras extremamente rí

gidas, inexistia qualquer
flexibilidade ou tolerância.
A ordem, pura e simples,
era a de norificar- com o

int�ito exclusivo de arre

cadar. Os estudos em

andamento foram retoma

dos por pressões, do órgão
representativo do comér

cio, onde a esmagadora
maioria não disponibiliza
estacionamento, próprio
para os clientes. E nem

sequer cartões gratuitos,
como forma de atrair

clientes," para quem
efetivamente uso o esta
cionamento pago para fazer

r:

compras.

FRASESI------�-------------�

Área ·deve ter segurança
I

'

! Suspensa no último ano que teve o veículo furtado

da administração passada, quando ocupava- uma das

por flagrantes irregularida- vagas, do sistema zona azul,
4es contratuais, a chamada, serviço explorado, pela
área azul- cobrança de empresa.
Jstacionamento em vias A Soil havia recorrido ao

Júblicas do centro .d a Tribunal alegando que

didade- é objeto de estudos apenas prestava o serviço doe

,á alguns, meses para �ua estacionamento rotativo

neimplantaçâo.. Comercian- sem o dever ou guarda dos
�es estariam preocupados automóveis. Mas o entendi-

1\)m a' falta de vagas para
cl iente s , influenciando

negativamente nas vendas.

Entretanto, se o sistema

voltar, agorá deverá ser

cercado de todos os mento da 1 ª Câmara foi de
cuidados ,ju'rídicos que o

assunto exige. Isso porque
�! 1 ª Câmara de Direito
Civil do Tribunal de Justiça
J'e Santa ,Catarina, por
(, ,

maioria de votos, confirmous,

S:r�ntença da comarca de

joinville condenando a

empresa So il Serviços
Técriicos e Consultoria a

urna indenização de R$ 8,5-
mil em favor de motorista

estacionar em via pública.
"E, como a cada obri

gação deve corresponder
um direito, o poder público,

-

porque aufere vantagem
econômica, deve suportar
um ônus correspondente",
fundamentou o desembar

gador o-u Rodrigues.
Além dos problemas

c/'Me sinto como sempre me senti, inocente e sereno':
("

6+ Do deputado José Dirceu (PT-SP), depois de ver rejeitado seu mandado desegurança contra a cassaçã do mandato, pelo
��:plenário do Supremo Tribunal Federal (STF).
�i
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� Doisjaraguaea:'lses na
!:� missão Hesc à China
f'l

I Fatos & Pessoas. I
, Fernando Bond

(

�;:
4

r:�orianópolis - Dois empresários de

��raguá do Sul fazem parte da missão

çomercial da Fiesc que está na China:

O�oWagner, da Avenida Gráfica, e José
��is Meister Peixoto, da Duas Rodas
(�dustrial. Eles visitaram com a comitiva
catarinense o terminal Nansha (foto), do

,

porto.de Guangzhou. Para o presidente
Ida Fiesc, Alcantarc Corrêa, o terminal

representa a visão chinesa do futuro.

,illAqui eles' têm capacidade para
'embarcar em três meses o que o porto
de Itajaí embarca em um ano': disse. liA

China está crescendo e sabe disso. O

:governo está investindo pesadamente
;em\ infra-estrutura, ou seja, está, se
.anteclpando à necessidade futura do

lpàís em e�coar o que vai produzir';
:completou. Com' investimentos

!públicos de US$ 400 milhões, o porto
ide Guangzhou 'é o terceiro maior porto,'
ida China e opera 24 horas por dia,' 365
Ídias por ano.Tem o maior calado do país
:(14,5m) e faz dragagens pelo' menos
uma vez por ano. Opera principalmente
linhas para os EUA, Japão e Singapura,

,

.rnas quer ainda este ano criar linhas
diretas para o Brasil.

Meister:matéria-prima
A missão catarinense volta neste fim de
semana com excelentes resultados-entre
eles dois acordos de cooperação, um com a

Câmara de Comércio de Milão (Itália) e outro
com aTaiwan Trade (China). Além de visitas

técnicas, os empresários tiveram
oportunidade de negócios na Feira de

Cantão, a maior do país."A missão esta sendo
bastante positiva. Encontramos na, Feira de
Cantão fornecedores de matérias-primas que
estávamos procurando" disse José Luís

Melster Peixoto, da Duas Rodas Industrial.

Udo:agilidade
"O que mais me impressionou foi o curto

espaço de tempo utilizado para o início' e a
conclusão das obras do porto, menos de um

ano; disse o empresário Udo Wagner. '10
governo chinês investe bastante em infra
estrutura':

Matrícula escolar
Diretores das 150 escolas da rede pública
estadual reunidos com o secretárío de Estado
da Educação Oiomário de Queiroz decidiram
'começar a preparar o espaço físico e as

condições pedagógicas para receber
matrículas de alunos a partir dos seis anos na

primeira série do Ensino Fundamental já no

início de 2006. Em Santa Catarina, a estimativa
é de que 219 mil crianças dessa faixa de idad�
devem ingressar no ensino fundamental nas
escolas-da rede pública estadual, municipal e
particular, independentemente da tentativa

dos Estados de prorrogar a medida.

Carta a lula
No dia 7 de novembro, a Diretoria de

Educação Básica e Profissional promove
Encontro Estadual em Florianópolis para
discutir o impacto flnanceire e pedagógico da

lei, definindo as mudanças pedagógicas
necessárias para atender esse público
específico. Paralelamente, o Governo do
Estado está tentando-que a antecipação da

matricula seja feita de forma gradativa em

cinco anos. O governador Luiz Henrique
encaminhou moção ao presidente da

República solicitando prorrogação do prazo.
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Transferência de renda e
, "

inclusão social
Na cidade de Pombal-na Paraíba,

211 cidadãos devolveram o cartão dei
Bolsa Família porque, conseguiram
emprego ou aposentadoria - retrato

de umBrasil humilde e honesto, que
dá certo. Considerado pelo Banco
Mundial o segundo melhor programa
de transferência de renda do mundo,
o Bolsa Família completou esta

semana dois anos de implantação.
Desde 'agosto, está presente em todos os municípios
brasileiros e atinge 68% dos làres pobres do país.

O Bolsa FamíÜa unificou quatro programas de
transferência de renda (Bolsa Escola, Bolsa Alimentação,
Cartão Alimentação e Auxílio Gás), em 2003, e repassa
em média R$ 65 para famílias que ganham até R$ 100
mensais per capita. O governo Lula está investindo R$
6,5 bilhões no programa em 2005, para o atendimento de
8 milhões de famílias - a meta é atender 11,2 milhões de'
famílias. O Bolsa Família é uma da 31 ações do programa
Fome Zero, uma política de erradicação da fome e de
inclusão social que se baseia no, acesso à alimentação, ·1

em ações de .combate à pobreza, com o fortalecimento ,I

da agricultura familiar, e em projetos de geração de )

emprego e renda.
Desde 2003, o governo federal já destinou R$ 27 !

bilhões para as ações e projetos que integram o Fome
Zero e que contam com a parceria de estados, municípios ,

e organizações da sociedade civil, além da aplicação de ,:
recursos de empresas privadas e estatais. Esses programas) 1

estão permitindo a concretização de um sonho do �
,

presidente Lula que' foi ironizado e virou motivo de riso

para muita gente que nunca sentiu fome: que todos os

brasileiros possam fazer três refeiçõespor dia. J:' - D

Enquanto 'rnilhares de brasileiros desconheciam aI D

dignidade do direito à -comida, boa parte da população s

mais abastada critica a iniciativa do Estado de transferir
"

.

recursos para a população mais pobre, É um falso
�

moralismo difícil de entender porque considera lí�ito ;;
desmontar a estrutura do Estado e transformar o

patrimônio das estatais (véndidas ou doadas?) em fumaça,
salvar bancos falidos e usar recursos do BNDES para
financiar empreendimentos milionários que nunca 'I

,

sairiam do papel, mas considera imoral atender os

interesses dos mais pobres - tais como água, comida, j

escola e saúde.
Felizmente a lógica de governar o Brasil mudou, ,I

porque a função do Estado .é justamente promover o �
êquilíbrio e garantir condições de igualdade entre os �

I

cidadãos. O Bolsa Família tem sido uma ferramenta
'

bastante útil nesse sentido. Segundo estudo da Pontifícia I

Universidade Católica (PUC) de São Paulo, que analisou
dados de julho do ano passado, em algumas localidades \

I 'os recursos repassados pelo governo representam mais "

de 40% do total da renda do muniçípio.
Sabemos que o gasto governamental tem efeito!)

multiplicador na economia, porque movimenta o comércio J

e aumenta o nível de contratação de crabalhadores,
Outro benefício é a redução da evasão escolar no ensino

.

fundamental, por meio do monitoramento da freqüência r

escolar, e a melhoria das condições de saúde, comi
assistência pré-natal e pós-parto, acompanhamento do-l
crescimento e desenvolvimento da criança e vacinação)", ,

dos menores de sete anos.

'

A colaboração dos municípios é fundamental par::).·
que o Bolsa 'Família chegue realmente aos mais

necessitados, porque são as prefeituras que fazem o
.

cadastro das famílias carentes, O aprimoramento do
.

Cadastro Único, em parceria com o Mínistérie Publico,
o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral
da União, estados e municípios tem sido essencial para o

aperfeiçoamento dos mecanismos de 'controle e

.1 fiscalização do programa. A comunidade pode e deve

participar da fiscalização.

O deputado estadual Dionei Walterda Silva escreve
:

às sextas nesta coluna
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,� Confirmado 1
;0 município de Corupá deve ganhar sua

'/
primeira emissora de rádio,

oP,
erando em

FM. Já em fase de montagem, pertence
ao mesmo grupo da rádio Colon AM e

I FM, de Joinville, que já, tem em mãos o

I necessário alvará. A concorrência foi
'realizada pelo Ministério das

Comunicações há cerca de quatro anos

e, à época" o valor ofertado pela con-

'

cessão foi superior a R$ 200 mil reais.
Sem contar os prefixos de cidades
vizinhas que chegam à re.gião com som

local, é a terceira emissora FM da região
depois de Jaraguá e Guararnirim.

� Confirmado 2
o vereador Ronaldo Raulino (PL)'
assume interinamente como prefeito
de Jaraguá do Sul em ato marcado

par-a às l O horas de. segunda
fei�a.Substituirá o prefeito Moacir

Bertoldi (PL) por 15 dias. O titular, a
vice-prefeita Rosemeire Vasel (PL) e

q chefe doGabinete de Comunicação,
Carlos Alberto Dias, cumprem roteiro

de viagem que inclui compromissos
no Paraná, Brasília e São Paulo. Na

presidência da Câmara de Vereadores,
substituindo Raulino, está desde o dia
10 o petista Jaime Neqherbon.

� Difícil ,

Sempre que os Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do Sul precisam reivindicar
ajuda financeira devida pelo Estado, ou
para divulgar promoções que revertem

para o caixa da corporação, a imprensa
da região abre espaços generosos, é

parceira. Natural que seja assim, olhando
se o serviço prestado à comunidade
diuturnamente. Mas a recíproca não é

verdadeira-'pelo menos em relação ao

Correio do Povo- quando se trata de

informações que precisam ser repassadas,
no dia seguinte aos leitores. Há uma má

vontade explícita.

II!' Sem saída
Domingo o eleitor exerce o direito e o

dever- só no Brasil são sinônimos- de
votar pelo "sim" ou "não" ao comércio de
armas € munição. Mas o regime ,'/

democrático vigente não. dá a este

mesmo eleitor o dlrelto- e, aí 'sim, um I;
direito- de optar pelo voto nulo ou em 'i o

branco, como pode fazer quando' de
'1

eleições para cargos eletivos. Ou seja,
'

obriga a optar por úm dos lados, o que
"

leva à conclusão ineqüívoca de que o i.,

resultado final não espelhará com' .;)
-

fidelidade a vontade expressa daqueles "

que forem às urnas.', "

'

redacao@jornalcorreiodopovo,cbm,br
J

� Na política
Rosane Collor, ex-Fernando Collor de

Mello, filiou-se ao PMR (Partido
Municipalista Renovador), onde o nome
mais ilustre é o do yice-presidente José

de Alencar.O PMR foi criado pelo bispo
Macedo 'com as bênçãos da Igreja
Universal Reino de Deus ei logo, dizem,
deverá ser substituído pelo PR (Partido
Republicano).Collor,56 anos,casou com
'a arquiteta alagoanaCaroline Medeiros,
28, que pode ser candidata a deputada
federal em 2006. Rosane disse que vai
se dedicar aos "descamisados e pés
descalços':

1,')

No PREjuízo pp faz. encontro regional
para discutir as eleições

II j

3:

Governo federal liberou 25%
;�; I:J

�acredita que 30 mil votos sejam,
suficientes para garantir Ufi\:_;
representante da regi,ão n�
legislativo estadual. Já confirmaram

, t)

presenças no encontro de hoje 6:
ex-governador Esperidião AmirP
Helou Filho, ainda a maior
expressão política do, partido nol
Estado, o ex-deputado Hugo Biehl?
que vem sendo citado comer
candidato a governador caso Amin,

, resolva disputar o Senado, e Qi
deputado e presidente do diretório
estadual, [oarez Ponticelli, além dé1representantes do PP de todos os

municí�ios_abrangidos p'�l� -\,-mvali I, (Associação dos MUlUClplOS do ,

Vale do Itapocu). (CelsoMachadol I,
,

I
ARQUIVO CORREIO/CESAR Jl:JNKES I.

I
I

j

}ARAGUÁ DO SUL- Dirigentes
estaduais e regionais do PP

(Partido Progressista) tem encontro
marcado hoje, 8h30, no Hotel San
Sebastian. Em pauta, durante um
café .da manhã, as eleições
majoritárias de 2006. Na região, "

debruçado sobre os resultados
obtidos nas eleiçõesmunicipais de
2004, o partido pensa seriamente
na possibilidade de lançar
candidato à Assembléia

Legislativa. Afinal, foram' nada
menos que 12 mil votos só em

Jaraguá do Sul, resultando na
,

eleição de dois vereadores: Dieter

Janssen, com votação histórica de
3.272 votos e Rudolfo Gesser, com
cerca de 1.900 votos.Além disso, '

ainda em Jaraguá, a primeira
suplente do partido, Natália Petry,
também fez votação expressiva,
com 1.819 sufrágios. Nos sete

municípios do Vale do Itapocu o

PP elegeu 15 vereadores.
.

O partido também elegeu os

prefeitos de Schroeder, Corupá e

São [oão do Itaperiú e tem os vice

prefeitos de Barra Velha e

Guaramirim.
Entre todos os -100 candidatos

a vereador em Jaraguá do Sul nas

eleições passadas, os cinco mais

votados foram do PP. Em números
exatos, os diretórios pretendem
argumentar com líderes estaduais
do partido na reunião de hoje, sobre
as reais chances de disputar uma
cadeira, à Assembléia Legislativa.
O vereador Dieter Janssen, um dos
nomes ventilados nos bastidores,

do Orçamento deste ano
,

I
qAROLlNA TOMASELLI,

através das emendas parla
mentares.

Também assessora 'dü

deputado Carlito Merss (PT),
, Elaine disse que veio colocar o

gabinete em Brasília "à disposição"
para acompanhamento de projetos
que a Prefeitura tenha ou

pretenda encaminhar junto aos

ministérios. "Sempre foi costume
fazer as emendas emBrasília sem

sentir a necessidade que o'

município tem, então se acaba
colocando para Educação sendo

quea necessidade domunicípio é

Infraestrutura ou é, Saúde, por
exemplo", declarou Elaine, que
terminou em [araguá do Sul um
roteiro de visitas a dezmunicípios
da região.

Elaine lembrou ainda que as

emendas individuais têm

"Íimitador" tanto pelo recurso, em
torno de R$ 3,5 milhões por

parlamentar, como pelo número de
emendas, 20 no máximo. "As
emendas u;,dividuais visam atender

pequenos recursos, que giram em

torno de R$ 100 ou 200 mil, para
fazer calçamento, atender as ações
sociais, os custeios de entidades

que atendem crianças, idosos,
pessoas deficientes; o que vai

depender também do objetivo do,
município. É isso que a gente veio

buscar", disse.

J Assessora admite

que a quantidade de

dinheiro realmente
I 1

liberado é pouco

I }ARAGUÁ DO Suí, - "Em torno

de 25% do Orçamento foi
I

r�alizado até o momento. O

governo prometeu, até o final do

�no, realizar mais alguma coisa,
rhas émuito pouco". A declaração
4a assessora do Orçamento da

Câmara dos Deputados, Elaine
Claudina, reflete a diferença entre
d liberação de recursos federais e o

�fetivo repasse aosmunicípios. Não
� mérito exclusivo do governo Lula
d anúncio de que recursos foram
[

liberados, mas estão sendo

esperados até hoje pelas
administrações municipais.
i "Existemuito a fantasia de que

,

�ocê colocou emenda e o recurso

J liberado. Então você coloca a
I

emenda, cria a obrigatoriedade de

rtealização, mas depende do

financeiro", disse Elaine, que
esteve na Prefeitura ontem à tarde

para ouvirdos administradores as

prioridades do município que

podem ser incluídas no

Orçamento da União para 2006

Elaine visitou 10 cidades da região e ontem �steve com Bertoldi

Santa Catarina é-um dos
estados,mais contemplados pelo
Orçamento de 2006, mas a

assessora lembrou que a prioridade
do governo no Estado são as obras
da BR-IOI SuL Dos R$ 412,73
milhões previstos, R$ 235,6milhões
são destinados à duplicação ·da
rodovia no trecho catarinense.

"Depois vem a BR-470 e a

duplicação da BR-280. Essas foram
as prioridades, inClusive levantadas
pelo Fórum Parlamentar Cata

rinense", completou.
Na reunião na Prefeitura, a

vice-prefeita RosemeireVasel (PL)
e o controlador-geral domunicípio,

Celso Pirmann, pediram a assessora

'acompanhamento dos projetos já
encaminhados, como o Trans

jaraguá, � a disponibilidade de

recursos para a Arena Multiuso,
com parte di verba já garantida

�

pelo governo estadual. Projetos da
SecretariaNacional dá Juventude
que podem .ser implantados no

município também foram discu�
tidos. Elaine esteve acompanhada
de assessores dos deputados Dionei
da Silva e Carlito Merss, além do

presidente do PJ:, Sebastião
Camargo, e do presidente em

exercrcio da Câmara de

Vereadores, Jaime Negherbon. _ Dieter, votação histórica' �:;J

Amarildo Sarti assume Secretaria de Desenvolvimento Rural PARTIDO DÓ MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PMDB (J

.

Prefeitura e nas autarquias. O'
primeiro a se "rebelar" foio presidente
do PTB, pastor [airAlexandre, que,
deixou a diretoria doSamae (Serviço
Autônomo' Municipal de Água e

Esgoto)' em agosto depois de
desentendimentos com o prefeito
Moacir'Bertoldi (PL) por conta da
cessão de máquina da Prefeitura

para obras na igreja onde o pastor
atua. Com a reforma, JairAlexandre
assumiu a Diretoria de Habitação.

Outro de primeiro escalão que
"pediu a conta"Joio dentista Alíredo
Guenther, que deixou a Secretaria
de Saúde no último dia 5, alegando
"informações desencontradas" entre
o prefeito e assessores. Pelo�cordo
firmado .com Bertoldi, Guenther
deixaria a pasta no dia 15 para
assumir um cargo na Chefia de
Gabinete, o que declarou não ter

interesse.A secretaria ainda não tem
titular.

Depois da reforma, o secretário
executivo do Comdec (Conselho

i }ARAGUÁ00 SUL�O ex-assessor prometeu.
àe Assuntos de Governo da Sobre o abatedouromunicipal,
kdministração, Amarildo Sarti (PL), inaugurado em 25 de julho do ano

foi nomeado ontem secretário, de passado, mas que nunca entrou em
DesenvolvimentoRural, antigapasta funcionamento, o novo secretário

de Agricultura e Meio Ambiente, disse que pretende.ijunto
'

como

renomeada com a reforma adminis- prefeitoMoacir Bertoldi, discutir o
trativa. Ele assume o cargo 1):1próxima assunto com"osmais'interessados",
$egunda-feira, junto corri o ex- os produtores de gado, porcos e aves.

-

coordenador de Conselhos, Carlos "O local onde está instalado foi

Fernando Mínel, que assume a escolhido de umamaneira um tanto

Diretoria daDivisão de Conselhos. equivocada, porque ele não serveaos
O novo titulardisse que uma das interesses da comunidade. Para os

prioridades frente à pasta será a 'produtores de Santa Luzia, Nereu
efetiva implantação da Central de

"

Ramos, Braço RibeirãoCavalo, por
Vendas, recém inaugurada junto ao exemplo, é longe, mas vamos tentar
Mercado Público Municipal para viabilizar, porque é dinheiro público
comercialização de produtos que está lá e não podemos jogar fora",
agrícolas. "Quero tomar 'conhe- discursou.
cimerito mais apurado, levantar os
dados dentro da Secretaria e fazer

com que a coisa de fato seja
organizada e o papel da Secretaria
seja um papel de organizar e ordenar
no sentido de dar lucro, melhores

condições para o

.

agricultor,
I

,

Diretório Municipal deMassaranduba - Santa Catarina
,o•

.J

'.1.EDITAL

Nos termos da leqislação estatutária e legal em vigor, ficam
..

convocados,por este EDITAL, todos os eleitores filiados aoPartido .::'

do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, nestemunicípio, .,:

para a CONVENÇÃO MUNICIPAL que será realizada nó dia 30 ;

de outubro de 2005, com início às 9:0Ó� 'lior�s e .j

encerramento às 11 :00 horas, nas dependências da Câmara' :
Municipal deVereadores, nesta cidade, com a seguinte:

'

"

,f,
,ORDEM DO DIA

,,' .e,
a) - Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Municipal, que.
será constituído de45 membros e de 15 suplentes;

'
..

"

b) - Eleição, porvoto direto e secreto, de 1 Delegado e respectivo .

Suplente à Convenção Estadual;
c) - Eleição, por voto direto e secreto, da Comissão de Ética e . ':

Disciplina e seus Suplentes;
d) - Eleição, por voto direto e secreto, da Comissão Executiva e

seus Suplentes, do Conselho Fiscal e Suplentes, pelo Diretório
Municipal.eleito, imediatamente após a Convenção.

Massaranduba(SC)., 15 de outubro de 2005.,

Sarti prioriza Central de Vendas

Municipal de DefesaCivil), Carlos
AlbertoDias, foi nomeado secretário
de Comunicação, no lugar de Terrys

'

da Silva (PTB), que assumiu sua

cadeira na Câmara de Vereadores.
Jáü mestre de cerimonial Geraldo

José foinomeado gerente deTurismo
no lugar de Nelson Eichstaed.

,

Outras nomeações.já foram feitas,
porém, não anunciadas pela
administraçãomunicipal.

.

,

Entra ,e sai
O projeto da reforma

administrativa foi aprovado pela
Câmara de Vereadores no mês

ADEMIR SPRUNG
'

Presidente da Comissão Executiva
passado, mas antes disso já causou
"transformações" dentro, da

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANORAMA

CORREIO ECONÔMICO
,Copom
.0 Banco Centr.al reduziu a taxa de juros. O Coporn (Comitê de
Política Monetáriá) decidiu, por unanimidade, cortar a Selic em

.0,5 ponto percentual, para 19% ao ano. No mês passado, a

redução foi de 0,25 ponto percentual.A decisão, já" esperada
pela maior parte dos analistas do mercado financeiro, ocorre

-rnesrno depois de a inflação de setembro ter ficado acima da

fegistrada no mês anterior -0,35% contra 0,17%."Avaliando que
�a flexibilização da política monetária neste momento não

'compromete as conquistas obtidas no combate à inflação, 6
'Coporn (Comitê de Política Monetária) decidiu, por unanlmldade,
'reduzir a taxa Selic para 19% ao ano, sem viés'; diz nota do comitê
�ivulgada logo após a reunião. No entanto, a redução foi possível
'porque a trajetória da inflação para este ano e para 2006

'continuam próximas da meta. Na última pesquisa feita pelo BC

'com analistas, a previsão era de um IPCA de 5,22% neste ano.

éJ'ará o ano que vem, eles esperam uma inflação de 4,6%.
c

�Coca-Cola
(A maior fabricante de
bebidas do mundo -maior
-do mundo-, a norte

',americana, Coca-Cola,
.anunclou ontem um

-crescirnento de 37% em seu

EJUCro no terceiro trimestre

.do ano, na comparação com

•
o mesmo período do ano

passado.O lucro foi de US$
,

1,28 bilhão (US$ 0,54 porJ,

'�ação) no período, contra os

�US$ 935 milhões (US$ 0,39
'cpor ação) referentes ao

Ltercei�o trimestre de do ano
,

passado.
t-

;Alta
1 •

A inflação pelo Indice Geral

:'de Preços Mercado ( IGP-M)
-

subiu para 0,61 % na

"'segunda prévia deoutubro.
')Em setembro, a variação

'

i.
para o mesmo período foi

;; negativa ( -0,54%). No
acumulado do ano, a i·

r variação é dT 0:82% e, nos

I últimos
12 meses, de 2,39%.

Sadia
A diretoria do BNDES (Banco
Nacional de
Desenvolvimento EconÔmico
e Social) aprovou
financiamento ao'qrupo Sadia
'de R$ 974 milhões. O
financiamento é o maior já
concedido pelo banco para
uma empresa do, setor de

alimentos, segundo Q BNDES.

Exigência
Para conceder o

financiamento, o BNDES

exigiu que a família do

ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio e

presidente do Conselho .de

Administração do banco, Luiz
Fernando Furlan, saísse do
bloco de controle da Sadia. O

banco destaca que o pedido
de financiamento estava sob
análise desde o ano passado,
mas que o BNDES estava

impedido de conceder»
financiamento ao grupo em

razão a Lei 4.595/64. .

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

C�mpra . Venda

Comercial 2,248 2,250 '

.&

Paralelo 2,407 2,507 Á

Turismo 2,240 2,360 Á

• Cotação Euro Compra Venda

2,693 2,697 .&
, '� ,

·CUB R$: 863,23 (outubro) .

• lndices Pontos Oscilação

Boves�a
. 28.344 3,25% ..

DgwJgoes 10.281 1,28% T

Dasdaq 2.068 1,11% T
r- \ '

, • Pcupánça (%) 0,7501·
•
•
,

prefeitura pretende implantar
'/ .

Àfea'Azul no próximo ano
i
� }ARAGUÁ DO SUL -' o

tlyocurador geral do município,
Jbrandyr Bertoldí, admitiu ontem
,

que a Prefeitura já se decidiu pela
�olta do estacionamento rotativo
-t Área' Azul - no centro de

J�raguá. Desta vez o sistema vai

fazer parte de um projeto maior,
4ue segundo o procurador, visa
�elhorar as condições de trânsito
�a, cidade. "Ele deve ser implan
�ado junto 'com o Transjaraguá no
afio que vem", prevê o promotor.

,

A partir do dia 24 o prefeito
vai estar licenciado da prefeitura
por 15 dias. Em uma das viagens
ele deve ir a Brasília para ver como
a'nda a liberação do dinheiro

aprovado para o projeto'
"Transfácí l", antecessor do

Transjaraguá. O projeto, orçado
.

'

em R$ 43 milhões, já foi aprovado
no BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e

Social) e está na fila do Tesouro
N acional para liberação do
dinheiro. "Pelo menos R$ 25
milhões devem ser liberados para
início das obras", concluiu o

procurador.

• Aréa Azul 'deve ser

implantada no Centro da
Cidade em 2006.

• Prefeito via i a Brasília

tentar a liberação de R$ 25

milhões para o começo
das obras do Transjaraguá.

SEXTA-FEIRA,21 de outubro de 2005

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Décio critica instabilidade,mas
diz que acredita no crescimento

t
1\1\

Décio da Silva - O segredo do sucesso está no trabalho e na fidelidade à
..;j

sua visão de futuro. Os resultados obtidos são decorrentes de 10% de

inspiração e 90% de transpiração. Ou seja, acreditamosmuito no trabalhe! fi
A sorte é um outro fator. Mas aprendi com um professor francês que para C,

se ter sorte é preciso estar no local certo, na hora certa, e saber agir com�
competência. Não adianta apenas levantar a vela na direção do vento, � I '

preciso saber como fazer isso. '

.... 1/0 segredo do sucesso esta no trabalho
e na fidelidade à sua visão de futuro. Os

/esultados obtidos são decorrentes de
10% de inspiração e 90% de transpiração"

'1

MÀURfUO DE CARVALHO

À frente de um dos maiores grupos industriais do país e do
mundo - a WEG está entre os cinco maiores fabricantes de
motores elétricos do planeta -, Décio da Silva enfrenta
diariamente novos e decisivos desafios.
Formado em Engenharia Mecânica pela Universidade
Federal de Santa Catarina e em Administração de Empresa
pela Udesctllnlversidade do Estado de Santa Catarina), ocupa
a presidência-executiva do Grupo WEG desde março de

1989, função que exerce com discipllna e competência.
Para falar da trajetória de sucesso do GrupoWEG,dos projetos
futuros e do acúmulo de experiências e conhecimento
adquiridos por ,ele em 37 anos na empresa, Décio da Silva
recebeu a reportagem do Correio do Povo para a seguinte
entrevista:

•

o::;,

B:J

CP - O GrupoWEG é hoje um dos maiores domundo, masmantém :,;

o perfil de empresa familiar. Como conciliar essas características [5

que se supõe distintas?
?'3

Décio da Silva - Não existe antagonismo. Podemos ser uma empresa
"

globalizada com características familiar. AWEG é uma empresa que est�' 1
,

se consolidado como de capital aberto. Já são aproximadamente setema':!
acionistas. Está presente em 100países e busca sempre a competitívídadef":
Tem os processos de 'produção mais avançados e os 'mais exígentes'S
programas de qualidade total. Mas o mais importante de tudo é'que'G
mantemos os mesmos valores, baseados no trabalho e na disciplina,
multiplicado por todos os seus colaboradores, comprometidos com a plena.)<
satisfação dos clientes. Essas características sãomarcas daWEG. (,

CP - O senhor começou naWEG aos 12 anos, é da primeira turma"
do Centro de Treinamento, depois foi assistente de controle de j

qualidade, passou a gerente de fabricação, a gerente de produção'j
da WEG Acionadores, entre outros cargos. E há 16 anos [J
presidente-executivo do grupo. No que cada um desses cargo�b.
contribuiu para entender os processos produtivos e a dinâmica da'j�
empresa? I"lJ

Décio da Silva - A passagem por diversos cargos dentro da empresa me"'[
ajudou a ter uma visão global tanto daWEG como do mercado. Umabo;)'
gestão envolve múltiplas características que são adquiridas e trabalhad{s"""
com a experiência do dia-a-dia. Cada experiência que tive em cada Ulp.a
das posições que ocupei é única; e cada uma tem sua contribuiçã9p
particular. O conjunto dessas experiências ajuda a administrar aWEG; à

I

entender os processos das diferentes, unidades de negócios que temos e a
,

entenderas pessoas com quem lido diariameilte" ) ,q
Tl:-}

--,

.... liA Ação Comunitária é um

compromisso da ef!1presa com a

comunidade, uma forma de contribuir
com a qualidade de vida"

Correio do povo - Quais são os principais desafios enfrentados
diariainent� no comando do Grupo WEG?
Décio da Silva - A WEG, como qualquer outra empresa brasileiras,
enfrenta o desfio de semanter competitiva emmeio a tantas instabilidades
políticas e econômicas. Entretanto, o que preocupa é a volatilidade
econômica.
Há um ano, nenhum economista poderia prever que o dólar teria queda
tão significativa. O que se esperava para agora era queestaria na casa dos
R$ 2,90 ou R$ 3,00. A queda acentuada tem enorme impacto nas

exportações, o que nos leva a fazer um esforço danadopara superar esse
desequilíbrio, já que os nossos planejamentos foram feitos com base no
dólar nessa faixa. Mas continuamos trabalhando para melhorar a

competitividade frente aos concorrentes. Por outro lado, aprendemos a
,

olhar omundo'não somente como cliente! mas também como fornecedor.
CP - Mas as exportações brasileiras registram recordes ...
Décio da Silva - Há diferentes fatores que podém explicar o aumento
das exportações.A�conomü.lmundial passa por uma fase extremamente
favorável e alguns itens da nossa pauta de exportação como minério e

produtos siderúrgicos tiveram reajuste de preços, �lém dós contratos

antigos de exportação. Por isso, co�tinuaremos a bater recorde's de

'exportação por algum tempo. ,

A preocupação é com a volatilidade, já que o comér�io internacional é
responsável por 26% do PIB brasileiro. O dólar e as taxas de juros não
podem oscilarmuit� em pouco tempo. . ,

CP - Para comemorar os 44 anos da WEG, a empresa realizou;'
entre outras atividades, a décima edição da Ação Comunitári�[;
·WEG. O que significa/isso na visão do grupo? .

'1:,

Décio da Silva - AWEG tem como ideal a integração coml:lnitária�!3
E nada mais significativo do que promover ações que busquerri�
essa integração. Na Ação Comunitária tem-se os dois lados: a�

�omunidade que é beneficiada com diversos' atendimentosl
gratuitos,
que incluem avaliações e exames de saúde, orientações médicas, .

nutricionais, jurídicas, 'Confecção de documentos entre outras-E J

os mais de 60 parceiros e500 voluntários que doam um pouco d�r
seu tempo disponível para trabalhar em prol da comunidade. A'J
WEG entra como motivadora e dá o apoio logístico: /' ,

A Ação Comunitária é um compromisso da empresa com a.
'

comunidade, uma forma de contribuir com a qualidade de vida .. : ,

Em dez edições, foram realizados quase 133 mil atendimentos. 'j.)

CP f Fale um pouco dos projetos futuros do Grupo WEG. ():)

Décio da Silva - Vamos continuar investindo na ampliação dü'[

parque fabril, na modernização deles e em tecnologia, porque somos'
.

movidos a crescimento; Nossameta é crescer de 15 a 20% nos próximo'
15 anos, para gerar mais empregos e consolidar nossa competitividade- -

,

no mercado internacional.
'

;1
Em 2004, gerou.cerca de 2,3 mil noyos empregos, Este ano, em virtude
das instabilidades do setor, a WEG deve contratar em torno de 1, l.'

, ',\

mil funcionários. Destes, 70% para o parque fabril de [araguá do Sul.
CP - Hoje a WEG

-

é um dos. cinco maiores produtores de
motores elétricos do mundo, pretende ser o primeiro ou não'

existe essa preocupação?
'. Décio da Silva - Estamos revendo nosso planejamento estratégico ..

O importante não é ser o primeiro, mas sim competitivo. O objetivo'
da WEG é ampliar os negócio e incluir no mercado internacional
não somente motores elétricos, mas todos os outros produtos. Temos'
como proposta exportar pelomenos 30% dos nossos produtos, Ser G

maior é conseqüência desta conquista. Essa é a nossa prioridade..
.

,
. .

.... "O empresariado brasileiro ainda
mantém a fé no. país e já deu provas de,

competência e criatividade, quando
enfrentou diferentes planos .econórnicos
e as turbulências políticas"

CP - E tem remédio]
Décio da Silva - Os fundamentos da economia brasileira estão

consolidados. O nó está nas instabilidades do mercado interno, na falta
de regras claras para os serviços públicos ena custo do capital, Os juros
altos desincentivam os investimentos no setor produtivo e aquecem a

,

ciranda financeira.
Mas o empresariado brasileiro aindamantém a fé no país ejá deu provas
de competência e criatividade, quando enfrentou diferentes planos
econômicos e as turbulências políticas.
CP - Nesses 44 anos, quais foram- os segredos para 'se atingir as

metas e vencer as armadilhas dos planos, econômicos e das
sucessivas intempéries econômicas e políticas?
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Carne fica mais cara,mas não
há risco de desabastecimento

MARCIA BENTO

... Reajuste é de 10%
j

no pequeno comércio
e -nas grandes redes

fiça entre 25% e 30%

}ARAGUÁ00 SUL/CORUPÁ - Há
11 dias oMinistério da Agricultura
confirmou um foco de febreaftosa
nomunicípio de Eldorado, emMato
GrossodoSul. Desde entãoogovemo
catarinense impôs 18 barreiras

-,

sanitárias, nadivisa com aArgentina
e com o Paraná, para impedir a'

entrada de carne, e derivados. O
estado é o único que temo certificado
[ivre de vacinação para a doença no
n

P'lfs. Boa parte da carne de gado
cqpsumida aqui vem de outros

estados, principalmente do maior

'produtorbrasileiro, oMatoGrosso do
Sul.

Osconsumidores e atacadistas já
sentiram a diferença no bolso. Nos
pequenos estabelecimentos o

aumentodo preço da carne já atingiu
cerca de 10%, como confirma o

comerciante de Jaraguá, NedivalL

GoettenCarvalho. "Eucompro carne
d� Blumenau e de Jaraguá e já ficou

Il}�is cara", disse. AltarnirMass que
temumaçougue emCorupá também
jánotou o aumento: "Já subiu uns 10

centavosnacamenobre,Mesmo assim
ainda estáuns 60 centavosmaisbarato
do que nesta época no ano passado",
contabilizou. Os comerciantes

explicaramque o aumento de fim de
ano já era esperado, jáque nestaépoca
a proeura cresce. "Mesmo sabendo

que o preço sobre normalníente de
no final do ano a gente espera que o

preço não suba mais do que à
população pode pagar", defendeu
Carvalho.

Já nas grandes redeso reajuste
repassado para os consumidores é

ainda 'maior. Na maior rede de

supermercados de Jaraguá do Sul o
aumento variaentre 25% e 30%. "Os
consumidores já perceberam as

alteraçõesnos preços,mas pelomenos
a gente não tem problemas com o

abastecimento", frisou o gerente de

supermercado Jadir Luis Schneider.
AaposentadaLeopaMüller disse que
nunca tevemedo da febre aftosa,mas
que os preços estão realmente mais

caros. "Eu compro carne todos osdias
e quando não é dia de promoção o

preço ficamesmo um pouco caro de
."

maJS .

Um dia depois de anunciado o

foco da febre aftosa o coxão mole
custava entre $R 5,89 e R$ 8,79.
Agora, o quilo da carne está sendo
vendido entre R$ 7,$0 R$ 8,79.Na
média, o preço do coxão está R$ 1

realmais'caro.

ENTENDAO CASO

Consumidores já sentiram a diferença no preço da carne

No dia 10 de outubro foi confirmado pelo Ministério da Agricultura a con

taminação nos 140 animaisda Fazenda Vezozzo.Os exames foram realiza

dos pelo Lanagro (Laboratório Nacional Agropecuário), de Recife (PE).
O Brasil tem hoje o maior rebanho bovino comercial do mundo e 41, '

países já confirrnararn o embargo à importação da carne bovina brasileira.

-Para conter ii contaminação ma'i� de 6,4 mil cabeças de boi devem ser

sacrificadas. Além rebanhos de Eldorado foram interditados os que
ficam nos municípios de Iguatemi, Itaquiraí e Novo Mundo e Japorã.
O surgimento do foco de febre aftosa no Mato Grossodo Sul vai

prejudicar as exportações de,carne bovina do País, na avaliação da AEB

(Associação de Comércio Exterior do Brasil).Até então, a entidade estimava
um crescimento de 28% nas vendas de carne "in natura" este ano, para o

valor de US$ 2,5 bilhões, ante US$ 1,962 bilhão em 2004.
O contágio humano pela febre aftosa é muito raro e ocorre apenas no

contato direto com o animal infectado. Há consenso na, comunidade
científica de que a febre aftosa é uma infecção de animais; o homem é

um hospedeiro acidental que raras vezes se infeçta e adoece.

Saiba como votar .no referendo das armas em 'Santa Catarina
FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI)'

Até a meia noite de domingo já se

poderá saber se os catarinenses (e
piôvavelmente o resto dos brasileiros
também) optarampelo "sim" ou pelo
"não" no referendo do desarmamen
to. Embora a votação em Santa
Catarina termine às 17h, apenas às

20h será divulgada a primeira parcial
,

dos votos no Estado. Isso porque, em
virtude da diferençade horários entre

.

os Estados (Acre, por exemplo, no
horário de verão, tem diferença de
três horas a menos do horário de

Brasília) os Tribunais Eleitorais
acordaram que nenhumadivulgação
será feita antes do término geral das

votações paraque evitarqualquer tipo
de influência.

De acordo comodiretor geral do
Tribun�RegionalEleitoral de Santa
Catarina,NorbertoUngar�ttiJ6nior,
o Estado já está preparado para o dia
do referendo. "Todos os Cartórios
Eleitorais já estão com o material
necessárioparao referendo.As pessoas
convocadas estão treinadas e nossos
gerentes regionais já se encontramhá
12 dias distribuídos pelo Estado.

Agora, é só aguardar o horário e

executar os trabalhos", garante.
No referendo, que não raramente

foi confundido com plebiscito
(plebiscito é uma consulta formulada

antes do ato legislativo a serpraticado
/ e o referendo é a consulta formulada
ao povo após a prática deste ato) os
eleitores responderão "sim" ou "não"

,
à seguinte pergunta: '�o comércio de
armas fogo e munição dever ser

proibidonoBrasil?"COmesta decisão,
,

apopulação vai referendar, ou não, a
Lei 10.826, de 22 de dezembro de

2003, conhecida como Estatuto do
Desarmamento, que foi sancionada
pelo presidente da República, Luiz

,

Inácio Lula da Silva.
Ao contrário das eleições em que

se escolhem representantes políticos,
'no referendo não haverá nenhuma

restrição ao comércio de bebidas

alcoólicas e à realização de eventos
festivos tanto na véspera como no dia
da eleição. A votação será feita em
umas eletrônicas e o voto será obriga-

,

tório para osmaiores de 18 anos e fa
cultativo para os analfabetos, os

maiores dé1-70'anos emaiores de 16 e
menores de 18 anos.Na falta do título

eleitoral, o eleitor deve apresentar
qualquer outro documento oficial,
corri foto, que comprove a sua

identidade. Quem não puder votar
'

deverá justificar a ausência, entre

gando em qualquer seção eleitoral o
formulário. "Requerimento de

JustificativaEleitoral", que pode ser
obtido nos sites dosTribunaisEleitorais.

Moradores e comerciantes estão preocupados com policiamento
" }ARAGUÁooSuL-Comerciantes

qüe possuem loja nas duas ruas

Waldemar Grubba e AdéliaFischer
estão preocupados com a decisão que
transferiu a responsabilidade do

policiamento do local para Polícia
Rodoviária Federal e são a favor de

que aCivil eMilitar voltem a fazer o

controle. Desde o dia 7 desdemês, a
I?RF é quem atende as ocorrências.

Oprocuradorgeral, [urandyrBertoldi,
já está preparando ummandado de
segurança que será apresentado à

Justiçana semana que vemno intuito
'

de obter uma liminar que autorize o

mUnicípio a fazer a segurançano local.
A vendedora,MaluStormowski,

acredita que se o atendimento às

Ocorrências for feito apenaspelaPolícia
Rodoviária Federal o serviço ficará'

prejudicado. "Acho que sem a

atuação das polícias locais, o

�tendimento será mais limitado", diz
ela, acrescentando que em dias de

semana, entre as 17h e 18h30, o
trânsito nas ruas fica praticamente

engarrafado e há intenso tráfego de
veículos pesados no local em todos os

horários, uma situação que piora elp.
dias de chuva. "Existe muita'

imprudência dosmotoristas. Vivemos
apreensivos, pois se .ouve freiadas
bruscas a todo momento.

Presenciamos vários acidentes em

frente à loja e até já guardamos os'
pertences de uma pessoa que ficou
ferida e foi levada ao hospital pelos
bombeiros", conta.A�endedora do
LojãoBuzzi, Rosicler deAndrade, diz
que os acidentes aumentaram depois
que a rua foi duplicada, há cerca de
"

. .... ... .

seis anos, e que, por ISSO, e necessano

um policiamento que esteja O mais

próximo possível das ocorrências:
VenésioHamburg, reclama que

as ruas, que têm limite de velocidade
estabelecido em 60 km por hora,
parecem "pistas de corrida". Segundo
ele, nemos ônibus "que deveriamdar
o exemplo", respeitam o limite. A
farmacêuticaCirlenéDias, disse que
a principal preocupação é o trânsito

RAPHAEL GÜNTHER

Principal preocupação é com as ocorrências de trânsito

'';\PolíciaMilitar e aCivil estãomais

próximas e têm condições de prestar
, umatendimentomais rápido em caso

de necessidade". O comerciante,
Jaime Steinmacher, tem a mesma

opinião. "O atendimento a

�corrências precisa ser rápido e ágil,
qualquer acidente aquibloqueia todo
o trânsito", diz, O guarda, Edemar

Kreis, acha que o trabalho da Polícia
Rodoviária deveria sermaisvoltado

para as rodovias que ficam fora do

perímetro urbano. "O trabalho que a

PM fazia aquiera excelente, comblitz
e abordagem de veículos suspeitos.
Acho que só comaPolícia Rodoviária
tomando conta, o patrulhamentovai
ficar deficiente", acredita.

'''1

Sucessão planejada é referencial

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

}ARAGUÁ no SUL- Um tema

que até pouco. tempo atrás' era

tratado como dogma emre a classe'
empresarial; a sucessão familiar
encontrou bom fórum de discussão
através da conferência 'Negócios,
negócios: família à parte', iniciativa
daEditora do CentroUniversitário
de Jaraguá do Sul (Unerj) e do'
Instituto Cassulí. O evento

realizado no centro Empresarial na
qli�rta e quinta-feira provou,

segundo a coordenadora geral da
Editora da Unerj, Roziliane

Oesterreich, que a sucessão

familiar quando encaminhada
com profissionalismo assegura a

preservação dé negócios bem
sucedidos durante gerações.
Segundo ela, a participação
superou as expectativas dos

organizadores, com a presença de

estudantes, empresários de várias
áreas e grupos vindos da região,
motivando para uma continuidade
do debate .no futuro. "Nosso

objetivo foi plenamente alcançado,
pois tivemos um evento dinâmico
e esclarecedor que aproximou os

acadêmicos com a comunidade

empresarial", sinaliza.

Depois da palestra de abertura,
cotp. a presença de Gerd Baumer
falando sobre o processo sucessório
da WEG, na segunda noite o,

destaque foi uma mesa-redonda

que reuniu Décio da Silva (WEG),
Vicente Donini eGiuliano Donini

(Marisol), e Dietrich HufenÜs-sler
e Monika Hufenüssler Conrads

(Duas Rodas). Todos expuseram a

necessidade de contar com gestões
profiss ional iz.adas ,

: focando

primeiro os interesses maiores das
empresas, sem descuidar da

importante contribuição que os

fundadores e seus sucessores têm

para a preservação 'do negócio. O
presidente executivo da WEG,
Décio da Silva, que foi escolhido '

para ocupar a função através dé
eleição direta concorrendo com

outros candidatos da fábrica,
comentou que a experiência vale�
muito no sentido de estimulá-lo na
busca pormais conhecimentos. Ele
diz que teve o privilégio de na

época já estar trabalhando ao lado'
de gerentes mais experientes, mas
,defende Q aprimoramento
constante como uma forma de
deixar todos os executivos no

mesmo nível.
A diretora superintendente da

Duas Rodas, Monika Hufenüssler
Conrads, disse que amodernização
empresarial é uma necessidade

imposta pelo mercado, mas na

medida em que as famílias se

comprometem com uma boa

gestão isto acaba estimulando todos
os funcionários porque prevalece a

transparência. É preciso, defende
a executiva, separar o que é

estratégia de propriedad� da
família. Na Marisol, a sucessão

também segue a orientação da I
vocação pelo negócto .e da I

profissionalização. Vicente Donini I
sempre abriu espaço para os filhos, ,

.

, I

visando integrar 'os. sucessos aos

Idesafios da empresa. Um dos filhos
de Donini, Giuliano, desde cedo

,

vem integrando os quadros I
executivos e hoje responde pela !
direção deMarketing.

'

I
I
I

-J

ÉRICA PAULINO LOUGON
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2005.

"
,

INTEGRATOR - COM0200 ,'Aviso de Licitação:

AVISO DE LlCITAÇAo
,

,

I
,

'Processo Adm. N°.: 43/2005
Edital:,TOMADA DEPRECOS P/OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°.: 43/
2005

Tipo: Menor Preço/Preço Global

Objeto: AMPLIAÇÃO E TÉRMINO DA CONSTR. DE ESCOLA EM PRÉ-MOLDADO:

Entrega dos Envelopes: 09:00 horas do dia Sete de Novembro de 2005.

Abertura dos Envelopes: 09:15 horas do dia Sete de Novembro de 2005

O Edital e 'esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e

horário: Rua 28 de Agosto, 4042, nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das 08:30
às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas, ou pelo fone 373·0247.

GUARAMIRIM, 21 de outubro de 2005
' ;

/

'PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
DIRETÓRIOMUNICIPALDE JARAGUÁDO SUL - SC

EDITAL PAÍlA.CONVENÇÃOMUNICIPAL

Nos termos da legislação estatutária e legal ern vigor, ficam convocados,
por esteEdital, todos os eleitores filiados ao Partido doMovimentoDemocráticc
Brasileiro (PMDB) do muniçípio de Jaraguá do Sul/SC, para a CONVENÇÃO
MUNICIPAL, que será realizada nd dia 30 (trinta) de outubro de 2005, coni
inicio às 10:00 hs., e encerramento às 15:00 hs., nas dependências da Câmara' :
Municipal de Jaraguádo Sul, situada naAvenidaGetúlio Vargas,n° 621, Centro, , ,

nesta cidade, coma seguinteORDEMDODIA:
'

,

a) Eleição por voto direto e secreto, do Diretório Municipal, que será
constituído de 45 (quarenta e cinco) membros titulares e 15 (quinze) membros, l
suplentes;
b) Eleição por voto direto e secreto, dos Delegados à Convenção Estadual, ,i

que será constituído de 03 (três) delegados titulares e 03 (três) delegados ,

suplentes;
.

'

c) Eleição por voto 'direto e' secreto, da Comissão de Ética e Disciplina, que
-será constituído de 05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco) membros ,.'

suplentes;
d) Eleição por voto direto e secreto, da Comissão Executiva Municipal, que
será composta de 09 (nove) membros titulares e 04 (quatro) membros
suplentes, pelo Diretório Municipal eleito, imediatamente após a Convenção
ou nos 05 (cinco) dias subseqüentes;

Jaraguá do.Sul, 20 de outubro de 2005.

CARLOS ALBERTO CHIODINl
Presidente em Exercido do Diretório Municipal

,:'f'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANORAMA

ASSOCIAÇÃO DOS
ENGENHEIROS'e ARQUITETOS

DE JARAGUÁ DO SUL

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA AEAJS

EDITAL OE CONVOCAÇÃO

A Diretoria da AEAJS - Associação dos Engenheiros e Arquitetos
de J,araguá do Sul, no uso de sua atribuição e conforme o Arto 52
do seu estatuto, convoca todos os Sócios aptos a votar, para
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 29 de
Novembro de 2005, às 19:00 horas em 1 a chamada, ou às 19:30
horas em 2a chamada com qualquer número de sócios presentes,
pa sede da AEAJS, prédio do CPL - Centro dos Profissionais Liberais
tle Jaraguá do Sul, na Rua Donaldo Gehring, 175 Centro, para
deliberarem sobr.e os seguintes assuntos:

L Eleição da Diretoria Gestão 2006
- Criação do cargo de Vice-Presidente de Agronomia para a

Diretoria
.

- Atualização do Estatuto conforme deliberação da Assembléia
do dia'29/11/05.

Informamos que de acordo com os Estatutos desta Associação, as
chapas deverão ser cadastradas, completas, assinadas por todos
'os candidatos e com as suas propostas de trabalho, até às 17:00.

do dia 22 de novembro de 2005,junto à secretaria da AEAJS, em
duas vias de igual teor e conteúdo.

.

;Jaraguá do Sul, 20 de Outubro de 2005

LUIZ ANTONIO NEGRI
Presidente da AEAJS

I
faleceu à'sOO:l Sh do dia 20/10,0 senhor João Maria Vieira,com
)dadede 42 anos. O velório foi realizado na Capela,Mortuária da

1Vila lLenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
:Faleceu às 00:1 5 do dia 20/10, o senhorWaldemiro Viei�a, com
(idade de 67 anos. O velório foi realizado na Capela de Guaramirim
:e o sepultamento no cemitério Municipal deGuaramirim.·

.

Falecimentos

,

P JURíDICO I'�--
,
, .

:Penhora em saldo bancário é admitida

1 somente em situações excepcionais
� ", ' .

'

: o bloqueio dos saldos em contas bancárias de empresa é medida

i de extremo rigor, que impõe cerceamento ilimitado às suas

';atividades, tolerando-se sua utilização somente em hipótese
,

�extremada:Com esse entendimento, a Segunda Turma do Superior
;;Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento ao recurso da F;azenda
;:do Estado de São Paulo para reformar decisão doTribunal de Justiça
:�de São Paulo, na qual se afirmou que não se pôde confundir a

::penhora com bloqueio de valores.
'

:tNo recurso, a Fazenda apontou violação aos artigos 620, 655, I; e

';.656 do Código de Processo Civil, ao artigo 11, I., da LEF e ao artigo
:;198, do CTN, sustentando que inexiste óbice' à penhora sobre

�drnheiro existente em coma corrente do executado e que o

. t indeferimento do 'pedido resulta em negativa de prestação
,. �jurisdicional necessária à satisfação coativa do direito do' credor.

� Afirmou, também, que restou fartamente demonstrada a ausência

: de outros bens passíveis de penhora, restando à Fazenda Pública,

: como último recurso para o recebimento de seu crédito, requisitar
; a penhora sobre dinheiro pela via de expedição de ofkío ao Banco

t Central do Brasil.
,: A ministra Eliana Calmon, relatora-do recurso, destacou que,
� doutrinariamente, a penhora sobre o saldo da conta-corrente é

f tratada corno sendo penhora de dinheiro, admitindo-se a quebra
� do sigilo bancário pela busca de dinheiro disponível, rastreando-se
1 as contas e as aplicações financeiras, créditos e poupança em poder
I dos bancos.

I Efetivamente, áfirmou a relatora, permitir-se a' penhora dos saldos

i bancários de uma empresa é o mesmo que decretar a sua asfixia,
: porque tal determinação não respeita os reais limites que deve ter

i todo credor, corno atendimento prioritário aos fornecedores. para
; possibilitar a continuidade de aquisição de matéria-prima, e

: pagamento aos empregados, prioridade absoluta pelo caráter
: alimentar dos salários. )

: "Enfim, como bem ponderou o ministro AdhemarMaciel; a penhora
; dos saldos em conta-corrente não equivale à penhora sobre o

: faturamento, nem pode ser considerada de forma simplória como

: sendo penhora em dinheiro. Equivale à penhora do
estabelecimento comercial e, como tal, deve ser tratada para só

, ser posslvel quando o juiz justificar a excepcionalidade" disse a

ministra Eliana Calmon.

Por Ricardo Ivan Barichello - Cassuli Advoqados Associados

SEXTA-FEIRA,21 de outubro de 2005
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PESQUISA

Município terá mais de 300mil
,

.

"

habitantes dentro de 23 anos·)
I, '

ELls BINI

.... Paranaenses e

gaúchos são os mais

atraídos, somam mais
de 20% da. população

}ARAGUÁ DO SUL - Um
trabalho-de pesquisa feito pela
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento EconÔmico com
base no censo realizado pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística) em 2000, apontou
que 14,71% da população que
reside em J araguá do Sul é

proveniente do estado do.Paraná
e 4% doRioGrande do Sul. Outros
7,4% vieram de outros estados

brasileiros, principalmente São
Paulo. De acordo com o secretário

Leônidas Nora, umamédia de três
mil pessoas de outras regiões vêm
residir no município a cada ano,

atraídos pelo grande número de

empresas e conseqüentemente
oferta de emprego.

Segundo a pesquisa, a

população de Jaraguá do Sul, hoje
estimada em cerca de 128 mil

habitantes, tem um crescimento

anual de 3,88%. Sendoassim, a
população aumentará para 187.643
habitantes até 2015. Em 2028,

serão 307.785 habitantes.

Atualmente, 50,61% dos

jaraguaenses têm idade entre 20 e

49anos.

Oportunidade
o casal João Carlos e Maria

Gorete Agostini vieram. do
pequeno' município de Pouso
Redondo para residir em Jaraguá
do Sulhá nove anos. Aqui eles têm
uma panificadora na Barra dó Rio
Cerro. "Já trabalhávamos com

panificação em Pouso' Redondo,
uma cidade que tem pouco mais

de nove mil habitantes. Como

queríamos crescer com o nosso

negócio, optamos por [araguá, que
é uma Cidade progressista, com
muitas empresas e desenvolvida .

economicamente, e onde já
tínhamos amigos", conta João'
Carlos. Na época em que se

mudaram, a filha do' casal, Ana
Paula, tinha um ano. de idade. "Ela
adoramorar aqui", diz a mãe.

ParaJoãoCarlos eMariaGorete
um dos pontos negativos da cidade
é a falta de lazer noturno.

"Trabalhamos na panificadora até
por 'volta das dez da noite e às vezes

é difícil encontrar um local para
jantar, pois nesse horário � maioria
dos restaurantes e pizzarias está

quase fechando", diz João Carlos.

O casal optou por Jaraguá porque acredita no potencial da cidade

Nascido em Porto Alegre,
Marcelo Siliprandi veio há pouco
mais de três meses para cidade.

"Conhecijaraguá e tive a sensação
de que aqui teria' mais

oportunidade". O estudante de

administração não demorou um

mês para conseguir emprego na

Marisol onde trabalha na área
comercial.

As pesquisas que investigam o

aumento populacional sã'b"
';'

"

" _ Crf;
necessanas para que os orgaos

públicos e privados possam �'i;
I�

planejar para o futuro, em termos'

urbanos, econômicos e sociais. "ti
Samae, por exemplo, precisa sab��'
'qual será a população de Jarag�:
do Sul daqui a 10 ou 20 anos, para
que possa se programar quapt'ô'i
captação e fornecimento de água";
informou Nora. sq

,CORREIO TV
I,.

redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

Com'Mel
Mel Lisboa está na mira da Record para prõtaqonízar "Cidadão brasileiro';
novela de Lauro César Muniz. As negociações seguem sigilosas, como é

regra agora na escalação do elenco da novela.

Tião e Creusa no inferno
No capítulo de sábado da novela América, Tião
decide montar o touro Bandido para possibilitar a .

viagem ilegal de Sol aos Estados Unidos, para ficar ao
lado de seu filho, Chiquinho. No entanto, o peão cai

do touro e entra em coma, Enquantoestiver em
coma, Tião relembrará momentos' de sua infância e'
terá algumas visões, corno Nossa Senhora Aparecida
(Taís Araújo) e Nossa Senhora de Guadalupe (Luciana
Rigueira), além de se ver em um campo de girassóis.
Tião encontrará 'Creusa no inferno. A falsa beata
tentará seduzi-lo.

r
.: "-�Vingança

Regina Dourado, a dona Graça de "América'; foi ovacionada noite dessas
num barem Botafogo. Foi por causa da surra que sua personagem deu no

marido.ao saber que ele tem um filho fora do casamento.Se todas as
mulheres fossem iquais, os hospitais viveriam lotados.

TPM
A atriz Glória Pires, que faz a protagonista Júlia de

"Belíssima'; deu trabalho em ·urna gravação da

próxima novela das oito da Globo. Ela se irritou porque
teve de repetir várias vezes uma cena .. Na trama, Júlia
é executiva da confecção de Iingeries Belíssima.

NoSBT
Luciana Gimenez foi convidada para 'participar do "Teleton" e interpretar.
Cruela no musical "101 Dálmatas': Deve fazer também um game com

Silvio Santos. Só
'

não deixem ela e a

Galisteu se
, '.

encontrarem nos

corredores ....

ó boca!!
o publicitário Roberto Justus deu entrevista à ex

mulher, Adriáne Galisteu, que mora em Higienópolis,
para o programa "Charme'; do SBT. A apresentadora
não perdeu a oportunidade de tocar no assunto de
Roberto Justus fazer escova no cabelo. Masnão foi
ela querl). espalhou essa história?

.

�
-,

Axé
A cantora Ivete

Sanqalo estava

ontem em

POrtugal para o

coquetel de
lançamento do
Rock in Rio, no qual
ela será a primeira
artista a se

apresentar, em 27

de maio de 2006.

Silêncio
Como ainda não assinou contrato com o elenco da
novela "Cidadão Brasileiro'; a Record está com' medo
de que vazem os nomes dos atores. Como alguns
são da Globo, a Record teme que a concorrente

renove contrato com eles. A troca
Sai Gisele

Mágoa eterna
Reza a lenda, que os atores e atr.izes que trocarem a

Globo pela Record, após negociarem às escondidas,
terão seus nomes inscritos com sangue de gato
preto num livro com capa de couro de bode, que
será enterrado na subsolo do prédio da emissora na

avenida Berrini ... heheehe

(,i

;: ii

Bündchen, entra
Daniela Sarah ba.
Ela foi escolhida

paraser a nova

garota C&A a partir
de 2006. O cachê é

nababesco, mas
não foi revelado

(Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PREPARAÇÃO
-------------_....._---->

Vôlei feminino nas finais do

Campeonato Estadual Mirim
JULlMAR PIVATTO

r

�. Equipe
,

. :- �
. , ,

J�JaguaenseJa esta

e · tre asseis melhores
dê se na categoria

! \

! ']ARAGUÁDoSuL-Noúltimo
fim de semana em [oínville, a

equipe Marisol/FME conquistou a

vaga para as finais doCampeonato
�}adual deVôleiMirim Feminino
(até 14 anos). Mas, por enquanto,
riá'da de comemoração. Bem ao

c'Jntrário. O ritmo de treinos
l'o_).
aumentou e a preparação segue
furte. As finais estão marcadas

�' ,

'

p'ara 4 á 6 de novembro, emBlume-

I}a'u, mas a, data ainda pode ser

alterada. Além de Jaraguá do Sul,
c <

outras cincoequipes continuamna

disputa: Blumenau, Nova Trento,
,

Xanxerê, Forquilhinha e Chapecó.
'''Estamos' dentro da

expectativa traçada no início do
ano. O nível da competição é

,

muito equilibrado, mas temos

chances de brigar por uma

rP�dalha", disse a técnica Tatiana
Altini. Esta é a única equipe
f�ininina que disputa o Estadual.
'[Estamos passando por uma

,

�e�esti-uturação na modalidade,
p�is do time que tinha aqui no ano
passado, muitas meninas saíram e

Equipe feminina segue em ritmo forte de treinos para as finais do Campeonato Estadual

tivemos que começar de novo",
comentou ainda a treinadora. Por
isso ela conta com um time ainda
novo, com sete atletas n� idade de
13 anos.

A equipe terá que superar a

falta de experiência das atletas.
'

"Para a maioria delas é a primeira
competição, ao contrário das outras
equipes que vêm com a base
montada de dois a três anos",

avaliou Tatiana. "Nossa equipe é

boa, mas em alguns momentos da
competição pagamos pela
inexperiência. Ganhamos ritmo

durante o torneio, principalmente
depois da etapa que vencemos em

"
casa.

Reestruturação
Com o trabalho recomeçado, a '

intenção é começar a montar as

Caeco investigará pressão de dirigentes
i-:-; DA REDAÇÃO - O promotor do
Ministério Público de São Paulo
[osé Reinaldo Carneiro de Bastos
disse ontem, durante a Comissão,
He Turismo e Desporto, em Brasília,I

que o Gaeco (Grupo de Atuação
Especial de Repressão ao Crime

prg�nizado) abriu recentemente
uma nova investigação para apurar
� pressão de dirigentes sobre

árbitros para manipular resultados
de partidas.
: De acordo com a AgênciaI

Câmara, a iniciativa foi tomada
kpós o depoimento do árbitro
fdilson Pereira de Carvalho a um

[uiz auditor do STJD (Superior
�ribunal de Justiça Desportiva),
�uando revelou que dirigentes da
!CBF (Confederação Brasileira de
Futebol) e das federações estaduais
;pressionavam para favorecer certos

:times. Enquanto uma nova

.ínvestigaçâo é iniciada, o promotor
:Roberto Porto, que integra o

Gaeco, afirmou que suspeita do
envolvimento de outros árbitros de
futebol no escândalo do apito.

Porto disse também que o

esquema de manipulação de
resultados no futebol brasileiro não
é recente, já que Vanderlei Pololi,
um dos empresários envolvidos no
escândalo, é "conhecido como

corruptor de árbitros hámais de dez '

anos". O também integrante do
Gaeco, José Reinaldo Carneiro de'
Bastos, lembrou que as revelações
feitas quarta-feira pelo empresário
Nagib Fayad na CPI dos Bingos de

'

que o árbitro Heber Roberto Lopes
'

tambémpoderia estar envolvido no
esquema de manipulação de
resultados foram omitidas ao

Ministério Público e à Polícia
'Federal.

'Por outro lado, o árbitro Heber
Roberto Lopes afirmou, na 'manhã

,

de ontem, que vai entrar C9m um

processo na justiça contra o

empresário Nagib Fayad, o Gibão,
por ter envolvido seu nome no

escândalo do apito. "Essas pessoas
não têm crédito nenhum, eles
terão que provar o que estão
falando. Eu vou entrar com

reparação de danos morais em

ações cíveis e desportivas", disse o

árbitro.

• A iniciativa foi tomada

após o depoimento do

árbitro, Edilson Pereirà de
Carvalho a um juiz auditor
do STJD (Superior Tribunal
de Justiça Desportiva),

• Por outro lado, o árbitro
Heber Roberto Lopes afir
mou, na manhã de ontem,
que vai entrar com um

processo na Justiça contra o

empresário Nagib Fayad.

Neste sábado a pista ao

lado do Arthur Müller
receberá o 20 Skate
Beneficente, competição
que deve envolver cerca de
100 atletas de vários
Estados do Brasil. Os
interessados devem se

inscrever no local, a partir
das 8h. Na categoria
iniciantes, o valor será RS 7

e um quilo de alimento não

perecível e no amador será
RS 12 e um quilo de

'

alimento. A competição
termina no final da tarde,

�'""'-_�� com show da banda DRS.

equipes competitivas para os

próximos anos. Para isso, o trabalho
dos pólos nas escolas vêm dando
resultado. Hoje, 80 meninas já
estão nos pólos de excelência,
divididas,em quatro .grupcs, onde
treinam para as competições.
"Vamos manter esta base para o

,
ano que vem, quando queremos
fazer urna boa campanha no

Estadual e também jogar aOlesc".

,---------tI LINHA DE FU'NDO!L---I JULlMAR' PIVATTO

JogosAbertos
Os diretores da Fesporte demoraram, mas concordaram que
Jaraguá do Sul tem a melhor estrutura das candidatas para os

Jogos Abertos de 2007, E a cidade merece. Desde 1980 que a

principal competição do Estado não é mais realizada aqui. Um
evento deste porte envolve a cidade inteira, principalmente por '

receber cerca de seis mil atletas e dirigentes. São várias pessoas
consumindo, comprando e ajudando a economia do município a

girar.Sem falar nas atrações que a. população poderá acompanhar.
E a Olesc, que acontece aqui ano que vem, poderá ser um bom
teste, para a cidade começar. a se preparar e montar uma ótima
estrutura organizacional para 2007. E tomara .que seja com a Arena .

I
I
I'

•

Blumenau investe
. RS 21milhões em educação.

Secretaria de
Estado da Educação,
Ciência eTecnologia

\

Com os investimentos em educação, a Regional de Blumenau já obteve importantes
beneficios. Dos R$ 21 milhões aplicados em melhorias às escolas, R$ 253 mil foram
destinados à EEB Prefeito Marcus Rauh, em lndaial, que ganhou uma quadra de esportes.
E· uma ação de destaque está sendo realizada em universidades da região. Mais de
R$ 7 milhõesforam repassados a FURB, Uniasselvi de Indaial e IBESpara garantir bolsas de
estudo a alunos carentes. É o Governo investindo para valer na educação dos catarinenses.
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Fesporte vistoria locais para os Jasc 2007
•

.

•
I

I

.

JARAGUÁ DO SUL - Dois
o diretóres da Fesporte (Fundação
Catarinense de Desportos) estive-'
ram ontem em Jaraguá do Sul

para vistoriar' 25 lugares que

poderão sediar competições nos

Jogos f,\bertos de Santa Catarina
de ,2007. O município lançou
car{did�h:lra para receber o jasc e

ten'l.'Como adversário Rio do Sul,
que recebeu a visita dos dirigentes
estaduais na quarta-feira. "Pode
mos adiantar que Jaraguá do Sul'
está de parabéns pelo belo parque
esportivo que tem", disse o diretor
de desportos Marcelo Melo. A
reunião que decidirá o local dos

Jasc 2007 será nos primeiros dias
de novembro, durante' a com

petição em Chapecó.
o

o

Melo apontou dois problemas
que precisam ser resolvidos. O

primeiro é um stand apropriadopara
o tiro ao prato.O outro é a constru-

ção de uma pista sintética de esta pista, mas que para a Oles�
o atletismo, pois esta que vem sendo (Olimpíada Estudantil de Santa
usada para treinos (no Baependi) Catarina) do ano que vem, o

não tem condições de receber a
" Baependi será usado.

modalidade.O presidente da FME Avistoria foi somente nos locais

(FundaçãoMunicipal de Esportes), de competição, mas Melo acredita
Jean Leutprecht, disse que já estão que a cidade não terá problemas

,prôcurandoumlocàlparaconstruir com alojamentos para: atletas.
,

JULlMAR PIVATTO

... Jaraquá do Sul é
uma das candidatas

para sediar principal
competição de se

Representantes da Fesporte e da FME visitaram ontem o Arthur Müller e mais 24 lugares em Jaraguá

"Fizemos aqui neste ano uma

regional daOlesc e percebemos que o

todas as escolas estão em boas

condições".O dirigente disse ainda

que não tem como comparar, mas
admitiu que a estrutura de Jaraguá
do Sul émelhor que a de Rio do Sul. o

Depois de fazeras análises, o relatório

será apresentado para o presidente
-

da Fesporte, JoãoGhizoni. Enquanto
isso, a FME prepara também a

apresentação que será mostrada
durante a reunião no início de
novembro emChapecó.

"Estamos em contato com os

conselheiros que darão os votos.

Futebol de Campo, Bocha, Bolão,
Modalidades Coletivas, Xadrez,
Ginástica Olímpica, Ginástica
Rítmica Judô e' Caratê

Judô, Caratê, Punhobol e Futebol de

Campo
••411�III�í�II)lliIlI10IWI-I{"i',••ml:.IIIII,"I·I;I'I��lo"l"
Centro Ciclismo 'Resistência

••111l1lil1lil1li...... ....
Tênis de Mesa

lliaflfZlIl&f1... \j 'w o
o

o o

_ •• :'�", o

---'�
o Beira-Rio Bocha, Caratê e Judô

-,

_"

o Arsepum

Além dos Jase, queremos. também
trazer os JogosAbertos Brasileiros em
2008", disse Leutprecht. "Vamos
também reformar alguns locais e

construir mini-ginásios em outros

lugares da cidade. Estas obras tam-
o

bém servirão para depois dos jogos,
dando estrutura para a comuni-

dade", disse' ainda o presidente, que
/

elogiou também as estruturas das
recreativas das empresas. "Todas
estãomuito bem conservadas e isso
auxilia bastante na hora da escolha.
final", concluiu, Veja na tabela os

locais visitados e asmodalidades que,
provavelmente, eles receberão.

Venha c hecer través de um agradável
passeio, s belezas naturais do Arquipéla,go

I

das Gtaças em ão rancísce do sul/se.

arujo
migo

MARUJO AMIGO PESCA OCEÂNICA E TURI,SMO LTOA.
Rua Macapá, 1332 Enseada

São Francisco do Sul SC 89240
Fone: 55�47·44�,0875
Fax: 55�47·449.1525
CeI. 55-47-$146.3986
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SUPLEMENTO DE VARIEDADES E

tstóriasosto
No último final de semana, um encontro de família
reuniu cerca de 130 descendentes do casal Joseph e

[ulianna Schogor na Capela Santa Cruz, no bairro
Jaraguazinho. A reunião também (oi ocasião para o

lançamento do livro "Família Schogor Um laço entre

Hungria e Brasil", escrito pelo pesquisador e estudante
de Direito, Giuliano Berti, tataraneto dejoseph e

Julianna. I

O livro, com 217 páginas e cerca de 3,0 fotos, conta a
,

saga da família que veio para o Brasil em 1897, numa
das últimas levas de imigrantes húngaros para o país:
Na época.:o casal Joseph e [ulianna, com os filhos

[ohan, Elisabetha, Bárbara, Maria e Tereza (ainda no
ventre) partiram de trem de Veszprém (Hungria) até
Viena (Áustria). De lá, também porvia férrea;
seguiram para o porto de Bremen (Alemanha), onde
embarcaram num navio. A família Schogor
permaneceu cerca de um mês em alto mar, num navio

à vela, que tinha capacidade para 300 tripulantes, mas'
onde viajaram quase 800 pessoas.

Depois deste período de grande sacrifício, chegaram ao

Rio de Janeiro. De lá vieram para São Francisco do Sul,
depois Itajaí e em outras barcas, chegaram a Blumenau

'pelo rio Itajaí-açú. Em Blumenau havia um barracão

para acolher os imigrantes provisoriamente. Lá foram
informados de que não poderiam permanecer na

cidade, pela falta de emprego e condições de
sobrevivência.' Foi quando ficaram sabendo que um

coronel belga chamado Emílio Carlos Jourdan, havia
aberto uma nova colônia denominada Jaraguá. "Então,
a pé, por uma picada,' os imigrantes húngaros desceram
um trajeto de quase 100 quilômetros por mata
fechada, expostos a todos' os tipos de perigo", conta
Giuliano
Berti.
Naquele
tempo,

e.a

toda a região Sul do Brasil era
desabitada é o governo brasileiro,
através dos seus agentes, fazia

propaganda nos países europeus,
miseráveis à época, pára que as

famílias viessem para cá. "A

propagandamuitas' vezes era
enganosa, pois prometiam que no

Brasil os imigrantes receberiam casa,

comida e condições de trabalho, mas
quando eis pobres esperançosos aqui
chegaram; encontraram só a mata

virgem", diz Berti.
Aqui na região, os Schogór
estabeleceram-se na localidade de
Ribeirão das Pedras, próxima à

Santíssima Trindade, no Jaraguá 84.
Hoje, mais de 100 anos depois,
existem mais 'de 400 descendentes da
família vivendo em vários estados

brasileiros, na Argentina e em
�'

Portugal.

FOTOS CESAR JlJ_��

Os descendentes do casal, húngaro, Joseph e Juliana estiveram reunidos no último final de
semana: e comemoraram o lançamento do livro que narra a história da família

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I CI PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I
De 21 a 27 de outubro

Blumenau - Rua Sete de SetembroJaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan

'&I'" FilME/HORÁRIO FilME/HORÁRIO

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

Plano de Vôo
14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00

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

2 Filhos de Francisco
13:50 - 16:30 - 19:00 - 21 :30

Waliace e Gromit - A Batalha dos Vegetais
15:00 - 17:00 - 18:45 - 20:30

A Feiticeira
14:45 ,-_ 19:30

o Coronel e o lobisomem
17:15-21:45

Joinville � Rua Visconde de Taunay
FilME/HORÁRIO

Os Irmãos Grimm
14:30 -16:45 - 19:15 - 21:40

O Jardineiro Fiel
19:30 - 22:00

Plano de Vôo'
14:00 - 16:00 - 18:00 -20:00 - 22:00

I

OCoronel e o lobisomem
14:30 -16:45 -19:00- 21:15

Wallace E Gromit (dublado)
13:30 - 15:30 - 17:30

A Feiticeira
19:30 - 21 :30

A Noiva Cadáver (Iegendado)
15:00 - 17:00 - 19:00 - 21 :00

Waliace e Gromit
13:30 - 15:30 - 17:30 Programações sujeitas a àlteração

L�GENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ C-Comédia/P - Policial/ S-Suspense/ DC - Documentário/ R-Ro,,/ance/ I-Infantil/F-Ficção

;__(ji\)_ I G D
SCAR

..

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

FUNDADA EM 08-06-1956

Missas Informativo Paroquial
21/23 de outubro

NOSSA MENSAGEM
SABADO I
15h30 Matriz .,(lO Comunhão)
19hOO Matriz I

17h30 Rainha da' Paz f

(1 a Comunhão) i19hOO São luiz Gonzaga �
17h30- São Benedito �

19hOO Perpétuo Socorro

Queremos ver Jesus,Caminho,Verdade e Vida
30° Domingo do Tempo Comum

"0 amor é o grande mandamento Cristão"

Dias das Missões e da Santa Infância

A liturgia de hoje fala da essência da nossa fé: nosso tesouro mais precioso é
o amor a Deus e ao próximo. Jesus concentra toso os outros mandamentos
no imperativo do amor, ou seja, não temos desculpas para não amar. Diante
da lei do amor todas as outras regras são menores e tudo é passageiro. E o
verdadeiro amor se mostra em gestos concretos de solidariedade. Hoje,
também celebramos o dia das Missões.Vivamos nossa Eucaristia em

comunhão com os homens e mulheres que dedicam sua vida à procuração
do Evangelho entre os povos.

'

DOMINGO
07hOO Matriz

09hOO Matriz (1 a Comunhão)
'08h30 São Cristóvão

08h30 Molha
19hOO Matriz

t.�",,��10: '"'*-10 {/»-".,i ,

�.� ,,�ca........��,�

I CI
Mistérios em River King
Quando a verdade precisa aparecer, ela
vence até a morte. Durante a investigação
do possível suicídio de um aluno, o detetive
Abel Grey suspeita de assassinato. Mas é
afastado do caso,já que a escola é uma das
maiores doadoras da polícia local. Ele

procura a ajuda de uma professora e da
/ namorada do garoto, mas vai ser orientado
por alguém bem íntimo do crime: o

_
,

fantasma da vítima. Um suspense aterrador
e eletrizante, estrelado pelo premiado ator e

diretor Edward Burns.

Suspense - Ano: 2005 - Duração: 99 ,

minutos -,Cor - 14 anC)5 - Lançamento em

Vídeo e OVO

I

Tempo de Paixão
Os sonhos e fantasias do jovem e rico
Vladimir (Nick Stahl) são atendidos quando
ele conhece a linda princesa Zaniada
(Kirsten Dunst). Os dois se tornam amigos e

esta amizade logo se transforma em paixão .

Mas Vladimir sente que algo está errado e

que sua amada esconde dele um terrível

segredo. A desconfiança dá lugar a uma'
incontrolável obsessão e Vladimir começa a

seguir de perto todos os passos de Zaniada.
Quando o segredo dela é finalmente
descoberto, um grande escândalo vem à
tona e Vladimir aprende, com a perda de sua

inocência, as mais duras lições sobre a vida e'
o amor.

Romance Histórico/Drama - Ano: 2000 -

'

Dutação: 96 minutos - Cor -14 anos -

, Lançamento em Vídeo e OVO

KfítSTL:N DUNST NICK STHAL JULIE '\:Vf\LlfRS

Julgamentos de Guerra
Uma emocionante jornada em busca da

justiça, baseada em fatos reais. Na primavera
de 1996, Louise Arbour, canadense Idealista
de 47 anos, é nomeada para o Tribunal de

'

Crimes de Guerra em Haia, na Holanda, sede
européia das N3lções Unidas. Responsável
por investigar a guerra dos Balcãs e de
Kosovo, ela enfrenta, a oposição dos próprios
colegas, dos militares designados para
manter a paz na regjão e das autoridades
locais. Determinada, visita os locais de
extermínio e investiga a fundo a realidade
durante três anos, quando indicia o

presidente iugoslavo Slodoban Milosevic

por crimes 'Contra a humanidade. Foi o início
do fim de dez anos de guerra civil.

'

Drama � Ano: 2005 - Duração: 92 minutos -

Cor - 12 anos - Lançementoem Vídeo e

OVO

mtervenção Divina
Você já imaginou uma ninja palestina? É
com imagens cômicas como essa que
"Intervenção Divina" desarma o conflito
secular entre israelenses e palestinos. O filme
retrata uma série de histórias engraçadas
sobre pessoas que parecem viver somente

para destruir a paz alheia - como uma

gangue de adolescentes palestinos que, por
pura sacanagem, perseguem e apunhalam
um Papai Noel ou de um homem que joga
lixo na propriedade de seu vizinho. O
próprio diretor Elia Suleiman interpreta um

apaixonado palestino que tenta enganar de
forma cômica o exército israelense para se

'

encontrar às escondidas com sua amada.

COlTlédia/Guerra - Ano: 2003 - Duração: 92
minutos - Cor - 12 anos - Lançamento em

Vídeo e OVO
'
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Adoçando a vida
Chocolate é uma delícia e .costuma agradar sempre. Que tal bombons
para adoçar aquele filme que você está assistindo na televisão? E

lembre-se;o Natal está chegando; bombom é um excelente presente!

Tira-gosto Especial
Ingredientes: 1 abacaxi fresco; 1 mamão papaia cortado em cubos; 200 gramas de queijo prato; 200
gramas de queijo picante (provolone, parmesão ou qruyere): 1 cacho grande de uva Itália; 150
gramas de presunto cru em fatias; 15 azeitonas sem caroço; 200 gramas de salame de boa qualidade
(ou outro tipo de embutido bem picante); folhas de alface para guarnecer.
Pr.eparo: Descasque o abacaxi e corte as fatias em triângulos. Corte os queijos em cubos. Descasque
as uvas. Corte o salame em fatias.Monte os espetinhos em palitos longos, alternando um pedaço de
fruta, um dás tipos de queijo e o salame ou o presunto. Procure combinar sabores doces e picantes,
completando com uma azeitona sem caroço. Firme os espetos num repolho enrolado em papel
alumínio. Acomode numa travessa e complemente prato com as folhas de alface ou tom fatias de
abacaxi.
',.

Dica: Também podem ser combinados pedacinhos de pimenta vermelha, pimentão, copa, cerejas
ou cajus.

.

,

I·
I
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I
Carne de Porco Sofisticada

I�grediendtes: .Um ,quilo de1c/a2rn,e de dPorcobmlagbra tor�adda em3 culhbOS; 1 (colhe)rd(Sopa) dhe óleo: sal e itpimenta- o-remo a gosto; xicara e ce o a em pica a; co eres sopa ,e catc up picante:
3 colheres (sopa) de molho de soja; 2 colheres (chá) de gengibre ralado ou em pó; 2 colher�s'.. ..'

(sopa) de suco de limão; 1 xícara de geléia de ameixa.
.

Preparo: Aqueça o óleo numa frigideira grande. Acrescente a carne de porco temperada com sal e

pimenta-do-reino. Deixe dourar bem. Junte a cebola e frite até que esteja macia. Adicione Os

ingredientes restantes e mexe levemente.Tampe e cozinhe lentamente por uns 35 minutos ou até

que a carne esteja macia. Se o molho engróssar muito,junte uni pouco de água quente. SiFva com
arroz.

Sobremesa Irresistível
.

Ingredientes: 1 envelope de gelatina em pó .sem sabor (12 qrarnas): 1, lata de leite Ideal gelado;
meia xícara (chá) de licor de menta (ou outro de sua preferência); 1 xícara (chá) de açúcar. Calda: 1
tablete de chocolate meio-amargo picado '(200 gramas); 1 colher (chá) de manteiga. t

. Preparo: Junte meia xícara (chá) de água fria à gelatina e leve ao banho-maria até dissolver. Retire, .

,

do banho-marta e reserve. Bata o leite Ideal até obter um treme fofo, vá acrescentando o açúcar .,;.:
aos poucos e batendo bem. Junte a gelatina reservada e o licor de menta.Coloque numa fôrma

"

. com um furo central molhada e leve à geladeira para endurecer. Desenforme nà hora de servir.
Para preparar a calda, misture o chocolate com cinco colheres de água e a manteiga. Leve ao fogo
até derreter e a mistura ficar lisa. Espere esfriar e empregue.
Dica: O leite Ideal é vendido nos supermercados juntamente com o leite condensado eo creme

" -'-

deleite.'
.

o
TecnoFlex

Desenvolvendo Soluções .

47 371 76,16'
_.

"

www.tecnoflex.com.br

(

I f s ft
s i . s t e m a s

473716864 .1'(

www.infosoftsistemas.com.br

C.ENTRIUM
INFORMÁI1CA
Sistemas de (festão

47 371 7764 I'

www.centrium.com.br

II

eicroinjonnática
472751968

www.icroinformatica.com
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Amor" éa
nova investida da Record
Por Erica Guarda/GB Edições

Nova novela exibe elenco recheado de ex

globais e se passa no Rio de Janeiro, assim
como a maioria das novelas da Rede Globo

,

A Record está investindo pesado em teledramaturgia.
Contratou vários globais e adquiriu estúdios e

equipamentos de ponta para fazer frente a toda poderosa
Globo.
"Prova de Amor", novela que substitui "Essas Mulheres"
será uma novela inspirada em alguns grandes sucessos da
literatura infanto-juvenil ("O Conde de Monte Cristo", "O
Príncipe e o Mendigo", "Oliver Twist", ''A Princesinha"
entre outros) e também em ''A Pequena Órfã", novela de
Teixeira Filho, apresentada no horário das 17h30, na

, extinta TV Excelsior, em 1968. Em resumo, trata-se da
história de uma menina que s� perdeu dos pais e busca o

final feliz com o reencontro de sua família.
'

A.tramaestréia nesta segunda, às 19h15, com direção
geral de Alexandre Avancíni e autoria de Tiago Santiago
com colaboração de Altenir Silva, Anamaria Nunes e Luiz
Carlos Maciel.
O enredo da novela contará os encontros e desencontros
de Daniel (Marcelo Serrado) e Clarice (Lavínia Vlasak),
,pais de Mariana/Nininha (julia Maggesse) que tinham
tudo para serem felizes. Amavam-se e estavam em franco

progresso em suas vidas profissionais. Ele é um jovem
a,dvogado que foiaprovado
no concurso para ser

defensor público e ela é

uma jovem estudante' de

Biologia, que está fazendo
Mestrado em Ecologia e

Educação Ambiental. A
gravidei e a iminente vinda
da pequena Mariana fazem

que os dois decidam se

casar e constituir família.
"

Os planos do jovem casal
são atrapalhados por Lopo
(Leonardo Vieira), vilão d'a

<J Lavínia Vlasak será a

protagonista Clarice, jovem
estudante de Biolcqia, que
faz Mestrado em Ecologia e

Educação Ambiental

,- .1

história, apaixonado por Clarice, pérfido, que não
admite que ela se case com D�ríiel. A história da
vilania que separa Daniel de Clarice e de sua filha
Nininha é uma das tramas centrais da novela.
Nininha se perde de seus pais, levada pela vilã Elza
(Vanessa Gerbelli) e seu cúmplice, Pestana (Luiz
Henrique Nogueira). Nininha acaba fugindo da

megera e encontra apoio no Velho GtÜ (Rogério
Froes), que será seu 'grande amigo e protetor durante
a novela.
O amor de Daniel será disputado também por Diana

(Patrícia França), policial, que será obrigada a

perseguir o amor de sua vida, quando ele se tornar

. fugitivo da polícia. Daniel será perseguido ao mesmo

tempo pela polícia e também pela quadrilha de
I ,

'Lopo.
"Prova de Amor" também contará a história dos

gêmeos Eduardo e Joãozinho (Pedro Malta),
separados na maternidade, filhos de Joana (Bianca
Rinaldi), médica, que pesquisa células-tronco, e
Felipe (Heitor Martinez), um fotógrafo, que trabalha
com cinema e publicidade. Com a ajuda da

, enfermeira Guide (Priscila Rosembaum),
endividada, Elza leva Joãozinho para sua casa, para
tentar aplicar um golpe contra um ex-namorado
rico, dizendo que Joãozinho era seu filho. A família
de Eduardo e Joãozinho é convencida por Guide que
só. um dos gêmeos sobreviveu e assim os dois
meninos crescem em casas separadas. Anos depois,
os gêmeos se reencontram, por acaso, na rua. Um foi
criado como príncipe, com direito a todas as

mordomias de uma; criança endinheirada, e o outro

(criado com Elza) nunca teve um brinquedo. Os
dois meninos trocam de lugar e comt:;çam uma nova

série de peripécias e aventuras, deixando
desnorteadas Elza e também a verdadeira família dos
dois - Joana e Felipe (pais dos gêmeos) e Maria
Eduarda (Ítala Nandi), a avó.

Além da trama das crianças, a nova novela da
Record ainda mostràrá o desenrolar de algumas
outras histórias. Pati Lopo (Renata Domínguez),,

,

irmã do vilão Lopo apaixona-se por Rafa (Cláudio
Heinrich), salva-vidas, irmão de Daniel. Ela é rica e

ele é pobre. Por causa da história de assalto que
Daniel teria cometido - crime pelo qual foi
condenado, apesar de ser inocente - o amor de Rafa.
e Pati passa a ser um amor proibido, ao estilo de
"Romeu e Julieta", mais uma inspiração famçsa para
a novela.
Tem' também Raquel (Maria Ribeiro) é uma jovem
que foge do assédio do ex-marido, que não consegue

,
. I

.

esquecê-la, Gerião (André
Segatti), cúmplice da quadrilha de

, Lopo. Ela vai trabalhar no
quiosque de Teresa (Cláudia
Alencar) e vive um triângulo
amoroso com Rafa, por quem ela

pensa ser apaixonada, e Gabriel
(Théo Becker) que é apaixonado
por ela.

Terceira Idade
Maria Eduarda e sua irmã Alice
(Helena Xavier) vão remeter a
problemas específicos da Terceira
Idade, também chamada "a boa'
idade".

Triangulo Amoroso
Dr. Vítor (Paulo Figueiredo) -

poderoso industrial, pai de Lopo -

não consegue esquecer .sua

falecida esposa e também
I envolve-se em triângulo amoroso

com as viúvas Beatriz (Esther
Góes)' e Teresa (Cláudia Alencar),
na faixa dos 50 anos.

História de Amor
A novela mostra também a

história dó amor entre Janice
, (Fernanda Nobre), secretária e

assistente social, e seu chefe, o
doutor Alexandre (Déo Garcez),
homem negro, bem-sucedido, que
por esforço próprio conseguiu se

tornar juiz.
Adolescentes Rebeldes
Padílha (André Mattos),
motórlsta de táxi, e Marília
(Maria Ceiçá), vendedora de

plantas,são vizinhos do Velho Gui.
A filha deles, Lúcia (jéssia Sodré),
é uma adolescente rebelde que se'

envolve com o vilão Lopo. Enfim,
histórias infantis, de amores e

triângulos amorosos, em tom de
comédia romântica; com muita

leveza, entremeadas com
momentos de grande suspense'
serão ingredientesda nova novela
da Record.

)

I

FOTOS AGENCIA PEDRA VIVA

6. Ao lado da personagem de Lavínia

Vasak, Marcelo Serrado terá papelI
,

fundamental em "Prova de Amor"

6. Pedro Malta terá um grande desafio
em sua carreira.Trá interpretar dois
personagens em "Prova de Amor". Os

gêmeos Eduardo e Joãozinho
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DIC S#Pb, n E' I ·-'1'
- LI - I-tm" UR

/

Data: 28 de outubro de 2005 (sexta-feira)
Hora: 20:00 horas
Local: Sede Social, Rua dos Imigrantes Italianos, nO
33, Bairro Vila Nova

Adquira seu ingresso
antecipadamente, com
membros da Diretoria.
Conselho, Coral Italiano, .

e na Sede (370-8636).
'

"Venha comer uma
deliciosa polentae
saborear um bom
vinho"

CONVITE\

Heróis de Verdade
Em "Heróis dOe Verdade", Roberto Shinyashiki mostra que há uma nova maneira de se posicionar
perante a vida, sem deixar que as pressões e as cobranças nos dominem. Ao lonqode sete capítulos, o
autor explica' quais são as armadilhas do mundo dos super-heróis (aqueles que vivem a ilusão de

conseguir dar conta de tudo sempre) e as estratégias para desmontá- las. O livro leva o leitor a

compreender e a combater suas fraquezas e a desenvolver quatro competências para ser uma estre1a
de brilho próprio. "Heróis de Verdade" tem a missão de conduzir a uma reflexão transformadora:

podemos construir uma vida com significado, baseadanos sentimentos do coração, sem a

preocupação de competir sempre. Para o autor, é possfvel realizar nossos sonhos, estimular as outras
pessoas a também realizarem os seus e construir um mundo de paz. Com estilo de escrever simples,
mas profundo, Roberto Shinyashiki vai falar ao seu coração com histórias apaixonantes, estimular o
seu cérebro com idéias criativas e, principalmente,motivá-lo a agir a partir da sua atrna, O lançamento
é da Editora Gente.

Não Me Abandone Jamais
Kathy H. tem 31 anos e está prestes a encerrar sua carreira de "cuidadora". Enquanto isso, ela relembra
o tempo que passou em Hailsham, um internato inglês que dá grande ênfase às atividades artísticas e

conta, entre várias outras amenidades, com bosques, um lago povoado de marrecos, uma horta e

gramados impecavelmente aparados. No entanto esse internato ldílico esconde uma terrível verdade:
todos os "alunos" de Hailshar'n são clones, produzidos com a única finalidade de servir de peças de

reposição. Assim que atingirem a idade adulta, e depois de cumprido um período como cuidadores,
todos terão o mesmo destino - doar seus órgãos até "concluir". Embora à primeira vista pareça
pertencer ao terreno da ficção científica, o livro de Ishiguro lança mão desses "doadores", em tudo e

por tudo idênticos a nós, para falar da existência. Pela voz ingênua e contida de Kathy, somos
.conduzidos até o terreno pantanoso da solidão e da desilusão onde, vez por outra, nos sentimos
prestes a atolar.

'

o Círculo Italiano de

Jaraquá do Sul, tem 6
prazer de convidar você e,

sua família para participar'
do Jantar Mensal, com o

tradicional prato típico,
reqado a um bom vinho,

, I
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Carreira internacional
Marcos Pasquim está embarcando para Los Angeles. Nos
Estados Unidos, o bonitão pretende aperfeiçoár o seu Inglês e

investir na carreira internacional.Contam as boas línguas que
o bonitão é muito bem cotado por lá. Ele merece.

"-A música-tema
Um clássico da Bossa Nova será o tema de abertura da novela
"Prova de Amor". O folhetim da Record estréia embalado por
"O Barquinho", na vdz de Karla Sabah.

'

Jogo beneficente
Um time formado por atores do elenco de "Os Ricos Também
Choram",tendo Marcelo KieJing como capitão, enfrentará o,
time Amigos de Daniel, numa partida beneficente cuja renda
será revertida para a AACD.Tudo acontece no próximo dia 29
de outubro, em São Caetano do Sul (SP).

Comemorando
Foi na mansão dos
anfitriões Jorge e

Ivani Yunes, em São

,
Paulo, a festa de
aniversário em

conjunto para Tônia
Carrero e Paulo
Autran.A dupla
comemorou 83

gloriosos anos de
vida e o jantar
contou com a

, presença de vários
famosos.

Fat�rando
Mireia Canalda, a modelo espanhola que foiapontada como um dos

possíveis motivos da crise entre Ronaldinho é Cicarelli, é a mais nova

garota-propaganda damarca Triumph. ,

Branquinha
-

,

Deborah Secco está no elenco de "Muito Gelo e Dois Dedos d'Água",
filme que começará a ser ródado em breve.No longa,a atriz fará uma

personagem cuja tez é bem clara por isso a bela anda fugindo do sol
carioca.

MALHAÇÃO

ALMA GÊMEA

Pacata
Cacau Melo, que interpreta a Rose em "América", diz
que não gosta muito, de badalações.A atriz prefere
os lugares tranqüilos, com música ao fundo
embalando UI1) bom papo.

Maus momentos
Nos próximos capítulos 'de "América", Feitosa (Aílton
Graça) vai descobrir fadas as mentiras de Creusa
(Juliana Paes) e as artimanhas de Diva (Neusa
Borges). Claro que ele vai voltar correndo para Islene
(Paula Burlamaqui),mas a loira já estará com um

novo namorado, para desespero dele. No entanto, o
públlco'pode ficar sossegado porque, no final,
viverão felizes para sempre.

Coisa triste
Corre rumores- pelos bastidores de "América" que Solange Couto, Christiane
Torloni e Neusa Borges tiveram dinheiro e alguns objetos roubados de seus

camarins. Gente, será que a doença da H-aydée (personagem que sofre de

cleptomania na novelai contaminou alguém?
'

Livro
O cantor ,e compositor Zé Rodrix acaba de lançar o segundo volume de sua

trilogiá "Zorobabel, Reconstruindo o Templo".

Notícia a confirmar

'" SEGUNDA - Naná conta para Bernardo e

Betina que ofereceu, um emprego a

Sebastião, Betina elogia o amigo por ter
'acreditado no morador de rua, Urubu não

qosta. Cabeção e Download trabalham
sem parar.para disputar a vaga de gerente
do Giga. Taty quer agradar Jonas e conta

que quem tem dinheiro é Juliana, e não
ela. Bernardo vê Jaque sendo atacada por
Nando e a defende.João ganha mais uma

partida de pôquer de Urubu, Kiko e

Marcão.Jaque mostra a Bernardo que tem
recebido ligaçôesde álquéjn que não diz

nada.e se pergunta se éNando quem está
fazendo isso, Ele' pede que a jovem tenha
cuidado com Nando, Bel decide unir Léo e

Aline de novo.

SEXTA - Bernardo eDownload perseguem
Nando,que sai correndo.Vilma decide tirar a
televisão da caixa. Cabeção e, Rafa,
apavorados, a convencem de que isso vai
desvalorizar a mercadoria, Berna.rdo e

Download alcançam Nando, que chama os

seguranças do clube. Nando garante aos

seguranças que Bernardo está confundindo
o com outra pessoa. Os seguranças decidem
levá-los para a administração do clube,
Download conta para Jaque- que Bernardo
encontrou Nando, deixando-a apavorada,
Jonas fala mal de Juliana para Taty, que fica
furiosa e termina o namoro, João fica
devendo -dinheiro para um dos amigos de
Urubu etem até o dia seguinte para pagar,

Bem cotada
Fofoqueiros do bem a'ndam
espalhando que a "Playboy"
estaria interessadíssima em ter
Juliana Silveira enfeitando suas

páginas. Só para-lembrar, a atriz
é a estrela da novela "Floribella",
exibida pela Bandeirantes.

SEGUNDA� Serena se dá conta de que tinha
medodeGuto pelooquefezcom Luna.Hélio
fala para Sabina que a companhia dela lhe dá

paz, Sabina afirma para Hélio que ele deve
ter vivido muitas vidas, pois é sábio. Julian

garante a Alexandra quevai vencer oespfrito
que a domina. Alexandra fica muito

agradecida. Mirella exige que Felipe não se

aproxime mais de Kátia e ele concorda.
Roberval confirma para o delegado que foi
abandonado na porta de uma igreja quando
criança. Terezinha vai visitar Olivia .para
descobrir se está mesmo com catapora,
Cristina aconselha Felipe a se divertir com
Kátia sem que ,Mirella saiba, Hélio conta para
Julian, Agnes e Adelaide que Serena
'lembrou quem éo assassino de Luna.

TERÇA - O delegado fala para um fazendeiro
rico chamado Romeu que Roberval deve ser

a pessoa que ele procura. Cristina descobre

que Xavier foi falar com Rafael e deduz que
Guto está .pensando. em-trai-la. Terezinha
garante a Raul que Olivia está mesmo

doente. Serena conta par}! Julian, Agnes e

Adelaide por que não gosta de Guto e, em

seguida, desmaia. Felipe garante p Mirella

que ela é o único amor de sua vida. Raul
descobre que Mirella está cuidando do
restaurante enquanto Olívia está de cama,

Bernardo aconselha Crispim amandar Jorge
pedir Mirna em casamento. Rafael diz a

Cristina que ela tem a chance de confessar se
tiver feito .alqurna coisa errada. Agnes fala,

para Serena que precisa' denunciar Guto,
Julian discorda,

SÁBADO - NÃO HÁ EXIBiÇÃO

TERÇA" Jaque fica muito assustada e

pede que Bernardo a leve em casa, Taty
pergunta se Juliana lhe emprestaria uma

'roupa para ir ao cinema com Jonas. João
vê a ameaça à Jaque e fica furioso,
Download e Cabeção decidem se vingar
de Vilma. Urubu leva alguns amigos para
jogarem pôquer com João. João ganha
uma partida de pôquer dos amigos de
Urubu. Bel e Download contam para Léo

que Alineficou com vergonha de ter se

envolvido com ele por causa da previsão
da cigana. Segundo eles,Léo precisa salvar
Aline de uma situação perigosa pará
conquistá-Ia,

QUARTA - Jaque pede que Bernardo a

proteja e ele concorda. Vilma pede para
Download e Cabeção fecharem o caixa e

eles fingem que' as contas não

correspondem às vendas. Jonas fica cada
vez mais encantado com Taty,quegarante
ser de urna família muito simples. Betina
vê Bernardo e Jaque chegando ao colégio
juntos e fica enciumada. Ela confessa para
Kitty que gostaria muito de esquecer
Bernardo,mas não consegue,Vilma ganha
uma TV, de presente e decide rifá-Ia, Bel
tranca Léo por engano. Jonas comenta

com Taty que detesta o jeito de Juliana.

Taty fica incomodada, pois sabe que
Juliana na verdade está imitando-a, Bel

percebe seu erro edestranca Léo,que fica
furioso com ela e Download.

QUINTA - Jaque chega à casa de Bernardo
fingindo estar muito abalada, Bernardo
consola a amiga e deixa que ela durma em

sua casa. Rico tenta comprar a rifa de

Cabeção e Download. Os dois
funcionários do Giga tentam dissuadi-lo,
pois não querem que Vilma ganhe
dinheiro, Vilma ouve, Cabeção e

Download contam para Vilma que sabem

que ela queria explorá-los.A dona do-Giqa
decide que os dois vão ser gerentes. Bel
convence Léo a participar de outra

armação para conquistar Aline.João conta
para Marcão e Kiko que passou a noite
inteira jogando pôquer com os amigos de
Urubu, deixando-os preocupados. Rafa
convence Cabeção a peqar a televisão de

Vilma emprestada para assistirem a um

jogo de vôlei.

QUARTA -Julian explica que a polícia jamais
aceitaria a lembrança de Serena como prova.
Serena percebe que Hélio está interessado
em Sabina e fica feliz. Cristina manda Ivan
furar o pneu do carro de 'Rafael para que ele
não consiga falar com Guto antes dela.Ollvia
quarda os lucros do restaurante numa caixa
em sua casa, recusando-se a colocá-los no

banco, Cristina 'fica sabendo que Agnes
descobriu algo sobre o assassinato de tuna.
O delegado garante a Roberval que saberá
no tempo certo por que foi investigado,
Crispim fala para Jorge que precisa se casar

com Mirna'. Raul garante a Ermelino que já

..

QUINTA - Guto exige que Cristina lhe
entregue as jóias de Luna quando sair da
cadeia. Terê leva.Alexandra para seu antigo
esconderijo, O delegado faz perguntas
sobre Rob'erval a Osvaldo e Divina.Osvaldo
e Divina acham que Roberval deve ter

aprontado alguma e ficam furiosos. Jorge
concorda em se casar com Mirna.Rafael fica 'TERÇA - Yoko diz a Bullo�k que N.eon não SÁBADO - Freud avisa Harold que ficará
furiosoeparte para cima de Guto.exiqindo

: está interessado nela. O rapaz pede que mais tempo na cidade. Zoltar diz a palavra
que lhe conte o que sabe, Guto chama os padre Hacker o ajude a conversar com mágica. Freud convida Viridiana para um

guardas, que obrigam Rafael a soltá-lo. Penny Lane. Dong Donq conta para passeio. Zoltar desfaz a mágica e Catty
Dalila, Divina e Ofélia perguntam a Aquariusoqueestápassando.viridianadiza acorda assustada, Kid toca com Sam;
Roberval o que o delegado quer com ele. Ürsula que ela deve, se tratar com 'Freud, o Zorroh canta.Jeff garante ii Diana que Ben
Serena fala para Hélio que jamais que a enfurece, Bullock promete a não vai voltar, Mercedita chora por Ben,
esquecerá Rafael. Eurico conta para Rafael Washington que vai resolver tudo com os Freud se diverte com, as invençôes de
qUI! 'ouviu Cristina e Débora falando de colonos para que a ferrovia chegue logo. Aquarius. Marilyn paga um lanche para
uma armadilha para Serena. G.ógol se assusta com o romantismo de Pablito e Bike, Eles dizem que suas mães

Vegas. Jeff Ideal manda Jeff devolver o não gostam que andem com Brenda,
SEXTA- Serena fala para Hélio que ainda há dinheiro.Viridiana convida o psicanalista e o I porque ela é sobrinha de Vegas. Aquarius
mais coisas que precisa lembrar. Mirella padre para um almaço. Ben diz a Jeff que

I
garante a Penny Lane que Elga o ajudará

percebe que Felipe está atrasado para o está saindo da cidade e manda ele cuidar nos estudos. Ürsula não quer saber do
encontro e fica chateada, Roberval garante bemde Diana.As Naides recebem uma carta I projeto do marido, Irmã Encarnación

que não fez nada de errado, mas ninguém de alguém que se identifjca como prima. escuta a história de Ben.
acredita nele, Cristina descobre que Eurico Dolores e conhece o segredo das duas, llevou um recado de Rafael a Ciro e Gógol recebe uma carta de Ingrid,esposa dp
pergunta o que o recado dizia. Eurico se verdadeiroxecife.. ,/> AMÉRICA,
recusa a revelar, Alexandra brinca com as I.
crianças, Nair fala para Vera e Eduardo que QUARTA - Gógollê na carta de Ingrid que há I SEGUNDA - Tião compreende que seu

sãoculpadosporAlexandraterfugido.Raul um dinheiro no banco de Santa Fé. Neon destino é enfrentar Bandido para
não permite que Mirella tome conta do doa sançce para salvar Bullock. Ben se I conseguir o dinheiro de que Sol precisa
caixa do restaurante e diz que vai assumira despede de Mercedita. Aquarius promete a para chegar aos EUA.S,ol confessa a Ed que
trabalho enquanto Olívia estiver doente. Penny Lane que vai se concentrar na I não reatou com Tião e diz que o ama.Tião
lvan a mando de Cristina, pergunta a descoberta do gás neon. Marilyn rejeita I diz a Neuta que quer montar Bandido e

Zulmira que. recado Eurico levou para Jesse, Billy visita Elga, Penny Lane manda

I
pede que lhe dê uma parte do dinheiro

Rafael, Rafael exige que Cristina lhe conte Hacker dizer a Neon que não fala com ele, como adiantamento. Mari vê Helinho na

suas mentiras. A imagem de Luna avisa' enquanto Yoko estiver em sua casa, Zoltar venda de Gome; e tenta conversar.mas ele
Serena que, em breve, terá que tomar urna diz a Nicola que vai ficar em Albuquerque. foqe.Júnior diz a Kerry que está gostando
decisãomuito importante. Bike, Tábata e Pablito conversam com de outra pessoa. Radar e Rose concordam

Brenda sobre uma escola na cidade. Nicola em dar seu filho para Vera e Jatobá criarem,'
impede que Marilyn revele a verdade para Tião dá o dinheiro a Sol, sem dizer como o

Tábata. Beri se emociona ao saber que sua' conseguiu, Simone descobre que está
irmã pode estar viva. grávida., Lurdinha exige que Glauco

devolva todo o dinheiro que ganhou
ilicitamente, Simone decide ,ir para
Boiadeiros contar a Tião que está grávida.
Ariovaldo anuncia que Tião vai montar
Bandido.

Voltaram a circular os rumores de que
Antonio Fagundes estaria sendo cogitado
para estrelar o remake de "Sinhá Moça". A
novela de Benedito Ruy Barbosa foi
exibida pela Globo em 1986 e agora a

emissora pretende reeditar o sucesso.

Para isso,já está montando uma mega
produção.

sabe como tirar o restaurante de Olívia.
Alexándra anda atordoada pelas ruas da
cidade. Cristina pergunta a Guto que
segredo ele pretendia revelar a Rafael.

funcionamento do telefone, sem sucesso.

Sheng se declara para Yoko, Marilyn leva
Vegas para conhecer Tábata. Ben deixa a

valise de dinheiro e Diana ao lado de Jeff e
vai embora, Zoltar reprova a presença de
Marilyn e Vegas no circo.Todos na cidade se

espantam com o telefone. Bullock exlqeque
o número um seja dele, Gógol e Vegas
propõem a Jack e Sam uma sociedade,
Aquarius sonha em fazer um telefone
móvel.

SÁBADO .; Luna fala para Serena que vai ter
que escolher se vai viver como Serena ou

como Luna. Cristina finge estar ofendida
, com as desconfianças de Rafael. Eduardo
tenta se aproximar de Vera, que pede que
se afaste dela. Dalila fala para Roberval que
sabe que o delegado_está investigando-o
porque ele roubou a jóia que disse ser de
família. Ela esconde a jóia para proteqer
Roberval. Mirella explica para Olívia que se

ela fingir quese curou Raul vai acusá-Ia de
haver mentido para o Oficial de Justiça.
Cristina entrega seu convite de casamento
a Serena. Julian e Sabina encontram
Alexandra. Divina e Ofélia contam para
Mirella que viram Felipe com Kátia, Guto
conta para Rafael que beijou Serena a

mando de Cristina.

QUINTA - Ben decide procurar sua irmã
Carmem. Aquarius insiste em ler o diário,
mas Dong Dong não permite. Gógol olha a

foto de lnqrid, Vegas manda Marilyn se

afastar de T�bata. Zoltar pede que Tábata

fique longe de Brenda. Javier fala para
Mercedita esquecer Ben. Zulma hão quer
que Bike seja amigo de Brenda, Ben se

confessa com padre Hacker e pergunta pela
irmã. Hackervibra ao saber que ele é o filho
de Richard Silver.Bike e Pablito não sabem o

que dizer quando Brenda pergunta a

opinião dos pais deles sobre a escola, Hacker

disfarça quando Ben pergunta pela irmã.
Ernest sugere que ele procure o convento

em Sacramento. Penny Lane e NeoÍl se

reencontram por acaso.BANG BANG
, (

SEGUNDA - Ben àgradece a ajuda de
Charles, Freud avisa que Dorothy pode ser

curada.mas Dong Dong terá que ler todo o

diário pa�a ela, Viridiana se 'interessa por
Freud, Ursula e Catty acham que
psicanálise só pode ser pecado, Frank
enfrenta Charles"e Ben, mas foge sem o

dinheiro, Washington tenta explicar o

SEXTA - Penny Lane e Neon são

interrompidos pela chegada de Yoko.Sheng
não sabe se revela que viu Ben. Charles
conta para Diana que Ben sumiu. Elga tenta
animar Marilyn. Ben olha a, foto de sua

família e promete que vai achar a irmã. Kid

compôe uma música para Brénda. Gógol

I deix� cair a carta de lnqrid. Vegas a lê, sem

que ele perceba. Ernest se chateia com a

relação de Freud e Viridiana. A prima
Dolores telefona para as Naides, que' a
esperam apavoradas, Javier proíbe que
Pablito seja amigo da sobrinha de Vegas.
Sam acha boa a idéia da escola. Brenda
conta seus planos sobre a escola para
Vegas. Vegas promete ajudar Gógol a

resolver o problema com lnqrid. Diana

pergunta por Ben na casa de Javier, Ben

chega ao convento.

TÉRÇA - Dinho e Bóia tentam dissuadir
Tião, em vão.Zeca diz a Júniorque precisa

,

parar de fugir do que sente, Glauco faz o
que Lurdinha pediu e aciona o advogado
para devolver o que obteve ilicitamente.
Tony convida Haydée para o encontrá-lo
em Miami. Mercedes e Consuelo visitam

Chiquinho, para irritação de May. Bandido
derruba Ti âo. Simone e Mazé se,
desesperam. Tião vê a Nossa Senhora
Aparecida.Tiáo entra em coma.Geninho'se
preocupa com Tião,mas não tem coragem
de ir ao hospital. Júnior conta para Neuta
que o delegado disse ter notícias de Sinval.
Flor não gosta de ver Islene com Oswaldo,
pois quer que ela e Feitosa fiquem juntos.
No hospital,Tião sevêflutuando:

QUARTA - O médico não permite que
Mazé veja Tião, mas ela se, recusa a ir
embora do hospital. Adalberto leva

Geninho à casa de Mazé e o aconselha a fazer
as pazes com sua família, Laerte quer vender'
para Simone as terras de Tião, desde que ela
concorde em manter a sociedade com ele.
Simone concorda, mas não quer que
ninguém saiba de nada. Raíssa vê a caixa em

que Haydée guarda os objetos furtados. Sol e
Malu embarcam num avião para o Caribe,de
onde farão a travessia para os EUA pelo mar.

Mariano pede que Helinho ajude Mari caso
ela tenha problemas por ter mentido no

depoimento a favor de Ale'x. O cl.elegado de
Boiadeiros diz a Neuta que Sinval foi
encontrado e está preso. Júnior se emociona,
Neuta fica furiosa e, para surpresa de todos,
diz que o marido não prestava.

QUINTA - Neuta, nervosa, conta para Júnior
que Sinval era péssimo pai e marido,e diz que
inventou um homem perfeito porque queria
dar um bom exemplo para ele: Tião flutua
fora do seu corpo e vê vários momentos da
infância. O,médico diz a Mazé e Simone que
Tião piorou. .Simone conta para Mazé que
está qrávida.Mazé garante a Simone queTião
gosta dela, e não de Sol. Sol e Malu
descobrem que terão de atravessar o mar

numa balsa feita de pneus. May vê que Ed
está preocupado com Sol e fala que ela
sempre o enganou.Ed fica furioso e diz a May
que o sufoca. Raíssa pergunta-a Djanira se é
verdade que Alex teve uma participação em

seu seqüestro. Flor não gosta quando Islene
conta queficou noiva de Arnaldo,Odelegado
leva Neuta para ver Sinval e ela dá se depara
corn Alex,

'

SEXTA - Neuta fica eufórica ao perceber que
houve um enqano.que Sinval não está vivo e

sai da delegacia, aliviada, Zeca aconselha
Júnior a assumir quem é de verdade. A balsa
onde Sol está é atingida por ondas fortes,
Laerte telefona para May e se declara.lrene
ouve e aproveita para obrigar Laerte a pagar
uma conta altíssima. Alex sai da cadeia,
Simone exige queLaerte lhe venda as terras
de Tião imediatamente. Tiã'o continua sua

"viaqern'As ondas levam a comida que havia
na balsa dos ilegais, O advogado de Glauco
procura Haydée para que ela assine á

documentação do divórcio, e avisa que ele
está disposto a partir, para o litigioso. Alex
encontra Djanira no hotel. Na sala de aula,
Carreirinha escreve seu nome,Jesuíno, e fica
emocionado. Simone pega a escritura das.
terras de Tião.

-

SÁBADO - Alex propôe uma aliança a

Djanira, Irene conta para Haydée e Raíssa que
viu Alex e Djanira conversando. Mazé vai
rezar porTião e encontra Geninho sozinho na

igreja, participando da missa que
encomendou para o irmão, Laerte liga para
May e diz que vai para Miami vê-Ia, Lurdinha
conta' para Nina que Glauco e Haydée se
divorciaram. Nina fica perturbada, mas

disfarça e diz que ,só tem olhos' para seu

namorado novo, Kerry vê Zeca e Junior e fica
arrasada. Mazé pede que Geninho volte para
casa e ele pede perdão a mãe" Creusa
convence Feitosa a levar Diva para visitar suas
irmãs, Carreirinha se arruma para se casar

com Conchita. O pessoal da pensão de
Consuelo chega em Boiadeiros para o

casamento de Conchita.
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Sandália: parceria com 0, estilista une plástico e

sisal para criar modelo inspirado no' Cangaço
Depois de desfilar emNova Iorque a Melissa assinada por
Karim Rashid, Amir Slama desenvolveu sua própria
sandália plástica, em parceria com a Grendene. "Melissa +

Amir Slama" dá continuidade ao projeto da marca em

desenvolvér povos modelos assinados por estilistas.
O Verão 2006 inspirado no Cangaço, foi o ponto de partida
para a criação da sandália que une, pela primeira vez,
matérias-primas antagônicas e contemporâneas. Plástico + .

sisal, Sintético + natural. Design + tecnologia. Foi com
essa soma de tendências que Melissa e Amir trabalharam

para chegar ao produto desejado.
A nova sandália tem cabedal minimalista, com apena� três

tiras plásticas: duas no peito de pé e uma que envolve toda
o dedão. O salto Anabela foi totalmente coberto com sisal

<J Para dar vida á

inspiração de Amir

Slama, Melissa
desenvolveu uma cor

exclusiva, denominada
Chapéu de Couro

<J O salto da.nova Melissa
foi totalmente coberto com

sisai dando ao produto um

efeito totalmente natural, com
. aspecto de artesanato

dando ao produto um efeito totalmente
natural, com aspecto de artesanato.

As cores ficam ainda mais lindas em contraste

com o sisal,' Para dar vida, a Melissa
desenvolveu uma cor exclusiva, denominada
Chapéu de Couro. Para chegar ao resultado
desejado, com fidelidade, foi necessária toda a

tecnologia de ponta. Além de Chapéu de

Couro, a cartela tem ainda o Pink, Verde e

Branco.
A novidade terá dois lançamentos. No final de

outubro, "Melissa + Amir Siama" chega em

edição limitada de 500 pares, vendidos com
exclusividade nas lojas Rosa Chá. O

lançamento nacional será no final de
novembro.

Calvin Klei.n aposta no� óculos Vermelho
Chama e Aviador para a próxima estação
Clássico, atemporal e hit em todas as épocaa.Na nova coleção
Calvin Klein, o óculos Aviador vem com hastes com logotipo
inscrito, visível sob suas exclusivas extremidades translúcidas, uma

inovação discreta ao clássico, ou seja, uma sutil releitura deste
modelo. Nas cores: dourado brilhante com gradação em tom oliva;
preto acetinado com gradação cinzai escuro; bronze brilhante com

gradação cinza cálido.
,

Na nova coleção se sobressai também o modelo 676S, que vem

num estilo clássico, porém adaptado às tendências do universo

.
fashion atual. Design c1ean corri. glamour inerente. As hastes são

largas e as placas com o logotipo garantem mais destaque e.
enfatizam o visual arrojado. Cores marcantes predominam:

'

vermelho chama e muge com gradação em prata brilhante;
ametista tom gradaçãocinaa azulado; toffee e Pink Com gradação
em tons champanhe; cristal cálido e dourada com gradação em

prata brilhante; preto com gradação cinza fumê.

Preço sugerido; Aviador, R$398,00 e Vermelho Chama, R$
633,00.Vermelho Chamai

ÁRIES - Aproveite a' influência astral deste dia para conhecer o maior número passivei de pessoas. Sua
ambição em atingir os. mais elevados graus na escala social estará provocando um certo distanciamento
entre você e os amigos.

LIBRA - Alguma coisa,pormais insignificante que possa parecer,não irá corresponder a
sua expectativa.Mas você corresponderá ao seu déver com naturalidade e positivismo; ,

firmeza e perseverança.
\

•

ESCORPIÃO- Faça o que puder para aumentarsuas amizades ou então,conservaras que
já fez no passado. Evite atritos com quem quer que seja a fim de não criar inimigos,
.declarados ou ocultos.

TOl!RO - Sua possibilidade de êxito serão ampliadas hojé;de acordo com a disposição que levantar para o

trabalho. Enfrente as pequenas dificuldades com entusiasmo. Não esmoreça. Fase excelente. Procure
eliminar do seu vocabulário,o termo impossível.

G�M'EOS - Apesar dos relacionamentos estarem ocupando a maior parte do seu tempo, você passará a se

interessarmais pelos assuntos financeiros e pelo contato c?m os aspectos mais profundos do seu psiquismo.

CÃNCER - Está fase é negativa para você,mas como tudo passa está também passará dentro de poucos dias.
Mas agora tome cuidado com notícias falsas, com pessoas que dizem amigas, mas não são e cuide da saúde.

Negativo ao amor.
. ,

SA.GITÁRIO - Muito boa influência para tratar de negócios e assuntos pendentes, para
melhorar sua capacidade profissional e para iniciar tratamento de saúde.A vida amorosa
necessita de paz.

.

CAPRICÓRNIO - Muita habilidade llterána.rnente clara e penetrante e muita tendência
aos assuntos elevados, estão previstos para você hoje, devido a benéfica influência de
J úpiter.Sucesso profissional efinanceiro.

LEÃO - Aproveite a fase atual.para por em dia as obriqações atinentes ao seu setor de trabalho e, faça as

compras que precisar de aparelhos e.demais equipamentos.Quanto a saúde, e necessário estar prevenido,
pois tanto terá a possibilidade de curar-se de um mal passageiro como estará exposto a sofrer um rápido
declínio da resistência física.

AQUÁRIO - Reveja soas disponibilidades financeiras efaça algum bom investjmentose
puder. t.xito no campo profisslonal.social e nos negócios comerciais que realizar.Muito
bom aoamore a loteria.

PEIXES- Alguma surpre�a agradável no setor amoroso por parte de alquérn de Libra irá
melhorar este seu dia. Enfrente os problemas dificeis com tranqüilidade e confiança em

si.

VIRGEM - Mente engenhosa, progressista, idéias claras e brilhantes muito influenciarão de um modo
benéfico em sua vida. Aguarde novidades no campo sexual. Tudo indica que neste período você estará

passando pormomentos defelicidade ao lado da pessoa amada.

Tendências para a
•

primavera
"

Gosto quando chega o tempo da prirnavere..
>

Primeiramente por que é uma estação"
magnífica, que chega a ofuscar os olhos
frente à tamanha beleza quando alcança
seu s d i as m a i s e x u b e r a n te s, no s-]'
evidenciando o que há de mais belo nessa r:

terra, repleta de cores, formas e cheiros!! É a::
f
-,

o
natureza nos mostrando o quanto é sublime! ":,
em sua essência e o quanto pode ser :1

-f
,

inspiradora. i. "

Para aqueles que trabalham e estudam"]?
moda, a chegada da primavera significa um :�
(re) começo, uma estação que nos traz toda B_�
uma particularidade em sua essência e que" ,[

nos instiga a desejar, trabalhar, conhecer"]'
cores, formatos e aromas de todos os tipos. r: s
nesse momento do ano que surgem as;'; =

tendências mais vibrantes e estimulantes.as <
quais costumam rechear vitrinas e armários],
diversos. Difícil resistir a todo esse arsenal, :;
.multicolorldo. \ o' .,

Para ?s interessados �m �escobrir o? �u�.��,
estará em, voga nessa estaçao e na proxrma, I�

registro; que mais do que nunca é o
momento de deixar as cores tomarem as

"

rédeas do seu território seja el'e qual for, �
afinal moda não está pura e simplesmente ,,'�
em sua roupa, ela pode estar em seus j,
cabelos.nas suas mãos,em seus pés,em seus"

ambientes, nos seus acessórios e aonde ]:
mais você désejar e lmaqinar, :;

A primavera literalmente direciona para o, 0J

caminho das flores! cores e .das estampas. OI

que por sua vez seguem essa temática floral.e i

Essa tendêhcia é um reflexo daquilo o que: ;

ternos'vlvido nos últimos tempos,significa o
Y

anseio por um retorno de certa forma a

feminilidade das mulheres e de um modo -'

geial, ou seja, dentro de urna aldeia global( i

dentro do contexto mundial.A fernlnilldade-l'
impressa �m vestidos. saias, blusas
delicadas,

-

rendas, babados, laçarotes,
bordados diversos ... é algo que pode ser

encontrado em quase todo' o ocidente' e". "

parte do o rien te, em corpos de todos os·2
formatos; observamos esses elementos nas,i�

° ruas de São Paulo, Paris, Curitiba, Romaf1�
Lisboa, Florianópolis, Tóquio, Rio de Janeiro�L.
e em diversos lugares. . '�0
Este é um fato que nos leva a refletir sobre a�':'
moda como um elemento cada vez mais i�
universal, aproximando corpos, indivíduos,:;;�
almas, olhares e muito mais o que se possa;:
imaginar. Penso que nunca antes uma:��
tendência foi tão forte a ponto de aproximar:.?
seres e universalizar as imagens.', _

É visível que essa não foi uma tendência que'�;
proveio. de forma concreta das passarelas,
essa é uma' aposta provinda das ruas, do
cotidiano, a passarela articulou em sua

estrutura aquilo o que já estava em voga; o
que avistamos atualmente nos palcos da
moda para o senso comum é o resultado de
algum olhar esperto que soube captar com
muita sensibilidade o que já estava exposto
ao olhar e uso popular.
Isso é magnífico. Repete-se de certa forma a

mesma situação que acontecia há quarenta
anos, especificamente em 1965 com a"
estilista britânica Mary Quant e sua criação
que dividiu o mundo:a mini saia. A própria
Mary Quant admite' que essa peça,
responsável por uma série de mudanças
sócias' não foi obra sua, ela apenas levou a"
mini saia para as luzes, o verdadeiro criador:

.

foi o cotidiano, através das mãos daqueles o

que nada compreendem de moda,mas que ..

ao mesmo tempo criam a moda mais"
divertida e conceitual que se tem.

PorOaiana Riechel, VI fase - Cu rso de Moda.
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Um paraíso ecológico
bem perto de São Paulo

.

1 \'
,

I

A �rea que compreende a Baía de Santos é uma das paisagens
\. rrta\s pitorescas do litoral do Estado de São Paulo.

.

A partír da Ponte Edgard Perdigão, na Ponta da Praia, a
embarcação, uma escuna com capacidade para 40 passageiros,
navega ao lado do' vaivém dos transatlânticos e barcos de pesca.
Na orla de Santos, um espetáculo a parte no qual se destacam
o� clubes náuticos e o patrimônio arquitetônico, onde estão o

Museu da Pesca, a Basílica do Embaré, a Pinacoteca Benedicto
Calixto, os hotéis Atlântico e Palace. Tudo debruado pelo maior
jardim urbano de orla marítima do mundo.

Ainda, à borda da escuna, chega-se a Ilha de Urubuqueçaba,
dpI'la de uma flora exuberante e cercada de inúmeras lendas. Em

seguida, o barco se dirige para Ponta: Grossa, que marca o
,

(

término das águas da Baía.
"

No\�torno, a escuna vai margeando as encostas da Ilha de
S'aÍ,ito Amaro, onde fica o Guarujá. Ela passa pela' Ilha de
PaÜnas, que possui movimentado clube social, e por pequenas
praias só alcançadas a nado, como a de Sangava.
Entre uma praia e outra, o cenário é dominado por costões
rochosos repletos de significativos exemplares da fauna e flora
da tegião. Num dos costões, pode-se apreciar as linhas sóbrias
do �difí(;io é as muralhas brancas da Fortaleza da Barra Grande,
fq,rte erguido em 1584 para defender a região dos ataques
píràtas.

'

Ainda no passeio pelo estuário, o visitante pode ver de perto
como funciona o maior porto da América Latina: o Porto de

$aN.tos.'
'

O trajeto margeia o cais, entre uma sucessão de armazéns, silos,
esteiras, transportadoràs, 'guindastes, contêineres e, é claro, os
riaeios, muitos naviose de todos os tipos.
Nolcaminho, tem alguns prédios que contam um pouco do

passado da cidade, todos localizados ro CentroHistórico: a
Bolsa do Café, ,o antigo cassino-do MonteSerrar, a Igreja de

Santo Antônio do Valongo, a Estação da Estrada de Ferro

$alJ.fOS-Jundiaí.
'

Depois, O destino é o Sítio das Neves, passando pela Ilha
Bamabé, terminal de armazenamento de produtos químicos e

h. Na orla de Santos, um espetáculo a parte no qual se destacam os clubes náuticos e o patrimônio ,

arquitetônico, onde estão o Museu da Pesca, a Basílica do Embaré, a Pinacoteca Benedicto Calixto, os

hotéis. Tudo debruado pelo maior jardim urbano de orla marítima do mundo
'

inflamáveis do porto. Ao longo do percurso, é possível
observar a comunidade de pescadores da' Ilha Diana, o
rico ecossistema dos manguezais e muitas aves como

garças, mergulhões, guarás e martins-pescadores. ,

A viagem não termina aqui. Verdadeiro santuário
ecológico, a Laje de Santos, que fica no Parque Estadual
Marinho da Laje de Santos, é consideradao melhor
ponto de mergulho de São Paulo e um dos lugares mais
ricos t: belos de toda a costa brasileira,

Laje é a definição geológi�que se dá a rochedos

,marinhos sem vegetação. A de Santos tem formato
semelhante ao de uma baleia" com 550 metros de
comprimento, 33 metros de altura e 185 metros de
largura em seus pontos mais extremos. Ela abriga, além
de milhares de aves, um farol de sinalização da
Marinha.
O Parque Estadual Marinho, segundo do gênero criado
110 país, inclui a Laje, vários rochedos e os parcéis do

Bandolim, Brilhante, doNorte e do Sul. Localizado a menos de 25
milhas marítimas (cerca de 45 quilômetros) da costa, apresenta mar
de águas azuis e cristalinas, em que cardumes de sardinhas, atuns,
bonitos e xaréus passeiam em verdadeiras "nuvens'coloridas.. Com'
um pouco de sorte, pode-se ainda observar imensas arraias-manta,

,

golfinhos e até baleias.
'

Escolhido por gaivotas e atobás na época da reprodução, o grande
rochedo abriga também a espécie denominada trinta-réis, durante
sua migração para o hemisfério norte.

Imperdível é a Fazenda: Cabuçu. Córregos e cachoeiras, mata
exuberante e muitas espécies de aves fazem o cenário do roteiro

ecológico da Fazenda Cabuçu, na região continental de Santos. O

lugar 'representa uma 'referência histórica para a Baixada Santista, .

pois no período de colonização abrigou a Companhia de Jesus, que
ali montou um posto de catequese para os índios. O ponto alto do
roteiro é a cachoeira do Cabuçu, com cerca de" lO metros de altura,
descendo sobre enorme rocha e formando uma grande piscina
natural.

,

O percurso 'inclui a travessia de córregos'
cristalinos e árvores de grande porte.ique
fazem 'a demarcação do caminho.
localizada a 70 quilômetros da capital
paulista, no litoral sul do Estado. O acesso
à cidade pode ser feito através da
Rodovia Anchieta, Rodovia dos

Imigrantes.Rodovia Rio-Santos ou
Rodovia dos Caiçaras

<l O Porto e o Canal de

Bertioga são uma atração à

parte. Também podem ser

percorridos através de passeio
em escuna

I s I Kadu Moi lterno

1) Como se chama a personag'em a) Pérola Negra

-0280
feminina do ator Kadu Moliterno b) Serras Azuis '

na novela "Bang Bang" ? c) O Rei do Gado
a) Ursula d) Desejos de Mulher
b) Diana

:---2---- c) Denaide 4) Como se charnao personagem vivido por
d) Henaide Paulo Gorgulho na novela "Essas Mulheres"?

a) Paulo
2) Qual dessas cantoras é b) Lobato
namorada de Gabriel Braga Nunes? c) Fernando
a) Kelly Key

,

� d) temos
b) Danni Carlos
c) Pitty 5) A novela "Bang Bang" estreou recentemente
d) Ivete Sangalo na Globo.Qual desses famosos vive Zorroh?

a) Guilherme Fontes

3) Em qual dessas novelas Maria Ib) Marco Ricca
Fernanda Cândido estreou na c) Sidney Magal
televisão? d) Evandro Mesquita
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