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Renovação de contrato. depende de verba
lPaágarantir renovação do contrato de concessão para exploração do serviço de transporte público de Jaraguá do Sul, a Canarinho terá que investir no Transfácil, orçado em R$ 40
Jí)llilhões. O contrato expira em agosto de 2006, porém, a empresa tem prazo até fevereiro do ano que vem para oficializar sua participação nos custos do projeto.. • PAGINA 3
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Alinne Moraes e Cauã Reymond
terminam namoro de três anos
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�.lunos do Colégio Divina
. frovidência participaram
((lntem da' X Mostra de

Dança promovida pela
escola. O evento chama

cito Roda Viva teve a ,t,

J.jlarticipação de alunos da

Educação Infantil ao.
Ensino Médio. Os pais
lotaram o Ginásio de

Esportes e ficaram
encantados com a

criatividade e a produção.
da Mostra. A coreógrafa
responsável pela a ti

vidade, Oaniella Cristina

Grossl, mostrou que'·
entenderda' arre 'e'-deixou :�.

,pais e mães emocionados
com a apresentação dos
filhos. • PAGINA 4

ARTE NA ESCOLA

PRONAF

Cresce, crédito p�ra agricultura
familiar na região do Itapocu
o' volum�.,J�' 2��chtos l-ibi];�dos pelo Pronaf triplicou na

. ',:c' ., ., :,t '.,� "ú
"

f.

região. De R$ J,3 mílhões pJfs'sou para R$ 9 milhões.
Mesmo �om esses números;<��:gf,içultores, afirmam que
encontram dificuldade para: con;��;:it:crédito; '.:.,AGINA 4
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, MUDANÇA,

Podem faltar professores na
rede estadual de ensino

A partir do próximo ano, crianças que completarem seis

anos até 1 º de março poderão ser rriitriculadas na primeira
série.A Secretaria da Educaç�à já p�évê � possibilidade de
ter que contratarmais professores>

' '.
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REFLEXOS DcfvERÃO

Busca por um corpo sarado
aumenta 'procura por academias"
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·Qperário. é atropelado na faixa !
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de segurança e morre no hospital
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PT enxuga despesas,
-

: Em apenas dois dias, a

- diireção do Partido dos

Trabalhadores demitiu 37 dos
125 funcionários lotados no

Diretório Nacional em São

p;aulo. A meta fixada pelo
novo comando do partido é

a: redução de 40% da folha
de pagamento, que consome

nltais de R$ 400 mil mensais ..
Até quarta-feira, os� setores

,

mais atingidos eram o de

fi�anças, responsável pela1.- .

manutenção da sede, e o de

organização. Os núcleos de

documentação e assuntos

·institucionais foram extintos,
t�mbém sob· a égide da
economia interna. O serviço
dê documentação ficará a

cargo da Fundação Perseu
A�ramo e o setor de assuntos

institucionais será transferido

para Bràsília.

j Hoje, 0 partido, que até

passado recente se supunha
s� manter com contribuições
cempulsórias de filiados,
definidas I

em percentuais de

acordo com o. salário bruto de
cada um, bem ao estilo de
conhecidas igrejas evangéli
cas.. como a Universal Reino
de Deus, criadora do PL,
aliado do PT na chapa
majoritária e proporcional do
presidente Lula da Silva nas

eleições de 2002, lança uma

campanha para arrecadação
de R$ 13 milhões em um mês.

panhada de corte de gastos
de custeio, como a entrega de
salas alugadas em prédios
vizinhos e a devolução de dez

máquinas de café, cujo
aluguel é de R$ i.eco
mensais. O PT vive seus dias
de limbo, como que num

efeito bumerangue.
Quase todas as pedias que

o partido atirou em telhados

... A meta fixada pelo novo comando do

partido é a sedução de 40% da folha de

pagamento, que é de R$ 400 mil por mês

I

I ;

I

FRASES

"

0. Do deputado e ex-ministro José Dirceu, pai do mensalão, achando que apesar de ter parido.Mateus não vai precisar embalá-lo. '

alheios quando ainda �ão no

poder maior, já caíram de
volta em seu próprio telhado.
Se até então o marde lama,

,
que historicamente construiu

e mantém as bases de
Brasília, era 'tido como algo
aparentemente exagerado
nas abordagens da mídia

:

nacional, para azar e

constrangimento dos que

sempre se apresentaram nas

urnas como gestores da
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moralidade, espalhou-se
pelos quatro cantos cio- país,
com reconhecimento público
de financiamentos obscuros,
de dinheiro de origem desco
nhecida. A suntuosa sede do

partido em São Paulo é um

exemplo claro da fartura de
recursos que o partido tinha
à disposição.

O lamaçal em que também
se envolveram outros partidos
da base aliada acabou por
secar torneiras de recursos até

então tidos .como normais.

Tanto que petistas estrelados
já admitiram a utilização de
caixa dois como fato absolu
tamente corriqueiro, argu
mentando que tal artifício é e

sempre foi usado por outros
partidos, corno se um crime de,
lesa pátria justificasse outro.

Na ótica da cúpula do partido,
pode até ser. Resta saber se

ainda pensam assim os mais de
54 milhões de eleitores que
decidiram, "há cerca de três

anos.mudar o país paramelhor.

filA minha situação está mudando muito, está mudando da água para o vinho. Isso muito em

;função da oposição, que está assumindo uma postura muito radical"
.

A idéia é captar R$ 1.00D
de 13 mil "amigos do PT", um
universo projetado que não

inclui, necessariamente, a

grade de filiados. A campa
nha começa, oficialmente, no
dia 13. Os funcionários do

partido já se reuniram em

assembléia, para discutir a

situação com a comissão ,

encarregada dos cortes. Há

expectativa de novas demis
sões. A medida será acorn-

I Fatos & Pessoas
Fernando Bond

f Os números reais do

pessimismo em se

F.lorianópolis - A crise política e a atual
. ..

conjuntura econômica do País fizeram
� ,

cem que 35 em cada 100 indústrias
catarinenses adiassem ou cancelassem
,1/"

i�;vestimentos previstos para o

p,rimeiro semestre deste ano. O dado
t -

,

f�z parte da pe-squisa Sondagem Espe-
cíal, divulgada pela Fiesc.Segundo o

lévantamento, 11,48% das empresas
entrevistadas disseram que seus inves
timentos foram adiados por tempo
indeterminado ou cancelados. Outras
6,8% alegaram que retomarão os,
projetos em 2006 e 10,68% pretendem
Voltar a investir ainda no segundo
semestre deste ano. A Sondagem
Especial, realizada junto a 108 indústrias
de Santa Catarina, revelou ainda que
29,13% das empresas realizaram os

!ryvestimentos conforme o planejado e

que outras 35,92% tiraram os projetos
do papel apenas parcialmente. Segun-
10 os empresários, os fatores mais

preocupantes dizem respeito à incerteza
.'

quanto à evolução da demanda, à escassez
de recursos financeiros próprios, à

ínsequrança ante o novo sistema
tributário e ao custo de financiamento.

,
.

I
Mas há planos
De acordo com os executivos, os principais'
custos relacionados a um novo investimento
referem-se a máquinas e equipamentos,
custos financeiros do projeto e tributários.
Para a Fiesc, os números do estudo
demonstram cautela no setor industrial e, caso
não haja mudanças de cenários, os fatores
apontados poderão impedir mais
investimentos planejados para 2006. Para o
ano que vem, os empresários afirmam
intenção de investir preferencialmente para
melhorar a qualidade dos produtos, aumentar
a produção, reduzir custos de mão-de-obra,
lançar novos produtos e aumentar a eficiência
no uso de insumos.

Salão doArt�sanato.
Estão abertas até dia 20 as inscrições para o 20

Salão Catarinense do Artesanato, que será
.

realizadode 10 a 4 de dez�mbro no centro de
eventos do Beiramar Shoppinq, em
Florianópolis. Mais ampliada que a anterior,
ocorrida em maio, a segunda edição terá 73

espaços e deverá reunir cerca de 25 artesões

de todo Estado, apresentando as mais diversas
formas de artesanato como tecelàgem,Jerro,
alumínio, prata, bronze, miniaturas, marchetaria,
cerárnícas, tapetes, biscuits, baús de madeira,
bolsas; cestaria, rendas diversas, bordados,
pinturas, bijuterias, velas, roupas e bonecas.

Toda se
A preocupação dos promotores dó Salão do
Artesanato é de que o evento seja o que
existe de mais representativo no segmento
no Esta-do, visando sua futura consolidação
no merca-do nacional, Santa Catarina tem
atualmente 22 mil artesãos cadastrados, As

inscrições podem ser feitas pelo e-mail

suzanassllvelraràyahoo.corn.br e pelos
telefones 48-3222-1977/48-32242260.

Dentro da realidade
A consulta da Fiesc aponta ainda que os inves
timentos serão realizados principalmente no

mercado interno, A pesquisa revelou que as

compras de máquinas e equipamentos
deverão manter-se inalteradas em 2006 para
42,72% das indústrias; reduzir-se em 25,25%
das empresas e aumentar nas demais 32,04%.
A capacidade produtiva em relação à deman
da esperada para o próximo ano está adequa
da de acordo com 72,82% dos entrevistados.

o omisso ataca'
De Lula, "o omisso" sobre os prefeitos que são

flagrados em irregularidades pela
Controladoria Geral da Uniãor'O objetivo não é

.

punir, não é fazer carnaval com aquilo' que
encontramos, E encontramos muita coisa

errada. Muita coisa errada que é feita por má-fé
e tem coisa que é feita por equívoco, por
desconhecimento': Rasgue-se a Lei de

Responsabilidade Fiscal e o Código Pena�,
redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

Flores
Bom programa de um fim-de semana que
promete de sol (especialmente no domínqo)
é irà Festa das Flores, em Joinville, que abre

hoje às seis e meia da tarde com desfile

alegórico. A exposição vai ser no Parque da

Expoville.

Diretor Diretor-Corporativo Edito...._
·FranciscoAlves Fernando Bond PatríciaMoraes
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Artimanhas do orçamento
Na condição de relator do Orçamento
do Estado para 2006, apresentei esta
semana, no parecer preliminar sobre
o projeto,', uma série de
questionamentos sobre os critérios

u til iz ados pelo Executivo na

elaboração da peça orçamentária para
2006. Surpreende mais uma vez-a

tentativa do governo LHS de se

desvintular das amarras legais -

estratégia que obviamente não foi
inventada pela atual gestão, mas está sendo muito bem
utilizada.

O orç'!-mento· público é um instrumento de,
planejamento das ações governamentais que deve conter

a discriminação das receitas (recursos que vão entrar) e '

das despesas (gastos, pagamento de dívidas, etc.), para
:

evidenciar a política econômico-financeira e o programa
de trabalho de um governo. É de fácil compreensão, até
mesmo para o leigo, que um orçamento só se aproxima da
realidade quando lista todas as fontés de receita e de
despesa.

A primeira coisa que nos surpreendeu na previsão do

orçamento de Santa Catarina para 2006 é que a estimativa
de .receita é a menor, em valores nominais, desde o ano de

.

2002. O valor é 5,57% menor que o 0wamento de 2005,'
,

Enquanto a estim�tiva de receita para 2005 era de R$ 9,18
"

bilhões, em 2006 caiu para R$ 8,67 bilhões. E por que isso J

ocorreu? Porque o Executivo subtraiu d� total das receitas o ,)
valor das transferências constitucionais para os municípios, !I
na ordem de R$ 1,9 bilhão. Desconhecemos que critério é

esse que retira do bolo total do orçamento as transferências

para os municípios, já que o fato não ocorreu em 2004.
Questionamos vários outros cálculos, no parecer sobre

o projeto. A despesa com pessoal para 2006 está 17% abaixo
do valor fixado para 2005, mas no cálculo da folha de

I

pagamento o Executivo retira os inativos, que passaram

para o Ipesc. Amedida é considerada ilegal; segundo a Lei
de Responsabilidade Fiscal, 'porque podemaquiar os limites
percentuais.dos gastos com folha de pagamento.

Na previsão dos investimentos 'em educação e saúde,
várias fontes de receitas foram deixadas de fora na previsão I

de recursos, o que implica na redução dos percentuais 'I

constitucionais que devem ser investidos nesses setores, I,
Com essa diferença nas receitas estimadas, o percentual
atingido com despesas em ações e serviços públicos de saúde
cai de 12% para 11,89%, o que representa valores da ordem
de R$ 6,6 milhões. Na educação, o percentual cai de 25% I

para 24,76%, o que significa que R$ 13,8 milhões deixarão
de ser aplicados no setor.

'"

A peça orçamentária de Santa Catarina também nos J
.

obriga a questionar até que ponto existe a tão r)
propagandeada descentralização, se apenas 3,72% do total
do orçamento total será destinado para as regionais. Pior

I.

que isso é perceber que o Executivo apenas faz de conta
II

que acata as prioridades definidas nas �udiêndas do :
Orçamento Regionalizado, uma bandeira que o nosso I'
mandato leva adiante por entender que a população tem o

,

direito de participar e decidir sobre os investimentos que �
são prioritários em sua região.

Das 90 prioridades acolhidas durante as audiências

regionais do orçamento, 24 ficaram de fora da proposta
orçamentária. E outras 28 prioridades da população foram
in�luídas com orçamento simbólico, com recursos

estimados em R$ 1.000,00. O detalhe é que a maioria dessas

prioridades trata de construção de estradas, o que exige
recursos elevados. Incluindo as prioridades do orçamento
regionalizado com vaiares simbólicos, o governo do Estado
demonstra claramente que não tem a intenção de executá

las, é faz-de-conta.
O projeto trazmais uma 'novidade' em seu artigo 8º, que

atribui ao órgão central do sistema de planejamento e .'r

orçamento a possibilidade de alterar, através do sistema I

)
informatizado, de execução orçamentária, tanto a

modalidade de aplicação da natureza da despesa quanto o

identificador da fonte de recursos, sem a necessidade de ato

de alteração orçamentária. Em outras palavras, permite
alterações orçamentárias sem a necessidade de autorização
do poder legislativo, uma medidá que ilustra bem o modo
autoritário de governar que é característico do governo LHS.

O deputado estadual OioneiWalt�rda Silva escreve

às sextas nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POLíTICA

� Pé atrás
Antes unidos em defesa de candidatura

do PMDB à Presidência da República,

�zedam as relações pessoais entre os

três governadores do Sul. Decisão do

governador Luiz Henrique da Silveira, de
reduzir alíquota do ICMS incidente em

portos e aeroportos do Estado, levou o

governador Roberto Requião, do Paraná,

a mover Ação Direta de Inconstitu

cionalidade: Germano Rigotto, do Rio
I
rande do Sul, a princípio não pretende
ecorrer à Justiça, mas também torceu o

ariz. Àntes, a febre aftosa já havia

alançado a amizade entre eles.

� Exemplos
·Prefeituras de Florianópolis, Criciúma e

Concórdia receberam das mãos do

presidente Lula, na quarta-feira, o prêmio
Gestão Eficiente da Merenda Escolar,
promovido pela ONG Ação Fome Zero,
concedido a 12 cidades brasileiras, entre
elas, Porto Aleqre e Goiânia. Os quesitos
observados para merecer a distinção
foram o desempenho financeiro, a

eficiência nutricional, o desenvolvimen
to local e a participação da sociedade na

gestão. Como não se trata de evento do

governo, é de se acreditar em crianças
satisfeitas nestes municípios.

� Amigos?
Prefeitos dos nove municípios
catarinenses governados pelo PT

estiveram em Brasília conversando com

o relator geral do Orçamento da União

para 2006, deputado federal Carlito ,

Merss. Foram levar a ele as prioridades
nas áreas de saúde, educação, esporte,
cultura, transporte, saneamento e infra
estrutura urbana E pediram uma

"forcinha" ao parlamentar que é

expressiva liderança do partido no

Estado e, agora, na mídia nacional pela
função que ocupa. Se vai fazer isso, ou
'se agirá com isenção, ainda não se sabe.

� Transporte
Impressiona o número de queixas em

qualquer consulta que se faça a usuários,
do transporte coletivo urbano de Jaraguá
do Sul no que toca a qualidade dos
veículos e horários em reqioes
densamente povoadas. No governo do ex- ,

prefeito Irineu Pasold (PSDB) pesquisas,
diziam, eram feitas não se sabe onde (e
nunca reveladas) pelo município
apontando alto grau de satisfação. Mas só
concorrência não vai resolver. Exemplos
concretos estão em Florianópolis e

Criciúma, com várias empresas e

péssimos serviços. São Paulo, idem.

Aliás, o ex-prefeito foi quase quemassacrado .

, I .

.

ao explicar a prorrogação do contrato com. a 1 U

Canarinho em caráter precário, ou seja, ,1

podendo ser rompido a qualquermomento.
Segundo ele, por suqestáo"do BNDES, onde r'::;
a prefeitura busca recursos para o Transfácil, "",
já que a empresa havia manifestado

-

interesse em participar da obra, sem que
")0

houvesse tempo hábll para seu infcio antes ,;

do término da concessão. Agora, a Prefeitura ,L

prepara contrato de renovação sem; fi

concorrência, a confirmar a contrapartida da ,�
empresa em valores desejados.

.

� Transporte 2

r�dacao@jornalcorreiodopovo.com.b? '1

qLSO MACHADO

...
1 Dispensa

de licitação vai

depender do
investimento

JARAGUÁ DO SUL - A

Prefeitura de Jaraguá do Sul tende
a renovar o contrato de concessão

para exploração do serviço de

transporte público urbano com a

el!llpr�sa Canarinho, que detêm o

monopólio na cidade e no vizinho

município de Guaramirim, desde
que a empresa oficialize interesse
em participar dos investimentos
previstos para o projeto Transfácil,
orçado num primeiromomento em
'R$ 40 milhões. Domontante, R$
24 milhões financiados pelo
BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Social). Em

resumo, o projeto prevê;
, gradativamente, passagem única

para usuários do sistema através de
terminais integrados e bilhetagem
eletrônica, o que dispensa a mão
de obra de cobradores. Mas,
segundo o procurador-jurídico do
munícípío, [urandyr Bertoldi, uma
nova concessão, que ainda não
tem período estabelecido, sem

licitação" o que não permitiria a

habilitação de empresas

CANARINHO

concorrentes, dependerá do
volume de recursos que a

Canarinho pretende investir no

projeto.
O contrato firmado com .a

Prefeitura expira emagosto de 2006,
porém, segundo o procurador
jurídico, a empresa tem prazo até

fevereiro do ano que vem para
oficializar sua participação nos

.

custos do projeto que pretende
revolucionar não apenas o sistema
de trânsito da área urbana de modo

especial, mas também o custo para
os 'usuários. Acrescenta Jurandyr
que, se a empresa não atender a

expectativa de investimentos

previstos pelo 'município na

condição de concessionária, aí, sim,
deverá ser aberto processo de

licitação para habilitação de outras
empresas que atendam requisitos
a serem estabelecidos em edital.

Assim, a Prefeitura reserva à

Canarinho o direito de continuar '

explorando o serviço por dez a�os
(ou mais), que é O período
costumeiro para renovação da
concessão sem licitação, o que
ocorre desde a década de 90

(segundomandato do ex-prefeito
DurvalVasel), desde que confirme
investimentos projetados, que se

juntarão a empréstimo já
encaminhado ao BNDES e a

\..

respectiva contrapartida da
Prefeitura.

CESAR JUNKES

Jurandyr afirma que renovação vai depender de investimento

No dia 2S de agosto último, o ex-prefeito Irineu Pasold (PSDB),
atendeu convite do presidente da Câmara de Vereadores, Ronaldo
Raulino (PL), para explicar termo técnico assinado em 23 de
dezembro de 2004, no final de sua gestão (de Pasold), quando o

Legislativo já cumpria período de recesso parlamentar de final de
ano, prorrogando a concessão do serviço em caráter temporário.

'

Pasold, à época, defendeu-se dizendo não ter cometido nenhum

ato irregular, já que o Executivo ou o próprio Legislativo- Raulino,
quando assumiu a presidência da Câmara, devolveu o documento

à Prefeitura sem colocá-lo em votação- poderiam revoqá-lo a

qualquer momento. Alegou ter agido por sugestão de técnicos do

BNDES, com a observação.de que entre o término do contrato com

a Canarinho (agosto de 2006) e o início das obras não haveria

tempo hábil para a empresa decidir sua participação no projeto
caso não continuasse detendo a concessão do serviço. Que, num
primeiro momento, seria a construção de dois terminais' do sistema

integrado, incluindo à compra dos terrenos, e a implantação' da
bilhetagem eletrônica, que dispensa cobradores.

faropI:eso participa da eleição nacional do PSDB em Brasília
I

JARAGUÁ DO SUL - O deputado federal.
coordenador regional do PSDB, Na convenção, que será

Vicente Caropreso, participa.jio realizada no Centro de'

Próximo dia 18 'em Brasília, da Convenções Ulisses Guimarães, os
oitava convenção nacional do cerca de 760 convencionais do
partido que elegerá os novos. partido poderão votar e ser votados
di\rigentes tucanos I?ara o biênio para escolher o novo diretório
2006"2007. Como membro do nacional, que conta com 177
Conselho de Ética e Disciplina integrantes efetivos - entre os quais
nacional e delegado do diretório os líderes do partido na Câmp_�a e

estadual, Caropreso terá direito a no Senado - e 59 suplentes.
voto na convenção, que deverá A chapa que formará o

eleger o senador Tasso [ereissati diretório nacional será eleita erh
para presidente. votação direta e secreta, e deverá

"Será uma oportunidade de' obter 80% dos votos válidos, de
,conversar com os companheiros 'acordo com o estatuto do partido.
do partido, com quem convivi O diretório nacional escolherá a

durante alguns anos, e sentir o nova executiva nacional, formada
clima para o ano que vem, por Zô integranres.além dos líderes
Inclusive com relação as na Câmara e no Senado e do
coligações e conversações em nível presidente do Instituto Teotônio
nacional sobre as decisões que. Vilela. A convenção -também
preCisam ser tomadas", disse o elegerá o novo Conselho de Ética
COordenador, também ex- e Disciplina e o Conselho Fiscal.

Na microregião
q coordenador regional do

PSDB promoveu, na quarta-feira à

noite, reunião em sua residência com
os vereadores dopartido namicror
região. Os ex-prefeitosVictorKleine,
de Guaramirim, Irineu Pasold, de
Jaraguá do Sul, eGregório Tietz, de
Schroeder, entre outras lideranças,

também participaram do encontro,
com foco nas eleições do próximo
ano. Caropreso repassou algumas
"orientações básicas" aos tucanos e

disse que atuação será direcionada
ao "dever de casa", no sentido de

, organização do partido nos muni

cípios, inclusive com a realização de
reuniões internas. (CarolinaTomaselli)

.rn

Jaime Negherbon cobra mais ��
policiais para centro da cidad��;

\_

JARAGUÁ DO SUL - o vereador

Jaime. Negherbon (PT) se reuniu

ontem à tarde como tenente coronel
do 14° Batalhão da Polícia Militar,
Ricardo Alcebíades Broering, para
cobrar a presença de mais policiais a
pé no centro da cidade. Negherbon
citou, alémdosproblemas ocasionados

.

pela falta de policiais como assaltos e
golpes, ousode celularpelosmotoristas
enquantodirigeme o desrespeito aos
pedestres que utilizam as faixas.

O tenente coronel informou que
o policiamento está sendo
concentrado na área central, onde
atuam quatro motos, um carro, um

GRT (Grupo de Respostarática) e
dois policiais a pé, alémde duas a três

bikespatrulha, estas das 9 às 17h. "Não
temos como colocarmais policiais no
centro, por falta decontingente", disse
Broering, informando que o batalhão
conta comumefetivo de 162 policiais,
14 deles cedidos ou transferidos para
-outrosmunicípios catarinenses.

Segundo o tenente coronel, a

falta de policiais é comum em todo o

Estado e não é de hoje, mas lembraj,
que o problema deve serminimizado ..
com a chegada de 50 policiai��
aprovados noúltimo concursopúblico;"
Dest�s 50, dez atuarão em Ríó

1

Negrinho, outros dez em São BentÓ1
do Sul e 30 para Jaraguá do Sul. A

partir de janeiro, eles começam os'I
cursos preparatórios, período emqueé:
podem atuar através de estágio, e, em>
outubro, quando acontece ab
formatura, estarão prontos para

desempenhar a função.

'-1Broering também informou que,
apartirdopróximoano, serão instaladas

_

30 câmeras de monitoramento eI?
pontos estratégicos da cidade. "O

projeto está 'pronto", disse,
acrescentando que será viabilizado
através de parceria da SDR (Secre
tariade DesenvolvimentoRegional}J
comempresários deimunicípio.Outr�
investimento que auxiliará no

trabalho dos policiais será a instalações
do novo Capam. "O prédio estará

totalmente concluído no finar do
mês", informou. (CarolinaTomaselli)

CE$AR JUNKES

Contrapartida de empresa pode
Igarantir renovação de contrato
I

AUDIÊNCIA EM FLORIANÓPOLIS

Vereador cobrou e tenente anunciou a chegada de 50 policiais
---------------------------'-\.)

PSOL articula implantação
de comissão em Schroeder

r ,
.',

,"]

encontro estadual da sigla no mês>

passado, em Balneário Camborié3
''A partir de lá, conseguimos d�u
umamaior organização à estrutura

do partido e começamos a nos,
, I �.

interirar nas realidades locais";
disse. J:...i

'o
No mês passado, o depurado

estadualAfrânio Boppré deixou"61
PT para se filiar ao P.SOL dirigictói
nacionalmente pela senadora'

/.., .

HeloísaHelena, expulsa do PT eM)
dezembro de 2003 por não teri

seguido à risca a cartilha do partido
.

na votação da reforma da
Previdência. Em âmbito nacional,
os deputados federais Orlando'

,
I

Fantazzini, Ivan Valente; Chico:
Alencar, Plínio de Arruda Sampaio'
e Maninha, todos egressos do PT,'
também se filiaram ao Psol-í
(Carolina Tomaselli)

Na condição de coordenador regional do PSDB, Vicente Caropreso
participou, na quarta-feira, de uma audiência na capital com o

secretário estadual da Saúde, Dado Cherem, do mesmo partido.
Caropreso acompanhou a secretária de Desenvolvimento Regional

(l
e também tucana, Niura Demarchi dos Santos, e a gerente regional
de Saúde, Aline Mainardi.
O objetivo foi cobrar maior agilidade na 'liberação de recursos na área

'de Saúde para o município, especialmente para a construção de um

UTI adulto no Hospital e Maternidade Jaraguá. Caropreso lembrou'

que Cherem, por canta da aproximação política, viabilizou recursos

para todos os municípios da microrregião."Comci coordenador, a gente ,

leva as reivindicações e pede um pouco mais de esforço, mas acredito

JARAGUÁ DO SUL - Com a

formalização do PSOL (Partido
Socialismo e Liderdade) em

[araguá do Sul no mês passado, o
partido sorna 12 comissões'

provisórias no-Estado, informou a

coordenadora do partido na

microrregião, Vanessa Spiess.
Outros seis municípios, incluindo

, Schroeder, informou ela, também
estão em processo de implantação
da comissão provisória.

Vanessa'disse que o PSOL está
em fase de consolidação no Estado,
onde também atua através de
comissão provisória, depois de
concluído o período de registro
junto ao TRE (Tribunal Regional
Eleitoral), visando a participação
do partido nas eleições do ano que
vem. A coordenadora também

destaco� a realização do primeiro
t,...
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PAN.ORAMA

CORREIO ECONÔMlCO
Para cima
A inflação pelo fndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(lPCA), indicador usado no sistema de metas do governo, subiu para
0,75% em outubro e mais do que dobrou em relação à taxa de 0,35%
de setembro. O mercado esperava uma taxa de O,56%.Com o resul

tado, a variação do IPCA já está 4,73% neste ano, percentual inferior
ao de 5,95% registrado no mesmo período de 2004. A meta ajustada
do BC para este ano é de 5, l% e o mercado espera que Q IPCA feche
o ano em 5,33%.Nos últimos 12 meses, o índice ficou em 6,36%,
também acima dos 12 meses imediatamente anteriores (6,04%). Em
outubro de 2004, a taxa mensal havia sido de O,44%.De acordo com

um comunicado do IBGE, a gasolina semanteve com um dos principais
, impactos individuais no IPCA. O consumidor passou a pagar 4,17% a

mais, em média, por litro do combustível, reflexo, nas bombas, de
parte do reajuste de 1 0% ocorrido em setembro nas refinarias.

No bolso
A formalização do emprego e

o aumento do salário mínimo

puxaram o crescimento do
13° salário neste ano,

segundo o economista, llrnar
Ferreira Silva. O pagamento

,

do 1Y salário deve injetar R$
45,9 bilhões na economia. O
montante representa um

aumento real de 8,5% em

relação aos R$ 40,2 bilhões

pagos no ano passado,
segundo o �ieese.

Lucro inflado
A líder mundial do setor

automotivo, a General Motors
(G10), reconheceu esta

semana erros contábeis que
invalidam seu balanço
financeiro de 2001, afirmando
que seu lucro líquido foi
indevidamente inflado entre

US$ 300 milhões a US$ 400
I '

milhões. A GM realiza
atualmente uma inve��igação
interria sobre a mal1éira de
c5ntaoilizar os créditos'
recebidos.

Weg premiada
Transformadores WEG foram

contemplados com "Prêmio
RGE Qualidade de Fornecedo
res': Pontualidade, qualidade e

segurança: critérios imprescin
dív.eis durante avaliação dos
fornecedores durante o ano

de 2004. A segunda edição do
Prêmio contemplou seis

categorias: ac�ssórios,
condutores, isoladores,
informática - SW e HW,
transformadores e logística.

Quem é
A RG): (Rio Grande Energia) é a

distribuidora de energia
elétrica da região norte

nordeste do Estado do Rio
Grande do Sul. Privatizadaern
outubro de 1997 atende 254

municípios gaúchos em cinco

Departamentos de Operação
que apresentam um dos
melhores índices sociais e'
econômicos do Brasil e são

responsáveis pelo maior pólo
agrícola, pecuário, industrial e '

turístico do estado.

redacao@jornal.correiodopovo.com.br

Secretário critica pirataria e

presidente Lula 'assiste cópia
DAREDÀçÃo - o secretário de

Direito Econômico doMinistério da
Justiça, Daniel Goldberg,:afirmou
ontem que a pirataria no Brasil é

responsávelporprejuízos àeconomiá
do país - algo em tomo de 30% do
Produto Interno Bruto (PIB) que,
.no �no passado, eraR$ 500 bilhões.
Por!isso, segundo ele, o combate às

falsificações é lima das prioridades
deste governo. A declaração foi
dada na mesma semana em que o

presidente Lula admitiu ter assistido
à copia pirata do filme 2 Filhos de
Francisco. Lula recebeu várias'
críticas, inclusive do cantor Luciano,

mas garantiu que não sabia que o

filmé era uma cópia.
'

Goldberg disse que através do
Sistema Nacional de Defesa do

Consumidor, que pode ser acessado
pela internet, é possível conseguir
informações'sobre os produtos
pirateados. Segundo ele, a

falsificaçãomais evidente é de CDs,
DVDs, roupas e tênis. No entanto,
existe pirataria com produtos corno;
óculos, lentes, e' remédios.O
Departamento de Proteção e Defesa
do Consumidor tem um programa
de conscientização de que pirataria
é um risco para a saúde.

SEXTA-FEIRA, 11 de novembro de 2005

PRONAF

Crédito para agricultura familiar
triplica na região do Itapocu

MARIA HELENA DE MORAES

� Mesmo assim
,

agricultores ainda
enfrentam dificuldade

para conseguir verba

SCHROEDER - o volume de
créditos liberados pelo Pronaf

(Programa N acionaI para a

Agricultura Familiar) triplicou na
região de abrangência da 24° SDR
(Secretaria de Desenvolvimento

Regional) De R$ 3,3 milhões
passou para R$ 9 milhões. A

informação foi dada pelo secretário
executivo do Pronaf, LuizAdemir
Hessmann durante a audiência

pública na tarde ontempromovida
na cidade pelo deputado estadual
do.P'I, DíoneiWalter da Silva.

O objetivo do encontro,

segundo o deputado, foi Ouvir
quais as necessidades dos'

agricultores e informar sobre o

funcionamento dos créditos

agrícolas 'destinados para o

desenvolvimento da agricultura
familiar. "Esta é a 13° audiência

pública feita por nós este ano com
este mesmo objetivo", ressalta
Dionei, que é vice-presidente da
Comissão de Agricultura da
Assembléia Legislativa. "No plano
safra 2004/2005, que encerra no

próximo mês, jáforam feitos 1.205

contratos, totalizando mais de R$
9,07 milhões investidos na

agricultura familiar da região",
acrescenta o deputado.

Massaranduba foi omunicípio
que teve o crescimento mais

expressivo na liberação de crédito.
No plano safra 2002/2003 os

agricultores conseguiram firmar

,
246 contratos, totalizando R$ 1,1
milhão de reais. No plano safra
2004/2005 já são mais de R$ 4,4
milhões em créditos liberados para
os agricultores, para um total de
482 contratos, o que equivale a um

'aumento de 268,92%.O acréscimo
de créditos liberados por meio do
Pronafse repete em todos OS cinco

municípios. Guaramirim é o que
tevemenor aumento entre os planos
safras 2001/2002 e 2004/2005, com
42,18%.

'Mesmo com todos esses

números, alguns agricultores que
compareceram' à audiência'
afirmaram que não.acham nada
fácil conseguir o crédito. O

produtor de banana orgânica
Valfrido Pedro dos Santos afirma

que tentou, mas não conseguiu um
empréstimo. "Eu não tinha'
dinheiro no banco. Os empréstimos
são concedidos quando a gente
não precisa mais deles", reclama
Valfrido. O também produtor de
banana Garve Butzke, 70 anos, é

Deputado Dionei da Silva (C) organizou a audiência pública

taxativo ao afirmar: "não quero
saber de pegar dinheiro em banco".

Já o presidente do Sindicato
Rural de Schroe'der, Adolino
Lange, 55 anos, vai renovar o

empréstimo que fez há dois anos.
Ele pegou R$ 7,5 mil. Usou o

dinheiro, para comprar adubo e '

15
equipamentos para a lavoura-s fil
Lange planta arroz emilho em uma] �il
propriedade de 23 he ctaresn, te

localizada 'em Braço do Sul. "FuhJ a 1
. obrigado a pegar dinheiro do bancom (

porque a safra tinha sido muito

ruim. Mas os juros são baixos, de, J4% ao ano", relata Lange. )

10Gt Mostra de Dança do Divina reuniu 150 bailarinos
]ARAGUÃ DO SUL - A 10°

MOstra de Dança doColégioDivina
Providência aconteceu ontem com

a participação de"ISO bailarinas que
se dividiram em 18 coreografias nas
modalidades jazz, contemporâneo,
dança de rua e balé aéreo. Todas as

coreografias apresentadas foram
baseadas no tema central damostra
deste ano, RodaViva.

A coreógrafo de todos os grupos
e tambémbailarina Danielle Grossl

explica que o tema deste ano se

refere a alegria de dançar e remete
ao planeta e à vida. "É uma espécie
de comemoração, uma

homenagem à vida e à dança, que
contagia tudo'mundo", argumenta

Parabéns Massaranduba

Que o futuro seja
g rand i050 I P lena de paz
e prosperidade para està
querida cidade e sua gente.

/1
\ '"

I

30 (I
CESAR JUNKES;11 E,

a coreógrafa, que há cinco anos vem
ensinando os alunos do Divina a

arte da dança.
O destaque da noite foi a

apresentação da coreografia "Entre
as Grades da Liberdade", primeira
coreografia criada por Danielle, há
cinco anos, e que em 2002 foi
selecionada para participar do
Festival de Dança de [oinville. A
coreógrafa foi aluna do Colégio
Divina Providência, onde aprendeu
a dar seus primeiros passos na dança.

Além de assistir ao espetáculo
da dança, os convidados tiveram
oportunidade de ajudar as pessoas
carentes da cidade entregando um
quilo de alimento não perecível. Môstra de Dança agradou os pais e emocionou as mães

E

p
1
B
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Homem atropelado na faixa de segurança morre
]ARAGUÃ DO SUL - o operário

José Reni Barros Júnior, 30 anos,

morreu ontem dé manhã no Pronto
Socorro do HospitalSãoJosé. Ele foi
atropeladoporvoltádas 8h19, quando
tentava atravessar a Avenida
WaldemarGrubba na altura da loja' .

Pneus Center. De acordo com o

policial rodoviário federal, Raulisson
Andrade, a vítima estava na faixa de
segurançaquando foiatropelado pelo
Fiat Fiorino placas MEP 7822, de
Jaraguá do Sul, dirigido porDaviReis
Silva, 54 anos. Júnior foilevado aincfa
com vida para o Hospital, mas não
resistiu aos ferimentos emorreu por
volta das 9h45, segundo informações
de funcionáriosdoProntoSocorro.De
acordo comopolicial rodoviário, uma
caçamba parou para d�r espaço para
o pedestre passar. O Fiat vinha pelo

Uma abraço do Deputado Mauro Mariàni

,

J611 I
lado esquerdo e não.viu Júnior, que verdes. O corpo fica no IML por �OG:li
acabou sendo atropelado. .( dias. Se não aparecernenhum familiar .

ou amigo para providenciar o�
.

sepult,a�ento, o co�o é enterrad�l
r

cornomdigenlf. Este e o segundo caso .

, este ano demoradorde ruaquemorre
e ninguémprocurapelo corpo.

IML
O desempregado IvoOliveira, 36

anos, foi encontrado morto em sua

residência. De acordo com o

investigadorSandroManoelBorges,
àa delegacia deGuaramitim, o corpo
foi encontrado na madrugada de

-'

ontem por um colega de Ivo, que
moravacommais dois colegas emuma

casano BaírroCaíxa d'água.O corpo
de Ivo está no IML (InstitutoMédico
Legal) de .jaraguá do Sul a espera
dos familiares

Omoradorde rua ,JoãoCamargo
dos Santos teve um ataque cardíaco
emorreu namanhã de quarta-feira.
Joãoaparentava terentre55 a60 anos,
1,65m. Tinha pele branca e olhos

'. A vítima 'estava na faixa

de segurança quando foi

atropelada e morreu no

Hospital.

• Se não for identificado

por familiares, João
Camargo será enterrado
como indigente.
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Matrículas na ,rede estadual
in iciam no próximo dia 21

"ELis BINI
ES

, Criança's de seisanos
fi têm direito garantido à

! vaga na primeira série

doprimário
, JARAGUÁ DO SUL - Entre os

dias 21 destemês e 16 de dezembro
I' evem ser efetuadas asmatrículas

" a rede estadual de ensino. Em

� 2006, crianças que completam seis

0, anos até 1º de março poderão ser

lli matriculadas na primeira série,mas
1� a preferência, em caso de falta de

:gl vaga, será das crianças que com
si pletam sete anos até,31 de

I!. dezembro. A Secretaria Estadual

1:. (Ia Educação já prevê a possibilida
)\ de de ter que contratar mais pro
I�

,

fessores para atender estes alunos,
A gerente de Educação ,da

)s Secretaria Regional de
:5 Desenvolvimento, Deni Rateke,
q) explica que a "obrigatoriedade
is maior" é destinar vagas para os

IiII alunos que completam sete anos

ainda em 2005. "Mas tudo, vai,
depender da vontadedos pais. Se'
fizerem questão de matricular o

Idl �ilho de seis anos no primário
;]'Ij teremos que dar um jeito, como
iru aumentar o' espaço físico e

)rrOJ ontratarmaisprofessores"; diz.

SEXTA-FEIRA, 11 de novembro de 2005

A procuramaior pormatrículas
está sendo nas escolas Valdete
Piazera Zindars, a única da rede
estadual a atender em período
integral, e Abdon Batista, onde há
grande procurapelo ensinomédio
diurno. Segundo Rateke, na falta
de vagas a preferência é dada para
os alunos que já estudam ,nas

unidades: "NoAbdon Batista estão
sendo oferecidas 150 vagas para o
primeiro ano do ensino médio.
Como a procura estámuito grande
nestas duas escolas, as vagas para,
alunos novos serão sorteadas",
informa. Nessas escolas, as,

matrículas começaram a ser feitas
no dia 7 deste mês e vão até o dia
1 7. O sorteio das vagas será

.

realizado no próximo dia 18. Dessa

forma, quem não conseguir uma
vaga poderásematricular em outra

unidade escolar, levando-se em

conta o local de residência do
aluno. '

Este ano, 18.472 alunos 'estão
matriculados nas 18escolas da rede

pública estadual.

Temporário,
De 28 deste mês a 7 d�

dezembro estarão abertas as

inscrições para a contratação de

professores em caráter temporário.
O número de profissionais

ENSINO

DEmi Rateke diz que alunos com 7 anos completos terão prioridade

admitidos vaidepender do número
de alunos que se matricularem

para o próximo ano letivo. Rateke
informa que as inscrições para a

ACTs são gratuitas e devem ser

feitas j unto à Gerência, de

Educação, das 8h às 12h e das 14h

às 18h, mediante apresentação de
documentos pessoais e atestado de
tempo de serviço com data'
atualizada. A escolha dos

profissionais será realizada entre os

dias 25 e 27 de janeiro. No dia 6 de
fevereiro iniciam as aulas,

j Jaraguá do Sul tem O 4° maior 13° salário médio do Estado,
JARAGUÁ DO SUL - O Dieese

:la (I:)epartame�to Intersindical de
ii/ Estatística e Estudos Socioeco

nômicos) divulgou ontem uma

h estimativa sobre o valormédio do
13º salário em várias cidades do

;1' estado e no país. Jaraguá do Sul
TIS tem o 4º maior salário extra do
di Estado, emmédia R$1.091,43 por'
'2 pessoa. Florianópolis tem o maior

13º' salário médio do Estado,
R$1.634,82. O Dieese estima que
o valormédio pago pela indústria

:iS catarinense será de R$ 932,97 e

,b� pelo setor de serviços R$ 1.153,13.
o� No comércio estão 18,45% dos
róii assalariados beneficiados com o

.:1,' salário extra, que devem receber
,fi'] um valor médio de R$ 680,43, v

�jl representando 13% do valor total.
Na economia �stacdual, o

liO Dieese estima que o 13º salário
,j� 'deverá injetar R$ 1,792 bilhão,
jJ; representando 3,91% do valor
1.11 nac;ional e beneficiando 2.319.301
::11 pessoas. ,Estima-se que 882;968

catarinenses receberão o salário
extra através de benefícios do

INSS, com valor médio de R$
499,43 por pessoa representando.
Os demais 62°"s são os assalariados
com carteira de trabalho assinada,
funcionários públicos federais,
estaduais emunicipais, totalizando
1.383.158 pessoas, além dos

empregados domésticos com

carteira assinada que são 53.175.
,

O valor, médio dó benefício é

773,08, sendo que os empregados
domésticos, recebem emmédia, R$
347,02. '

Na indústria catarinerrse estão

35,5% dos �ssalariados benefi
ciados com o 13º salário e 34% dos
valores que serão distribuídos. Já
no setor de serviços estão 39% dos
assala-riados e 47,70% dos valores.

No Brasil R$ 46 bilhões deverão
ser injetados na economia até o

final de 2005 com o pagamento do
13º salário. Omontante, em torno

,

de 2,4% do PIB (Produto Interno

Boa parte do salário extra será injetado no comércio da cidade

Bruto) do país, inclui todos os

trabalhadores do mercado formal,
inclusive os empregados domésti
cos e beneficiários da Previdência
Social. Aproximadamente 56,4

milhões de brasileiros devem ser

beneficiados. A estimativa é do
Dieese (Departamento Intersin
dical de Estatística e Estudos

Socioeconômicos) ;

I Telefones com código 47 serão acrescidos do dígito 3
, ,

.

JARAGUÁ DO SUL - Quem fizer
:gi! ligações para telefones fixos a partir
6b da meia-noite de hoje vai ter que
r.i in�luir mais um número. Os
:il telefones da Brasil Telecom, com
ô} cóqigo de área 47, passarão a ter
ia ,oito dígitos, com acréscimo do
ir núlUero 3 na frente. Quer um

ii eX�mplo? Digamos que você
IP queira ligar para oCorreio dó Povo,
jl, ter�quediscar3371_1919.Depois,d

'

"ir,' a alteração uma -rnensagern
Jr, au�omática gratuita será gerada
�I s�rhpre que algum número seja
IV discado sem o dígito inicial L A

?;:.

orientação acontece por 120 dias.
Esta mudança obedece ao

Regulamento da Anatei,
Resolução 86/1998, que determina
que todos os telefones fixos do

Brasil, de quaisquer operadoras;
deverão ter 8 dígitos até o final de
'2005. Quanto mais números os

telefones fixos tem, maior é a

possibilidade de combinações para
expansão da rede de telefonia. '

Para que algumas operações
sejam realizadas com sucesso, a

Brasil Telecom orienta que os

clientes que possuem aparelhos de

. '�

fax, serviços inteligentes (corria'
Discagem Abreviada, Serviços de
Transferência, Fale.com,
Secretária Eletrônica Virtual, etc),
serviços de alarmes e número de

provedor de acesso à internet (para
acesso discado) reprogramem estes

ser�iços. Os clientes precisam
também' atualizar as agendas,
inclusive as do celular, para incluir
o dígito 3 à frente do número atual. '

Empresas com equipamentos
PABX devem consultar a empresa,
de manutenção para ,realizar
ev'ent�ais prog�amações 'dos

aparelhos.
Essa é a última etapa do

processo de adaptação' dos
.telefones da Brasil 'Ielecom em

Santa Catarin�. A primeira ocorreu
em 09 de julho e abrangeu' os·
telefones da região com código
DDD 49. No dia 24 de setembro,
ganharam o oitavo dígito os

telefones da regiao 48.,
E� caso de dúvidas, o cliente deve
ligar para a central de

relacionamento da Brasil Telecom
(telefone 103 14) ou acessar o site

wwwbrasíltelecom.com.br,

PANORAMA

Meteorologia prevê menos chuva

para novembro e dezembro

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,

Secretaria de Administração,

EDITAL DE CONVITE N° 140/2005
GABINETE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

TIPO TÉCNICA E PREÇO

GUARAMIRlM - Ontem, oCiram
(Centro de Informações Ambien
tais e de Hidrometeorologista de
Santa Catarina) e a' Epagri
promoveram um encontro na

Câmara de, Vereadores de

Guaramirim, 'com o objetivo de

divulgar a agricultores e co

munidade em geral os trabalhos que
são desenvolvidos pelo centro,
fundado em 1997, emFlorianópolis. '

O meteorologista Maurici

Monteiro.jnformou que o Ciram

possui sensores instalados em Santa

Catarina, Rio Grande do Sul,
Paraná e Mato Grosso 'do Sul,
capazes de fazer a previsão do tempo
para até três meses. "Em breve
teremos condições de prever as,
condições climáticas em cada um
dos municípios catarinenses,
indicando a temperaturamínima e

máxima em cada uma das cidades",
informou. A previsão do tempo é

um tema de interesse 'para vários

setores da economia, princi
palmente para o setor agrícola. Para
o trabalhador rural é fundamental
conhecer a previsão do clima, para
que possam se programar quanto ao

plantio, à aplicação de herbicidas e
a colheita.

O Ciram faz atendimento ao

público de 2a a 60, das 6h30 até às

19h, e aos sábados, domingos e

feriados, das 7h às Uh. Consultas
sobre a previsão com respostas
gravadas podem ser feitas através

.dos telefones (48) 3239-8002,3237-
8087 e 3239-8080 (para receber a

previsão via fax). A consulta ,�

também pode ser feita no site 'I

www.ciram.epagri.rct-sc.br. Nas:1
, informações via telefone será;�
cobrado apenas o custo da ligação. r� l.

Previsão
).1

"

De acordo com informação do I.}

Ciram, o tempo na região deJaraguá l'
do Sul será bom até a próxima' 1

segunda; com temperaturas J

chegando próximas aos 3Qº C e

apenas pancadas de chuva isolada. '1
Na terça ou quarta da semana que r,

'

Vem uma nova frente fria trará,

chuvas por dois ou três dias. Porém, �

novembro não será tão chuvoso'

quanto foram os meses de setembro -

e outubro. Para dezembro e janeiro -;

estão previstas chuvas dentro da ::

média. A segunda quinzena de
>

janeiro deverá ser mais chuvosa,
,

com pancadas no final do dia, J

, causadas pelo calor. ,

•

RAPHAEl GÜNTHER :

I
,\

Técnicos apresentaram sistema: i
I

:���

, 0[1

OBJETO:CONTRATAÇÃO'DE SERViÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA ,,)q
DE INFORMÁTICA,PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA J';t

'GESTÃO PÚBLICA INTEGRADO, COMPREENDENDO: SISTEMAS DE >b

CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTO� COMPRAS E ��l]

LICITAÇÕES E ALMOXARIFADO, BEM COMO SERViÇOS DE '');'1

IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO NOS REFERIDOS SISTEMAS, ',',
CONFORME AS CONDiÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E.SEUS .;1::-t

ANEXOS. ,;,)

,

REGIMENTO: Lei federaI8.666/93 e suas alterações posteriores.

PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 11

horas do dia 05 de dezembro de 2005, no Setor de Protocolo
desta Prefeitura, sito na Rua WÇllter Marquardt na 1.111, bairro:

,

Barra dó Rio Molha - Jaraquá do Sul (SC).
ABERTURA DOS ENVELOPES: 13:30 horas dó mesmo dia, na
sala de reuniões.

OBTENÇÃO DO EDITAL: Poderá ser adquirido na Coordenadória
de Licitações e Contratos da Prefeitura, no horário das 8 horas às
11 horas e das 13 horas às 16 horas, em dias úteis a partir de 11 de '

novembro de 20.0.5, mediante pagamento da taxa de R$ 22,0.0.
(vinte e doisreais),

.

INl=ORMAÇÕES: Poderão ser obtidas no endereço acima, ou
pelo fone 0.** (47) 372-8195, ou ainda pelo e-mail

contratos@jaraguadosul.tom.br

Jaraquá do Sul (SC), 11 de Novembro de 20.0.5. '

,

. MOACIR ANTÕNIO ,BERTOLDI
Prefeito Municipal

TIPO:Técnica e Preço

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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N'ova diretoria da Facisc

,é empossada hoje à noite

FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI)
Acontece hoje à noite em

Florianópolís aposse danovadiretoria
da Facisc (Federação das

Associações Empresariais de Santa
Catarina), para o biênio 2005-2007.
O novo presidente é o industrial, do
município de São José, Luiz Carlos
Furtado Neves. A solenidade será

realizada depois de uma reunião, à
tarde, com os presidentes das

Associações Comerciais de todo
Estado, quandoAntônioRebelatto,

que deixa o cargo após quatro anos,

presta contas aos associados.
Eleitoporaclamação, aos 50 anos,

após presidir a Associação
EmpresarialdaRegiãoMetropolitana
de Florianópolis, LuizCarlos estará à -.

frente da Facisc, que é o maior

sistema empresarial catarinense, com
mais de 20mi! empresas e quase 150

associações comerciais e industriais'
filiadas; A Federação atua na

prestação de serviços e congrega as ,

reivindicações de interesse da classe.

Falecimentos
Faleceu às 04:00h do dia 1'0/11, o jovem Marcelo de Jesus

Rodrigues, com idade de 20 anos. O velório foi realizado em sua

residência e o sepultamento no cemitério de Nereu Ramos.
Faleceu às l,7:00h do dia 09/11, a menor Daiuany Catarina

Aparecida Mota-com idade de 05 anos: O velório foi realizado na'
CapelaMortuária de Guaramirim e o sepultamento no cemitério
deGuaramirim.

BARRA VEíCULOS lTDA

EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS: A Empresa Barra Veículos Ltda. -r-

CNPJ n.O 95.809.760/0001-50 Inscrição Estadual n.O 253787297,
Rua: Ângelo Rubini, 712, Barra do Rio Cerro, cidade de Jaraguá do
Sul,SC, comunica o Extravio de 03 blocos de NF de serviço n.O 006
à 050 e 053 à 150, conforme registro na Delegacia de Polícia Civil
n.O 00050-2005-05065 em 25.10.2005 às 14:52' ,

Audi A3 -180 tb, meco 2004, 28mil I<m,
: garantia até Dez 05, cinza, couro, 6 Cd, etc,

s/teto. Vendo R$ 67 mil. 48-9971 1850

CP JURíD1COi
!
i

,Plenário da Câmara dos Deputados
�prova a criação da"Super-Receita"
I

P Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira última

:pas�ad�, a Medida Provisória 258/05, que cria a Secretaria da Receita

federal.do Brasil para centralizar a arrecadação de tributos e

{:ontribuições sociais da União em um único órgão, conhecido como

:5uper-Receita. O texto foi aprovado na forma do projeto de lei de

;conversão do deputado Pedro Novais (PMDB-MAJ, que modificou o
.

;texto oriqinal da MP, mas os deputados ainda têm de concluir a

Ivotação dos destaques para votação em separado (DVS) oferecidos à

!matéria ém sessão extraordinária convocada para hoje, às 10h30.
I.Uma das principais àlterações feitas pelo relator é a permissão para
::qúê os estados parcelem suas dívidas com o Instituto Nacional do

:iSeguro Social (INSS) relativas a contribuiçÕes sociais.de seus

Í;empre,gados; Ele retirou do texto, porém, os artigos que se referiam

, rao parcelamento do mesmo tipo de dívida dos municípios, pois o

;assunto foi aprovado na Medida Provisória 255/05.
iOs estados poderão dividir, .em até 240 parcelas mensais, os débitos
icom a União relativos. às contribuições patronais para o INSS corri
:venéimento até 30 de setembro de 2005. As contribuições dos

�ernpregados e autônomos que teriam de ser recolhidas até 31 de
:,dezembro de 2004 poderão ser parceladas em até 60 prestações
tmensais. Ambas serão corrigidas pela taxa do Sistema Especial de
t Liquidação eCustódia (Selic), que atualmente está em 19% ao ano:
!Na consolidação dos débitos, os juros de mora terão redução de 50%,
=mas se o Estado não pagar em dia a prestação, a União repassará o
,

�valor equivalente à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
! descontando-o do repasse a que tem direito no Fundo de Participação
; dos Estados. (FPE). As parcelas devem equivaler a, no mínimo, 1,5% da

I média da Receita Corrente Líquida (RCL) do estado ou DF.

I O relator introduziu ainda no projeto a determinação de que o depósito
.

! dos recursos das contribuições sociais do INSS seja feito diretamente no

: Fundo do Regime Geral da Previdência Social, para uso exclusivo no

í pagàmento dos benefícios. Isso vale tanto para a arrecadação quanto
1 para a recuperação de créditos inscritos na dívida ativa da União.

; Outras mudanças feitas pelo relator garantem a paridade entre ativos
. i e inativos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da futura

� Super-Receita e prevêem uma lei orgânica do Fisco, a ser encaminhada
t pelo Executivo ao Congresso Nacional no prazo de um ano da

, ! publicação da futura lei.

l Novais também introduziu dispOsitivo para permitir aos atuais

I auditores-fiscais da Previdência Social e aos aposentados e
, . .

; pensionistas a manutenção do plano de saúde ao qual estão filiados.
: Nesse caso, a contribuição será custeáda pelo servidor e pelo
! Ministério da Fazenda.

.

i

L
,

Por Ricardo Ivan 8arichello - Cassuli Advogados Associados.

SA'ÚDE E BELEZA

Verão faz aumentar procura
por academias em média 20%

,
,

Regalias
Fernanda Lima exigiu que apenas um cabeleireiro e

um maquiador da emissora cuidassem de seu visual
em "Bang Banq" As outras atrizes se arrumam com

quem estiver disponível no momento.

Flagra
E por falar em Fernanda Lima e Ricardo Waddington,
eles foram vistos se beijando no Rio.

Negó�ios
,

Marlene Mattos almoçou ontem, em São Paulo, com
Alexandre Raposo, presidente da Record. O que será

que eles tanto conversavam?

Chegando ao fim
O contrato de Glória Perez com a Globo vence em

dezembro. Sobre a renovação, a emissora diz que não

.

fala de contratos.

Roupa suja
O clima é pesado nos, bastidores do "Pânico'; na
Jovem Pano Sabrina Sato e Mendigo, que eram

namorados, estão separados e têm se estranhado. O
mau humor dele é incontrolável. Será que é ciúme
do Ronaldo?

Patrocínio
Uma rede de supermercados está fechando com o

SBr para patrocinar o "shaw do Milhão'; que voltará a

ser gravado por Silvio Santos.

B�líssima
Fernanda Montenegro, Tony Ramos, Glória Pires,
Claudia Abreu, Marcello Antony, Reynaldo

'

Gianecchini vão ao Faustão domingo.

Acenos
A ordem na Record agora é assediar todos os atores

de "América" que tinham contrato com a Globo

apenas para a novela. É para montar o elenco de
"Cidadão brasileiro'; de Lauro César Muniz.

ELls BINI

. ... Estética e saúde
são as principais
preocupações de quem
tem hábito de malhar

JARAGUÁ DO SUL - Desde,
agosto, as academias de ginástica
estão registrandoaumentonaprocura
por matrículas. A expectativa dos

, donos, combase em anos anteriores,
é que o aumento fique em tomo dos
20% devido àproxímídade do verão.
Odiferencial dos últimos anos, é que
tem aumentado onúmerode pessoas
que procuram as academias por
motivos de saúde, e não apenas em

busca de corpos sarados.
O dono da Academia Impulso,

Renato Behnke, diz que até alguns
anos atrás agrandemaioriadaspessoas
que se matriculavam nas aulas
vinham em busca de resultados
estéticos. "Atualmente há uma

grande preocupação com a questão
da saúde". Segundo ele, a academia
tem em média mil alunos
matriculados, número que deve
aumentar para 1.200 até o final do
ano. "A maior procura é pelas
atividades na água", observa. A
Impulso oferece natação parabebês
a partir de seis meses. Hoje, o aluno
mais idosomatriculado na academia

CORREIO TV

Procura por academias sempre aumenta nestaépoca do ano, mas muitos dizem buscar saúde \,1 1.

tem83 anos.

O sócio da Academia Corpo e

Mente, Leandro Flores, confirma que
estão aumentando as matrículas de

pessoas preocupadas com a saúde. ';.\

grande ,maioria ainda procura a

academia por motivos puramente
estéticos, mas isso não é mais uma

regra", diz. Ontem, a dona-de-casa
ZitaMaserbuscava informações sobre
as atividades oferecidas pela,
academia. "Queromatricularminha
filha de 28 anos. Ela tem problemas
heurológicos e os 'exercícios são

importantes porque estimulam o

cérebro e vão auxiliar no seu

tratamento", diz. O aposentado
Manuel Vizuete, 67 anos, está

matriculado naCorpo.eMente há 20
dias. "Faço exercícios por duas horas
diárias, corro na esteira e, fora da

academia, ainda jogo futebol. Acho
'que exercitaro corpo é umhábito dos
mais saudáveis", diz.
A estudante: Beatriz de Liz

Missoni, 20 anos, estámatriculada na .

Impulso há três meses. "Comecei a

freqüentar academias aos 17 anos,mas

agora é que estou levando a sério
mesmo", diz ela, que querperderpec, �
e trabalharo condicionamento fíSico:'

p<
A advogada Cristina Leitholdt, 31'
anos emãe de dois filhos,malha desde
outubro do ano passado, mas desd�i
os 17 anos freqüenta academias.;, t,

_

"Minha preocupação é com a estétiG!, m

e com,a saúde.Até porque uma cois�.
está ligada a outra. Também quer,?" si
me preparar para o verão", diz el,!�, s,

que também costumapedalar e fazer,1 ft,
trilhas com quadriciclo (moto COf!l_

quatro rodas).
'

]

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Natelona
Pai coruja, Renato Aragão não pensou duas vezes quando a pequena
Lívian, de seis anos, lhe pediu para participar do novo filme, "Didi - O

caçador de tesouros': Só que o pedido não foi assim. digamos, tão
simples. "O roteiro estava fechado e ela disse: 'pai; eu quero um papel
para participar do filme inteiro'. Aí tivemos que abrir e criar a Belíiiha para
ela, que fez bonitinho. É uma brincadeira para a Lívian. Eu só me .

preocupava quando gravávamos até de madrugada e ela tinha que ficar
lá no estúdio! mas adorou fazer'; entregou o eterno trapalhão.

Acabou
Depois de três anos,
chegou ao fim o

relacionamento dos
atores Alinne
Moraes e Cauã

Re�ond. Ela, '

atualmente no ar

como a Penny Lane

de "Banq banq" e
ele, como o Mateus

de "Belíssima';
continuam bons

amigos.

Tá rolando
Segundo a coluna de Ancelmo Gois, do jornal "O Globo'; a apresentadora
Ana Mari� Braga está na fase do "estamos nos conhecendo" com Roberto

Carlos, lateral-esquerdo da seleção brasileira e do Real
Madrid.Coincidência ou não, Ana Maria está viajando pela Europa, e só
volta ao Brasil no feriado do dia 15 de novembro. O jogador, ao saber que
a loura estava em Fátima, Portuqal, não só a convidou para assistir, no

. último domingo, ao jogo do Real Madrid contra o Zaraqoza, na capital
espanhola, como
mandou um jatinho
especialmente para
buscá-Ia. La Braga foi
pé-quente. Os
galáticos saíram-se

vencedores, sendo o

único gol da partida -

de pênalti - feito por
ninguém menos que
Roberto Carlos.

,
....

[Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tiro jaraquaense consegue
ouro e bronze na carabina

Samuel Lopes
r:, foi o melhor no
� in�ividual na
cà.rabina deitado

�CHAPECÓ-6 tiro jaraguaense
conquistou ontem duas medalhas

, nà categoria carabina deitado, que
está sendo disputado no Clube

aramuru. Samuel Lopes foi o

1 n{e'lhor na categoria individu�l e
fi%Qu com o ouro. Ele ficou com 584

��tos, empatado com Luís Bork de
Florianópolis,más levou amelhorno
critériq de desempate. O bronze

ficou com PauloMüller, de Timbó,
com 583. A outra medalha foi o

brJpze porequipe, com 1.718 pontos,
córiltra 1.736 de Timbó (ouro) e

\I 1.734 deFlorianópolis (prata).
"Eu estava buscando uma

i9" médalha, pois treineimuito para isso.
�,; Primeíro procurei fazer a minha

i pontuaçãomédiapara depois pensar
no ouro. Mas fui bem, fiz um pontol�, 'a mais que ano passado, quando
fiquei com a prata", disse Lopes, que

;, também é coordenador da
�i, modalidade. "A nossa intenção,
�: como equipe, foi cada um fazer a
0" sua média de pontuações, pois
l!i sabíamos que assim conseguiríamos

ficar'entre os três, como realmente'

Joinville bateu Florianópolis na

Ginástica Rítmica e ficou com o

troféu. A diferença foi de 87
.

milésimos. O resultado
revoltou a técnica da Capital
Maria Helena Kraeski, que
considerou perfeita a
apresentação. da equipe, sem
nenhum erro. A assessoria

jurídica da FME de Florianópolis
decidiu ingressar com um

recurso no TJD para tentar I'
reverter o resultado. I

julimar@terra.com.br t
,.

I
�--------------------------------------�------�J

Samuel Lopes (centro) ficou com o ouro na prova individual de-tiro carabina deitado

aconteceu", disse ainda.
Hoje a competiçãocontinua com

a.categoria carabina ar comprimido,
,

ondemais uma vez a equipe tentará
o bronze, pois Florianópolis e Timbó
são favoritos. "Temos atletas que
estão bem no ranking do estadual e
podem conseguirmedalhano indivi-

dualtarnbém", lembrou Lopes. Além
dele, o outro atiradorque tem chance
de ficarentre os três é Clésio Cunh�.
"Nos treinos conseguimos fazer
marcas que. historicamente deram
medalha nos Jogos Abertos. Espero
que se reflitana competição de hoje".

Se as pretensões de Lopes derem

Futsal empata e faz a semifinal hoje à tarde

Jaraguá do Sul e Chapecó fizeram um jogo de muita marcação e poucas chances de gol
I

.

; CHAPECÓ - [araguá do Sul e
Chapecó fizeram um jogo morno
ha noite de ontem e ficaram apenas
�o empate em 2x2 no futsal
masculino. Com 'o resultado, as

puas equipes garantiram vaga para

F semifinal, que acontece hoje à
�arde. Os jaraguaenses jogam às

:16h Contra Criciúma e o time da
Fasa e�frenta [oinville na

�eqüência. O técnico Fernando
. Yerretti optou por poupar alguns
jogadores e outros cumpriram
:suspensão. Com isso, Falcão, Xoxo,
Xande, Antônio e Márcio nem

:foram relacionados.
Chàpecó; precisando de pelo'

:menos um empate para confirmar
:a claSSifiCação, parti� para cima

• :desde o início e abriu o placar aos
trê

'.

: esminutos comGelson chutando
If�rte da entrada da área. Jaraguá

doSul não buscavamuito o jogo e

preferia tocar a bola; esperando o
momento certo da conclusão. Deu

certo, pois aos 17'20", em uma bola
trabalhada, Fio deixa Leco na cara
do gol. Ele ainda teve tempo para
dominar e empatar o jogo, '

deixando assim o placar da

primeira etapa.
No-segundo tempo, Jaraguá do

Sul teve mais posse de bola, mas
criava poucas chances e o jogo
ficou apático. Chapecó se defendia
bem eprocurava o contra-ataque
a toda hora, até que, aos 13'20,
Chapa chutou forte,Marcinho deu
'rebote e Jean tocou por cima do

goleiro jaraguaense, marcando um
bonito gol. Depois do gol a partida
melhorou, pois Jaraguá do Sul foi
mais para o ataque e o jogo ficou
mais aberto, com ambas as equipes

"

;�

perdendo boas oportunidades. O
empate veio quando faltavam39
segundos para o fim do jogo. Fio
recebeu na entrada da área, girou
e chutou sem chances para o

goleiro.

Xadrez
,

A equipe feminina de Jaraguá
do Sul conquistou um belo quarto

_

lugar no xadrez, ficando a poucos

pontos do terceiro colocado. A

competição das meninas acabou
na quarta-feira à noite, quando
empataram em 2'x2 com Rio do

. SubOmasculino termina hoje e,

na' rodada de ontem, os'
jaraguaenses venceram Sombrio

por 2x1 e subiram para o 12º lugar
geral. Até o fechamento desta.
edição, não se conheciam os

adversários de hoje.

certo, [araguá do Sul pode terminar
em quinto lugar, o que é

considerado bompelo coordenador,
já que das nove categorias, os

jaraguaenses só estiveram em três.

Conseguindo este quinto lugar, já
traria dois pontos para a cidade na

classificação gerah-« 'jV,,<,

'ESPORTE

s1
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I
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Em tempo
Todos estes bons resultados que Jaraguá do Sul vem conquistando
nos Jogos Abertos de Santa Catarina não é só mérito de treinadores
e atletas. Por trás deles existem uma estrutura como a da FME que
dá o suporte para treinamentos e viagens, além das empresas que
apóiam as equipes, dando mais qualidade e condições de conseguir
bons resultados. Como o caso da Malwee, que patrocina ofutsal
masculino e o atletismo, do Urbano, que está com a natação e da

Faculdade Jangada, que apóia o basquete feminino. São exemplos
de que vale a pena investir no esporte. Que mais empresas possam
se conscientizar e virarem parc�iros do esporte jaraguaense. ()

Classificação ;[[1Lotado
o pequeno ginásio da ADC

Aurora foi menor ainda ontem

para tanta gente que foi,
assistir o jogo entre Jaraguá
do Sul e Chapecó no futsal
masculino. Muita gente ficou
de fora ou de pé nos

corredores do ginásio. Saíram
satisfeitos com a classificação
do time da casa, mas não

devem ter gostado muito do

jogo. Depois do gol de
empate, Chapecó começou a

tocar ii bola na defesa e os

jaraguaenses apenas
cercavam. Azar de

Florianópolis, que ficou de fora.

u1:
Três dos cinco troféus
definidos ontem em Chapecó
foram conquistados por

'

Blumenau. Agora a diferença
sobre Joinville aumentou

muito, chegando a 74 pontos, �=�
números que praticamente i
colocam o 37° título nas mãos I
de Blumenau. Pela manhã

Iaconteceram as vitórias nos'
dois naipes do voleibol de í

duplas e à tarde foi a vez do
• I'basquete feminino. Blumenau _,

< ,

soma 181 pontos na liderança, \

cFoln�ra � 071?e Joinville e 73 de ': I
onandpo IS. �J

�A
,:2

Protesto lBasquete
Com a vitória por 85x60 sobre

Joinville, Blumenau ficou com

o título geral do basquete
feminino. Como Jaraguá do

Sul estava na mesma chave
das blurnenauenses.na

primeira fase, o resultado
deixou o time do técnico

.' júlio Patrício com a quinta
posição, conseguindo mais
dois pontos para a cidade na

classificação geral.

Município deZonéa lem
.

inveslimemos em educação.

No municfpio de Zortéa, Regional de Campos Novos, saúde, infra-estrutura e educação já
receberam importantes investimentos; Um bom exemplo dos benefícios para a região
é a Escola Major Cipriano Rodrigues' de Almeida. Com um investimento de mais
de R$ 800 mil, a unidade foi toda reformada e ampliada. As obras incluíram ainda
a construção de uma quadra de esportes, e a comunidade também saiu ganhando.
É oGoverno garantindo qualidadede ensino em Santa Catarina.

, ,

.

Secretaria de Estado da
.

Educação,Ciência eTecnologia <

,

J

k '
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SEXTA-FEIRA, 11 de novembro de 2005
ESPORTE'

-

JOGOS-ABERTOS
c.s

i ,

Natação feminina bate recorde no revezamento

hecer a ravés e um agr . d 'vel
tur ís d r u·pé a ·0

cisco d ul/S

jULlM�R PiVATTo. uma de prata e quatro de
bronze. Mas na pontuação geral,
a equipe caiu para a segunda
colocação com 119 pontos,
contra 130 de Florianópolis.
Blumenau é 6 terceiro colocado
com 105. A intenção da equipe
é brigar ainda pelo titulo,
mesmo sabendo das
dificuldades que vão enfrentar,
pois Florianópolis pode
surpreender tanto pelo lado
negativo como 'pelo positivo.

A tarde começou bem, com
duas medalhas nos 400m livre.
Soelen Bozza ficou com a prata

..: Meninas de

��raguá fizeram o

melhor tempo )10
4x200m' livre

.., CHAPECÓ - Mais um dia de
bons resultados para a natação
feminina de Jaraguá do Sul. As
meninas conquistaram no

segundo dia de competição seis

medalhas, sendo uma de ouro,

e Bárbara Hermann com o

bronze. Nathália Krelling
conseguiu dois bronzes, sendo
um nos 100m peito e outro. nos
200m medley. Luana Martins
ficou também com o bronze nos

SOm livre .. O destaque foi o. ouro
e a quebra do recorde dos Jogos
Abertos de Santa Catarina no

revezamento 4x200m livre, 'com
o tempo de 8'58"69'. As quatro
competidoras que levaram a

medalha foram Luana, Soelen,
Marina Fructuozo e Bárbara.

A competição termina hoje
com mais cinco provas: onde

Jaraguá do Sul tem chances de
conseguir medalha nos 800m
livre, 100m livre, 100m costas e

no revezamento 4x100�
medley. Somente na prova dos
200m borboleta que a equipe
não tem competidora
especifica, mas participará para
ajudar na pontuação. As
meninas sabem da dificuldade
que terão para conseguir o

.
troféu de primeiro lugar, mas
acreditam que tudo pode
acontecer, As finais de hoje

17h na sede da

arujo
migo,-

a ra ••

MARUJO AMIGO PESCA OCEÂNICA E TURISMO LTDA.
Rua Macapá, 1332 Enseada

São Francisco do Sul SC 89240
',.

Fone: 55-47-449.0875
Fax: 55·47·449.1525
CeI. 55·47-9146.3986
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MARIA HELENA DE MORAES

'INTERDITADO

DEfESA CIVIL

quer, receber dicas de .

E;,spahhof escreve pra gente: fellows@nétuno.com.br
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I I PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I
Jaraguá e Joinville - De 4 a 10 de novembro Blumenau - 4 e 5 de novembro

I�,�r;� Sl1.oppr
ss

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

FILME/HORÁRIO GtNERO ,

SALA FILME/HORÁRIO GtNERO
Plano de Vôo
15:00 - 17:00 ' 19:15 - 21 :30

s O Galinho Chicken Little (dublado)
13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30 - 21':30 DS

Super Escola de Heróis
, 14:00 -16:00

2 Filhos de Francisco
18:15,21:00

2 Jogos Mortais 2
14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00

A Lenda do Zorro
16:40 - 19:10 - 21 :40

3
A Noiva Cadáver (legendado)
13:4Q - 15:10

Jo'inville - Rua Visconde de Taunay
'"

FILME/HORÁRIO
4 Mergulho Radical

-

13:45-16:10-18:40-21:20

Cão de Briga
13:50 - 16:00

O Galinho Chicken Little
13:45 -15:45 -17:45 -19:45 - 21:45

DS
5

Marcas da Violencia
14:00 - 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00 S

Tudo Acontece em Elizabethtown
18:20 - 21:10

A Lenda Do Zorro
, 13:25 -,15:55 6

Marcas da Violência
14:30 - 16:40 - 19:00 - 21 :00

AV

Jogos Mortais 2
j 18:25 - 20:15 - 22:05

S Programações sujeitas a alteração

LEqENDA: A-Ação/ D-DramaIAV-Aventural C-Comédia/P - Policial/S-Suspense/ DC - Documentário/ R-Romance/ I-Infantil/F-Ficção

GE D -

NOVEI\4BRO/20051'Contato: 2752477 - 370 6488
SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA

FUNDADA EM 08·06-1956

Filarmônica de �!arª@uá do Sul apresentam amanhã o resultàdo dó
•

0" r,i'este a"9;�,�(J)<;6().estudantes, vindos dos diversos projetos
, ntegl-am ou qu�'estão sendo preparados para futuramente

rl�;mônica: O yesperéll c�meça às 16h no Pequeno Teatro do Centro
a franca.

o especlal do projeto cultura artística
sentaram pelo Projeto Cultura Artística"'2005;mantido Jm parceria

ai de Jaraguá dó Su'l, foram selecionados para uma apresentação
rti'r das 19h, no'P' ueno Teatro do Centro Cultural. A mostra,

icl�dOSittá será aberta ao público em geral. Entrada
�\

.. ;.,' ',li!

a reçente produção musical de Carlos Cidade da sua última
lico.'Após esse período de recolhimento e maturação ou de "limpeza
oeta e músico, ele volta à cena ao reunir algumas das suas recentes

,

-as eITl CD. O t,it
"'

marcado pelo neologismo Filomântico. Dia

�'I�:wess9� O e RS 5.

M:,saxitenOVff I1sversal!percuss�.(5 �•• v9:Z)', Jorge Lacerda fá,,"
ouza (bateria), J arciso (violão e guitarra),Wagner (teclados)

o e voz).
" "

Souza "Miro" (violão e voz) e Edson Schalinski (violão).

LCHIOR - Grande Teatro 21h;
ÀBERTAS,. Últi.m�,.edição do ano. 14h;

t, ..com Jü!Ja' �ertz, Pequeno Teatfo,:�s 19h;
-;;- Enéias e:co< (iàdos. Pequeno Teatro, 20h;

SIE:APARA TODOS":' Pé'queno Teatro às 19h30.

Missas Informativo Paroquial
12/13 de novembro

NOSSA MENSAGEM
SÃBADO
1 Sh30 Matriz
19hOO Matriz

17h30' Rainha. da Paz
19hOO São Luiz Gonzaga
17h30- São Benedito

19hOO Perpétuo Socorro

,

Queremos ver Jesus, Caminho,Verdade e Vida
33° Domingo do Tempo Comum

Felizes os que temem o Senhor e seus caminhos

Ao redor da mesa da Palavra e da Eucaristia, celebramos o amor e a ternura
de Deus que se repartem em dons e graças para todos:O Pai convoca a

todos e cada um recebe dons de acordo com a própria capacidade, Aquele
que for fiel receberá outros dons e participará da alegria de seu Senhor, Os

i
infiéis serão considerados servos maus, preguiçosos e inúteis, Até o pouco

,., que têm, será tirado, Coloquemos no altar do Senhor os dons que
recebemos do Pai.

DOMINGO
07hOO Matriz
09hOO Matriz

08h30 São Cristóvão
08h30 Molha
19hOO Matriza

t..�v� p..en »+-.�. 17.w-�'

{A.lA><.":�' i<",�, c.{.. .....,:v� .•
,

S

AV

DS

AV

A

R

S

I,CI

,

A Confissão
Após um brutal homicídio duplo ocorrido
num quarto de hotel em Nova Iorque, a
tímida adolescente Janie (Amy Russ)
confessa autoria nos assassinatos', Porém,
algo na história não bate. Não há provas

_

físicas que liguem o crime a Janie e sua

confissão soa falsa. Suspeitando que por trás
da garota perturbada exista muito mais a ser

descoberto, a detetive Gloria Hernandez
(Christine Caleo) irá investigar o caso contra
a vontade de seu chefe, da corporação é

contra a própria confissão da garota. As mais
inacreditáveis verdades podem ser

descobertas ... se Gloria conseguir
permanecer viva.

Suspense Policial - Ano: 2000 - Duração:
86 minutos - Cor 16 anos - Lançamento
em videoe OVO

I

Utopia
Adrian está sempre mudando de cidade, de
trabalho, e quase não tem amigos. Seu
problema: pode prever o futuro. Angela é
uma rniiitante política com o sonho de
mudar o mundo a todo custo. Hervé é um

ex-policial que após perder a mulher, a filha
e a visão em um atentado a bomba, se torna
um expert em negociações com
seqüestradores eterroristas, Estes três
personagens tão bizarros quanto fascinantes
estão estranhamente conectados por uma
sociedade secreta que irá manlpulá-los para
aquilo que poderá ser o pior pesadelo de
suas vidas. O que eles teriam em comum

para dividir um destino tão trágico?
Suspense - Ano: 2003 - Duração: 106
minutos - Cor 14 anos - Lançamento em

vídeo e OVO

A Face do Medo
, Michele investiga a morte misteriosa deuma
mulher encontrada enforcada em um

parque público. Apesar de ter sido
considerado um suicídio, a vítima apresenta
sinais de tortu ra e a palavra "Perdão"
marcada a faca em seu pulso.
Coincidentemente, a vítima foi achada
exatamente 4 anos depois de uma terrível
tragédia na vida de Michele. Como se isso
não bastasse.o mistério sobre a vítima

começa a ter desdobramentos'assustadores
e estranhamente familiares em exatos 4 dias
após o aniversário da tragédia de Michele.
Enquanto 9 passado de Michele a alcança,
ela terá de enfrentar as descobertas de sua

investigação e a face terrível do medo que a

persegue.
Thriller Policial - Ano: 2003 - Duração: 100
minutos - Cor 18 anos - Lançamento em
vídeo e OVO

'> Anjos da Violência
Em Hollywood, a cidade dos sonhos, uma
prostituta, um empresário, um gangster, uma
ninfomaníaca e um artista lutam para,
sobreviver e alcançar o sucesso. Essas cinco
vidas se colidem de forma brutal e
avassaladora, criando paixões, traições,
verdades, mentiras e revelações
inacreditáveis, Uma onda de medo e

violência permeia suas vidas, que têm como

plano de fundo a elegante, sensual e vulgar
capital do cin8ma:a mitológica Hollywood.
Ação/Drama - Ano,: 1997 - Duração: 91

'

minutos - Cor 16 anos - Lançamento em
, vídeo e OVO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Filé de Microondas
lnqredientes: Um quilo de filés de frango; 2 colheres (sopa) de vinagre; 1 colher (chá) de óleo; meia
colher (chá) de páprica doce; 1 colher (café) de orégano; salsinha picada a gosto; farinha de rosca

para empanar. "
Preparo: Numa vasilha,misture os temperos. Passe os filés de frango dos dois lados nesta mistura.

Empane os filés na farinha de rosca e coloque-os num refratário, sem amontoá-los. Leve ao

microondas por três minutos, em potência alta. Depois, vire-os e cozinhe-os por mais 2 minutos.
Sirva a seguir.

I )
,-

,

Tortinhas Deliciosas
Ingredientes: 1 cebola grande picada; 1 alho-poró picado;4 colheres (sopa) de manteiga; meia
xícara (chá) de queijo tipo Prato ralado; 1 colher (sopa) de farinha de trigo; 3 ovos batidos
ligeiramente; 3/4 de xícara (chá) de creme de leite fresco; 4 colheres (sopa) de salsinha picada; sal

, e pimenta-do-reino a gosto.
Preparo: Numa tigela refogue a cebola e o alho-poró na manteiga. Coloque numa vasilha e, por
cima, espalhe o queijo ralado e a farinha de trigo. Reserve. Numa tigela, coloque os ovos, o creme
de leite e salsinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Despeje sobre o refogado e

misture bem. Coloque em forminhas individuais untadas. Leve ao forno preaquecido em banho- .

maria por 20 minutos. Sirva as tortinhas quentes.

I
I

,

I '

',a'O meio ou em

quatro. Sirva a

seguir.
Dica: Se
preferir, us
chocola
bran
"reéh

I I I I I

• • •

I I I , I
Até que ponto o sol é nosso amigo?'

Parte II

o primeiro tira a casca da
banana com o maior
cuidado. O segundo come

com casca e tudo,
,

Ô,cara! diz o primeiro Você é
louco? i

.
)

Vou tirar a casca pra quê? diz
ele, dando maisurna mordida'
Eu já sei o que tem dentro!

Na ótica
o louco chega na ótica:
Bom dia, Queria óculos para ler.
Outro? Eu já lhe vendi uns ontem!
Eu sei, mas é que esses eu já li.

As dúvidas mais freqüentes são: é verdade que o mormaço
queima, mais que o sol? NÃO, queima igual.O'problerna é
que sentimos menos calor e, por isso, ficamos mais tempo
expostos quando está nublado e nos queimamos mais.As
medidas de fotoproteção devem ser seguidas sempre,
esteja solou nublado.
De manhã cedo e a tardezinha não tem radiação UV?
Mentira. A radiação UVA é constante, porém a radiação
UVB é menor nestes períodos do dia.
Todo mundo gosta de estar moreno, Ficar bronzeado faz
bem? NÃO! O bronzeado é uma espécie de escudo .

protetor que o corpo tenta fazer para bloquear os raios UV.
Significa que o núcleo de algumas células está sendo
bombardeado por radiações, e ocorre a produção do
pigmento, numa tentativa de defesa do corpo. Como a

defesa contra a destruição de algumas células poderia ser

benéfica para o corpo? Concluindo, bronzear-se faz mal à
pele.

.

O câncer de pele é mais raro nos negros? SIM, as pessoas
brancas têm mais câncer de pele que os negros e orientais,
pois'tem menor proteção natural.Quanto mais claro maior
a incidência de tumores cutâneos e maior a necessidade
de se proteger. Os mais sensíveis são as pessoas loiras,
ruivas e com olhos claros, que raramente se bronzeiam (só
ficam vermelhas).

'

Existe tendência familiar ao câncer de pele? SIM.Quem
tem algum familiar que tem ou teve câncer de pele, tem
mais chance deter um ao longo da vida.
Como desconfiar de um câncer de pele? Devemos estar
atentos a dois tipos distintos de lesões:
Manchas escuras na pele, parecidas com pintas. Os sinais

que chamam a atenção são: crescimento rápido
da pinta, presença de contornos irregulares,
mais de 2 cores na mesma lesão, diâmetro
maior que 5 milímetros, formato irregular da
pinta (não é redonda, superfície irregular)'. Estas
características são do meianoma, o tumor mais

grave da pelé. Se detectado etratado no

começo, tem altos índices de cura.

Os sinais dos tumores de pele mais comuns
(carcinoma basocelular e espinocelular) são:
lesões na pele parecidas com espinhas ou
picadas de insetos; bolinhas peroladas
(esbranquiçadas) na superfície da pele, feridas
que não cicatrizam e de vez em quando
sangram, áreas endurecidas parecidas com
cicatrizes e casquinhas ásperas. Estes tumores
têm menos chance de espalhar pelo corpo,
porém causam grande destruição local,
principalmente se não tratados
adequadamente.
Na dúvida, sempre consulte seu dermatologista.
E como é o tratamento dos tumores de pele? O
tratamento é a destruição ou remoção do
tumor, queimando ou operando. O tratamento
vai depender do tipo de tumor, seu tamanho,
Idtalização, se já foi operado antes e condições
clínicas do paciente. A cirurgia que oferece os

maiores índices de cura é a cirurgia micrográfica
de Mohs; ela também perrnite remover o

mínimo de tecido sadio ao-redor do tumor, com
melhores resultados estéticos e funcionais.

Diagnóstico errado
No hospício, o médico estava

conferindo se alguns dos
pacientes estavam curados:
Olá, seu Jorge ... Como vai o Totó?
Que Totó, doutor? Isso aqui não é
um cachorro .. , É uma caixinha de
fósforo!
Que maravilha! vibrou o médico
O senhor pode ir embora .. , Está
curado!
Já narua.depois de sair do
manicômio,o louco diz para a

caixinha:
Muito bem,Totó! Enganamos ele!

Brincadeira de louco
No hospício, dois loucos
companheiros de quarto

. conversam:

Vamos fazer uma brincadeira?
Qual?
Nós dois ficamos de olhos
fechados e um dos dois vai

pra fora do quarto. O que sair
fica dando voltas no pátio!
E o que ficar?
O que ficar tem que adivinhar
qual saiu!Um concurso muito louco

No concurso de calouros no

hospício, o organizador pergunta
para o primeiro candidato:
O que você sabe fazer?
Eu imito passarinho. respondeu o

louco.
Ah, já sei, você voa e bota
ovinhos?
E o louco indignado: ,

Nemuma coisa nem outra, eu
como minhoca!

1

Comendo banana

Fugindo do hospício
Um louco planeja
detalhadamente sua fuga do
hospício.
Vou passar por Cima do

.

portão através de uma escada f
'

que encontrei no pátio.Vai ser :

moleza!
No dia seguinte, o louco ainda
está lá e o companheiro
pergunta:
Ué, você não ia fugir?
Nãol O portão estava aberto ...

,.

,

No hospício,dois loucos comem
banana no pátio.
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A dama do teatro brasileiro
Por Erica Guarda/GB Edições

Fernanda Monteneqró.ao lado do marido Fernando
Torres e outros nomes como ítalo Rossi, Sérgio
Britto, (acilda Becker e Nathália Timberg, conseguiu
que o teatro brasile.iro fosse respeitado, conferindo
à classe artística o seu verdadeiro valor

A novela "Belíssima" estreou na segunda-feira passada e, entre

tantos personagens, tem mostrado uma vilã sem precedentes. A
,
crueldade e 'frieza com que Bia Falcão trata a neta Júlia,
personagem: vivida por Glória Pires, machuca o telespectador
mesmo tendo ele consciência de qve aquilo é apenas ficção.
O papel da avó má coube a Fernanda Montenegro que certa vez

foi qualificada por um crítico como dotada de um "rosto de
borracha" tamanha é sua capacidade de mudar de expressão e

adaptar-se às características de seus personagens, sempre de
forma convincente.

Infelizmente, á personagem da atriz na novela de Sílvio de
Abreu terá os dias contados. Especula-se que Bia Falcão morrerá'
em breve, vítima de um acidente de trârisito. A morte da megera
fará parte de uma série de assassinatos, aparentemente sem'

ligação alguma, mas que no final se entrelaçarão de modo

surpreendente. É uma pena que o público se privará do talento
de Fernanda em "Belíssima", mas o desaparecimento de Bia

��§aa'�
Falcão fará com quejúlía
desabroche, o que
também é necessário

porque se a personagem'
continuar insossa como

nos primeiros capítulos, a
trama poderá sofrer no
quesito audiência.
Descendente' de

portugueses e italiano�',"
nascida em 1930, foi
batizada com o nome de
Arlette Pinheiro Esteves
da Silva. Nó no ano de
1953 casou-se com o, ,,'

também ator Fernando
Torres e passou a assinar

o nome de Arlette
Pinheiro Monteiro

II

I

<l Especula-se que em'
breve Bia Falcão,
personagem de Ferna�da
Montenegro em ,

'

"Belíssima", vai ser
assassinada

Torres; o casal teve dois filhos, a atriz
Fernanda Torres e o cenógrafo e diretor
Cláudio Torres.

A, carreira artística começou cedo, antes dos
'20 anos de idade, quando adotou o nome de
Fernanda Montenegro, aparecendo pela "

primeira vez trabalhando no rádio, fazendo
traduções e adaptações de peças literárias para
as radionovelas. Nesta época, ela ainda dava
aulas de Português para estrangeiros na Escola

Berlitz, na qual também aperfeiçoava o seu

Inglês e Francês.
A estréia no teatro aconteceu em 1950, na
peça "Alegres Canções nas Montanhas", ao
lado do então hamorado Fernando Torres.
Dois anos depois, dedicou-se exclusivamente
aos palcos, tornando-se uma figura respeitada
nacionalmente, tanto que foi cognominada "A
dama do teatro brasileiro".
Na década de 60 enveredou-se pelos
caminhos da televisão, encenando mais de
170 peças no programa "O Grande Teatro

Tupi". A partir de 1979 sua presença se tornou

mais marcante na telinha e Fernanda

Montenegro tornou-se uma das preferidas dos
autores e do público; tanto nas novelas corno
em inúmeras minisséries. Como não se

'

lembrar de "Baila Comigo", Guerra dos
Sexos'v'Cambalacho'', "Incidente em

"

Antares", "Riacllo Doce", "Esperança" e tantas

'outras participações especiais. ,

Paralelamente ao .teatro e ,a televisão veio o

cinema. No ano de1964 Fernanda

" M9!l��l)._egr9J�str�mll),a_,teIQnflA?,19)1ga :'A " ,,'

Falecida", cujo roteiro foi baseado naobra
homônima de Nelson Rodrigues, sob a direção
de Leon Hirszman. Em 1980, ao lado de
Gíanfrancesco Guatnieri brilhou em "Eles,
Não Usam Black-Tie'', também do diretor
Hirszman. A produção ganhou o prêmio de
"Melhor Filme", no Festival de Cinema de
Veneza. No Brasil, ganhou o Prêmio Moliere
de Melhor Atriz-por sua atuação no filme.
Entre tantos trabalhos, vale destacar ainda,
no quesito "cinema", sua atuação em "Central
do Brasil" (1999), filme que rendeu ao nosso

país duas indicações ao Oscar, nas categorias
""Melhor Filme Estrangeiro" e "Melhor Atriz".

Infelizmente, o título acabou ficando com o

"A Vida É Bela", uma produção italiana.
Completamente voltada para o� problemas de

nosso país, em 1985 não
aceitou o convite feito

pelo então presidente
José Sarney para que

,ocupasse o cargo de
Ministro da Cultura. Ela
sabia que esta não seria

a sua real vocação.
Na época da ditadura

militar, Fe�rianda e o

marido sofreram um

atentado e saíram ilesos,
mas precisaram cancelar
várias apresentações e

durante muito tempo
atuaram com�s luzes do
teatro completamente
acesas e amparados por,
seguranças.
A própria atriz se define
como convencional.

- "Pertenço a uma geração
não romântica, sem
vedetismos". E isso

pode-se notar na
maneira como Fernanda
conduz sua vida pessoal,
sempre .com muita

descrição, sem
badalações e sem luxos;
veste-se de maneira

impecável e elegante, a
fala é sempre mansa

'" (daquelas que é preciso
parar para ouvir) e não

se fende as ditaduras da
moda e da beleza
exibindo em seurosto as

m�rcas de u�a vida bem
vivida.

Fernanda Montenegro l>
durante entrevista no

programa "Altas Horas"

1-

R I '''-<4<, Atendiment

'Vt O Secretaria 1
Comunicamos que nos '9i,

• dias 14 e 15 de novem- ,p

��4GUA' oOc.,'\)v bro de 2005, que não
haveráatendimento na

secretaria.
Atendimento norrnal.a partir do dia 16 ,de
novembro, das 14hOO às 19hOO.

Encontro mensal
Convidamos aqui, todos para o último
encontro do ano de 2005, que acontecé no

dia 25 de novembro. Adquira seu ingresso
antecipadamente junto a diretoria,
conselho fiscal, coralistas e na sede (370-

\ "-

8636).
,

'

•

o Dia em que o Céu Caiu
Depois de quatro anos de espera, o novo álbum de Asterix chega às livrarias de 27 países com uma

tiragem recorde de 8 milhões de exemplares. Com "O Dia em que o Céu Caiu':Albert Uderzo - criador do
genial personagem em parceria com René Goscinny,morto em 1977 - presta uma hornenaqern a Walt

Disney. A corajosa e delirante aldeia povoada pelos irredutíveis gauleses ainda resiste à invasão
Romana. Num dia qualquer, de uma hora para outra, gauleses, romanos, piratas e javalis selvagens
aparecem petrificados, vítimas de força maligna e desconhecidá. Para completar, extraterrestres caem
do céu! Asterix, Obelix e Idéiafix parecem imunes aos efeitos da petrificação e, rapidamente; estão no
centrd de uma guerra interespacial, travada entre osWalneydistianos, representados pelo simpático
Tuncar - um E.T. que lembra muito um certo rato mundialmente famoso -, e os perversos e feiosos

,

Naqrnas - um anagrama de Mangás, quadrinhos japoneses muito populares na França. Ambos querem
se apossar da arma secreta dos gauleses: a poção mágica feita por Panoramix. E estão dispostos a tudo

para consegui-Ia. Mas a aventura não, pára por aí. Será que ha.via chegado o momento tão temido pelos
gauleses? Ou toda a confusão não passava de um delírio depois de muitos goles de poção druida? O

lançamento é da Editora Record. I

Até Mais, e Obrigado Pelos Peixes!
-

,

'

Com mais de 15 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo e uma galeria interminável de fãs,
a série que traz o inglês Arthur Dente o extraterrestre Ford Prefect como protagonistas de loucas
aventuras espaciais chega ao fim. Depois de viajar pelo Universo, ver o aniquilamento da Terra,
participar de guerras interestelares e conhecer as mais extraordinárias criaturas, Arthur está de volta ao

seu planeta.Tudo parece igual, mas ele descobre que algo muito estranho aconteceu na sua ausência.
o

Curioso com o fato e apaixonado por uma qarota tão estranha quanto o que quer que tenha
acontecido, ele parte em busca de uma explicação.Com sua peculiar ironia e seu talento '

aparentemente inesgotável para inventar personagens e histórias hilariantes - embora altamente
, filosóficas -, Douglas Adams nos presenteia com mais uma genial obra capaz de nos fazer refletir sobre
o sentido da vida de uma forma bem diferente da habitual. Intercalando momentos cômicos com
imagens e descrições altamente poéticas, "Até Mais, e Obrigado Pelos peixes! "fecha com chave de ouro,

essa "trilogia de quatro livros" que já levou os leitores a conhecerem situações altamente improváveis e

a viver momentos de reflexão e depura diversão.O lançamento é da Editora Sextante.
'

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação

Xl
'*Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o próximo trabalho
Humberto Martins, que interpretou o.nada-correto
Laerte em "América", está confirmadíssimo no

elenco de "Sinhá Moça",a próxima trama global das
seis,

Só amizade
.

Quem viu conta

que Daniella
Cicarelli esteve em

Salvador
especialmente

para acompanhar a
inauguração de
uma badalada
boate. A bela

aproveitou para
desmentir os

boatos de que
estaria de caso

com Marcelo

Valentr, o ex

namorado de Ivete

L sa_n_g_a_l_o_._

Uma família paraVitória.
Pedro (Henri Castelli) realiza um dos maiores
sonhos de Vitória (Cláudia Abreu) e adota seu

cunhado Tadeu (Thiago Martins). Ela fica feliz pois
vivia nas nras com o irmão quando conheceu seu

marido e agora tem uma família.Tanta felicidade
vai incomodar Bia Falcão (Fernanda Montenegro)
que se revolta com a atitude do neto e não medirá
esforços para impedir que tenha acesso à herança
da família. As cenas serão exibidas em "Belíssima",
na próxima semana.

Trabalhando em família
Quem passar pelos corredores do SBT vai notar que as filhas de Sílvio
Santos estão trabalhando na emissora. O exemplo vem do próprio pai que
não costuma "dar moleza" às meninas.

�uspense
"Belíssima"estreou na segunda-feira, mas alguns
personagens desaparecerão em breve da trama,
deixando atrás de si uma onda de mistério e suspense, O

primeiro a morrer misteriosamente será Pedro (Henri
Castelli); pouco tempo depois, o carro de Bia Falcão

.

(Fernanda Montenegro) despenca de um barranco
matando a megera, E ainda Valdete (Leona Cavalli)
também será assassinada e André (Marcello Antony) será
preso sob a acusação de ter matado a ex-namorada.

)EAt

Desmentido I
Ana Luiza Castro desmentiu todos os boatos de que estaria tendo um.
aitalr com Ronaldinho. Ela conta que apenas encontrou e conversou

durante alguns minutos com o jogador, mais nada. Em tempo, a bela é
namorada de Malvino Salvador.

Desmentido II
o assunto ainda é o jogador Ronaldinho, Sabrina Sato também negou os
boatos de que, teria "ficado" com o craque durante um evento ocorrido dias
atrás em Belém do Pará. E ponto final.

Futuro incerto
Neuza Borges, que deu vida à fofoqueira Diva em "América"
confessa que está preocupada com seu futuro profissional. Apesar
de ter sido convidada para atuar no filme "Polaróides Urbanas", de
Miguel Falabella, a atriz espera, em breve, outro convite para atuar
em novelas.

v.

Projeto
Há quem jure que o programa "Amigos" será relançado em 2006. É
esperar para ver se o boato se concretizará.

'

MO DAS NOVELAS

SEGUNDA - Betina lamenta ter sldo.obriqada
a confessar que não confia no ex-namorado.

1 Bernardo, 'por sua vez, garante que jamais
mentiria para ela. Cabeção pede que Rafa
envie a, fita gravada na república para o

concurso, avisando que aquele é o último dia
G, doprazo de inscrição.Jaque fala mal de Betina

para Bernardo,' afirmando que ela o

prejudicou. João, fala para Kiko que vai
li procurar Belchior, o jornalista que está

escrevendo as matérias sobre a vida pessoal
deNatasha, para saber quem é sua fonte. Rafa

,� descobre que mandou a fita errada para o

concurso. Miguel avisa Bernardo que seu

"�i primo Beto vai ficar na casa deles enquanto
es�ver prestando vestibular. Miguel e Rita
combinam dar uma festa de noivado naquele
finj de semana. João fica chateada, pois acha
que João não vai querer ir à comemoração.
;

TERÇA - Betina-não gosta da desconfiança de
Ur�bu.João descobre que Gabriel é irmão de
Belchior. Ao dirigir o carro de Cabeção, Vi,lma
quase atropela Beth e Sabrina. Elas são salvas
por Afrânio. Kiko explica para João que a

'9' melhor maneira de se 'vingar de, Gabriel é
1'! descobrir uma forma de desmascará-lo.Vilma

,� pede desculpas a Sabrina e Beth, explicando
ec; que não dirigia há muito tempo. Afrânio se
,': oferece para dar aulas de direção para a dona

do. Glga. Juliana conta para Taty e Pedro que
lói vai fazer uma festa de aniversário em sua casa.
,OI João fala para Gabriel que Natasha tem
ri art�ose na mão e vai ter que parar de' tocar.
," AfraniO tenta ensinar Vilma a estacionar mas

ela não tem muita habilidade na direção, Ele
se sente. na obrigação de estudarmuito,já que
seys pais fizeram muitos sacrifícios para queelelpudesse entrar para a faculdade.

QUARTA - Pasqualete manda João e Urubu
para a diretoria.Os dois acham queBeto é um
dedo-duro e ficam furiosos com ele. Afrânio
tenta dar uma desculpa para não precisa, dar

�ulas d� direçâo paraVilma.Ela ameaça cobrar
idma diVida de Afrânio, fazendo-o mudar de
éia, Natasha fala para Gabriel que vai

P�ocessar Belchior por calúnia e difamação e
diz que a única prova de que realmente tem
artrose são os exames que fez. Rafa quebra a
televiSão da república para que o pessoal nãoveja a fita que ele mandou para o proqrarna.
�e pede que Marley o ajude. Belchior mandaabriel roubar os exames de Natasha e
desaparecer da vida -dela. João e Urubu

�meaçam Beto, mas Bernardo ajuda o amigo.
f �tasha vê que Gabriel roubou os exames
a sos e se dá conta de que era ele mesmo

qBuem listava entregando as matérias 'para
,
e!chior.

QUINTA
:eto garante � Bernardo que já está bem.

er�ardo percebe que o corte de Betina foi

�:o�ndo e se oferece para levá-la.até a clínica

envi
Iguel. Rafa confessa para Cabeção que

d .

ou a fita errada para o programa,

fee;xando-o furioso. Todos acham a gravação
fUi a na repúblicamuito enqraçada.Urubu fica
C;'OSO ao saber que Betina foi para a dlnica

se� Bernardo.Jaque afirma para Rita que vai

JOãt,or ainda se Miguel tentar convencer

Raf
a aceitar o noivado. Cabeção conta para

p
a que o sucesso da fita o fez ter uma idéia

,/ B:�� conseguir o dinheiro. Urubu insulta

int
ardo, que se 'Irrita com ele. Naná chega e

Ra;rrompe .a discussão. Cabeção fala paraa que vai se tornar seu empresário. Rafa

adora a idéia. Beto confessa para Bernardo que
detesta ver sangue e que só vai ser médico

porque esse é o desejo de seus pais.-o numa

poça d'água.

", .\', o'" I

disseram. Cristina faz com que Rafael prometa
que vai lhe dar outro filho.Julian fala para Serena
que ela fez muito bem em perdoar Guto, pois
assim se livrou dos laços de ódio que trazia de sua
outra vida. Guto se entrega para a polícia e diz

que está disposto a contar tudo o que sabe, mas
só na frente de Rafael. Rafael fica radiante, pois
acha que saberá tudo sobre a morte de Luna.
Débora e Cristina ficam apavoradas.

SEXTA - Urubu leva o, caderno de Beto,
deixando-o chateado. Aline também convence

Léo a participar do 'concurso. Afrânio foge de
Vilma para não dar aulas de direção para ela.
Beto conta para Bernardo que Urubu roubou seu

caderno. Afrânio descobre que Vilma tem medo
de filmes de terror e tem uma idéia para se livrar
das aulas de direção. Kiko sugere a Amanda que
eles finjam que ainda são namorados para
poderem participar do concurso de forró.Betina
exige que Urubu lhe devolva o caderno de Beto.
Urubu obedece, mas fica furioso por ter levado
bronca. Cabeção tenta' convencer diversas
rádios a tocar as músicas de Rafa, em vão. Beto
confessa para Betina e Bérnardb que gostaria de
fazer teatro ao invés de medicina,mas teme que
seu pai não vá deixar.Betina o aconselha a fazer o
que gosta. Afrânio aparece para dar aula para
Vilma,de noite,com seus dois esqueletos.

QUINTA - Rafael garante ao delegado que
ouvirá o depoimento de Guto no dia seguinte.
Mirella despreza Felipe.Ciro deduz que Guto quis
acabar com Serena porque sabia que ela é a

reencarnação de Luna e, se pergunta quem teria
contado a ele. Débora fala para Cristina que vai
acabar com Guto com a ajuda de Ivan. Rafael
passa a noite acordado, ansioso para ouvir o

depoimento de Guto. Adelaide confessa para
Agnes que está com medo de ouvir o que Guto
terá a dizer. Débora coloca poção que comprou
com a bruxa num refresco e manda Ivan entregá
lo ao guarda,dizendo que é para Guto.Alexandra
diz a Nair que quer continuar seu tratamento
com Julian, pois quer que Eduardo volte a amá-Ia,
Bernardo deixa um farnel no roseiral, pois sabe
que há alguém escondido ali. Rafael chama
Serena para assistir ao depoimento deGuto.Guto
passa mal diante de todos antes que possa dar
seu depoimento.

SÁBADO - NÃO HÁ EXIBiÇÃO

ALMA GÊMEA
SEXTA - Guto morre. Eduardo acha que foi um
ataque cardíaco, mas Rafael e Hélio acham
estranho que Guto tenha falecido logo antes de
'dar seu depoimento. O delegado revela a Rafael
que Guto comeu um lanche que recebeu de uma

pessoa de fora, Serena pede a Rafael que dê um
túmulo a Guto.Ciro afirma para Agnes que é
preciso descobrir quais pessoas sabiam que Guto
ia confessar, pois o suspeito estará entre elas.
Eduardo decide descobrir o que aconteceu com

o exame de Cristina antes de contar a Rafael que
ela não estava grávida e pede uma cópia do
exame de gravidez de Cristina para a clínica. Ivan
ameaça contar ao delegado que fói ele quem
levou o lanche a GJto e exige uma recompensa
de Débora. Romeu comenta que conhece o

delegado, deixando Dalila desconfiada. Hélio

pede a Serena que descubra qual a ligação que
eles tíverarnern vidas passadas.

SEGUNDA - Serena conta a Rafael que os olhos
de Guto foram a última coisa que Luna viu antes

de morrer. Rafael garante a Serena que vai fazer
de tudo para encontrar Guto e lhe pede para
tomar cuidado com ele. Débora pede à feiticeira
uma poção para acabar com um homem. Guto
decide pegar as jóias de Luna. Serena encontra
restos de fogueira na mata. Kátia .não consegue
ordenhar a vaca do sítio e pede que Jorge faça o

serviço para ela.Raul manda Terezinha descobrir
uma maneira de entrar na casa de Olivia.Cristina
provoca Serena dizendo que está tendo muitas
noites deamor com Rafael.Guto invade a casa de
Rafael e encontra as jóias no antigo quarto de
Cristina.Cristina encontra Guto e vê que ele está
levando as jóias. Ela conta para Guto que Serena
é a reencarnação de Luna.Guto não acredita em

Cristina e a·empurra.Cristina c'ai na escada.

TERÇA - Rafael ouve o grito de Cristina e corre

para socorrê-Ia. Guto vê Felipe chegando com

um dos carros de Rafael. arranca-o de lá de
dentro e vai embora com o veículo. Felipe
percebe que Cristina está muito ferida. Eurico vê
Xavier escondido no jardim da casa de Rafael e
tenta pegá-lo, mas não consegue. Guto

consegue escapar com as jóias. Cristina é levada

para um hospital em São Paulo.Guto esconde a

maleta com as jóias embaixo da .locomotiva
abandonada. Rafael fala para o deleqado que
reconheceu Guto como sendo o assaltante de
sua casa. Débora percebe que Guto roubou as

jóias. Serena recebe um bilhete deGuto dizendo
que está com Terê e vai atrás dele. Eduardo
descobre que Cristina não estava grávida. Guto
enfrenta Serena. A mestiça se sente mal e quase
desmaia. Hélio se atraca com Guto, mas acaba
sendo derrubado. Serena reverte a situação e

deixaGuto vulnerável.

SABADO-
Hélio explica para Serena que quer se livrar de
seu amor por ela, pois sabe-que ela jamais o

corresponderá. Ciro conta para Agnes que,
quando Cristina estava estudando para ser

professora, teve um caso com um professor já
comprometido. Agnes fica tocada com o relato'
de Ciro e o abraça. Cristina fala para Débora que
as jóias -de Luna devem estar com Xavier e ela
garante que irá recuperá-Ias. Agnes conta toda a

história de Ciro a Adelaide e diz que suspeita que
Débora.e Cristina sejam culpadas da morte de
Guto. Adelaide proíbe Agnes de repetir esta

acusação enquanto não tiver provas.Agnes pede
que Ciro não conte suas suspeitas a Rafael. Kátia

pede que Elias lhe deixe voltar para casa e conta

que está trabalhando duro no sítio de Crispim.
Eduar<O> descobre que Cristina nunca foi pegar o
resultado de gravidez. Alexandra ouve a voz de
Guto gritando por socorro.Cristina confessa para
Débora que se sentiu lisonjeada pela paixão de
Ivan. Eduardo diz a Rafael que quer conversar
sobre o exame de gravidez de Cristina,

QUARTA - Serena perdoa Guto. Guto'fica muito
emocionado, pois nunca havia conhecido o

perdão antes. Eduardo não tem coragem de falar

para Rafael que Cristina não estava grávida e diz

que ela perdeu o bebê. Alexandra fala para Guto

que a voz de sua mãe lhe pediu que o ajudasse.
Guto garante a Alexandra que já sabe que atitude
deve tomar. Eduardo pergunta a Alexandra como

ela sabia que Cristina não estava grávida.
Ale!(alidra explica que foram as Vozes que lhe

BANG BANG

SEGUNDA - Zoltar não gosta de Marilyn, 'ter
presenteado Tábata e ameaça ir embora da

í I! ' .'
" �.

'�idade éom·'â'm'enina. Ela-irrtplóra rara que el� ! Úrsula faz P��ny pro';'�ter que vaià,querm�sse
não a afaste da filha e, tocado, o mágico diz que i 'de Saint Patrick. lorroh pede que Ben passe na

precisa pensar. Úrsula e Catty' despejam a nova delegacia para conversar com ele. Ben
fórmula de Aquaríus na' cisterna de água de concorda, mas fica preocupado. Viridlana
Albuquerque. Jeff afirma para Sheng que já recebe mais flores de seu admirador secreto.
descobriu o segredo de Diana: Ela sugere a Neon Neon vai morai com Charles e Harold. Bullock
que ele peça ajuda a Hacker para resolver sua quer saber onde Diana estava,mas ela se recusa

situação com, Penny. Dong descobre que a a dizer.Vegas descobre que Ingrid está longe de
segunda parte do diário de Dorothy está com ser uma dama e fica preocupada. lorroh
Pete. Viridiana o aconselha a esquecer esta interroqa'Ben. Bullock pergunta a Ben se ele vai
história, pois' não acredita que Dorothy vá ficar noivo de Diana.
acordar por causa dele. Harold explica para Kid
que ele precisa ganhar a confiança de, Brenda
para conquistá-Ia. Hacker fala para Neon pedir a
ajuda de mais amigos para conquistar Penny.

TERÇA - Dong explica para Viridiana que precisa
tentar de tudo para acordar Dorothy. Ela fica
emocionada com a dedicação do genro. Pablito
vê Yoko e se apaixona instantaneamente. lorroh
descobre que a delegacia está com pouquíssimo
dinheiro e acha que Rush e Gógol aprontaram
alguma. Henaide manda Denaide desligar o

registro de água de quase todos os quartos do,
hotel. Só ficaria de fora o que ela se hospedou
como Simon. Harold examina Tábata e explica
para loltar que, por enquanto, não sabe dizer o
que ela tem. Ürsüla leva Catty para a cidade no

meio da madrugada, para observar se a fórmula
fez efeito. Harold fala para loltar que a doença de
Tábata pode ter fundo psicológico, deixando-o
espantado.Bullockmanda Jeffexpulsar o pessoal
do circo da cidade, pois precisa do terreno onde
eles' estão acampados para concretizar seus

planos.

SABADO - Bullock pede que Ben passe em sua

casa mais tarde para conversar e ele concorda.
Rush fala para Vegas que ela .precisa ficar
amiga de Ingrid para ajudar Góqol.Ela diz que
não tem obrigação alguma com Gógol,

enquanto ele não der notícias. bong chega em

Santa Fé e faz perguntas sobre Pete, mas

ninguém o conhece. Jeff fica indignado com

Bullockporele permitir que Diana namore Ben
sem nem mesmo conhecê-lo. Neon fala para
Charles e Harold que' quer arrumar um

emprego para não depender mais de seu pai.
Diana garante a Sheng que Ben não fez mala
Bullock. Henaide e Denaide recebem um

telegrama de Dolores,que avisa que vai chegar
em breve.As duas ficam preocupadas. lorroh
fala para Jeff que não encontrou nada de
errado com Ben. Ürsula exige que Aquarius e

Penny participem da organização da
quermesse e eles ficam sem saber o que fazer.
Gógol encontra Dong em Santa Fé e fica
radiante. Charles oferece a Neon um emprego
nojornal.

BEÚSSIMA

SEGUNDA - Katina exige que.Murat não peça
mais dinheiro ao genro, Takae. Maria João
gosta quando Pascoal diz que ela é melhor que
Giovana.Valdete espera André perto da fábrica
para ameaçá-lo. Vitória' comemora porque o

cantor grego famoso concordou em jantar no
restaurante. Nikos espalha a notíci,a, de que o

cantor vai ao restaurante de Pedro e Vitória,
pela cidade. André diz a Cemil que vai se

mudar porque está apaixonado por Júlia, a

mesma que ele ama.Cemil acusa-o de ter ido à
festa só para conquistar Júlia. Takae acha que
Mateus roubou o dinheiro de Pascoal. Nikos
leva Tadeu para conhecer Taís. Valdete segue
André e Júlia.Murat pega dinheiro com Takae e

pede segredo. Katina ouve a negociação dos
dois. Safira vai � oficina e surpreende Pascoal.
Nikos chega com o cantor no bar. André vê

\
Valdete no cinema. Ela jura que vai se vingar e
entra para falarcom Júlia.

TERÇA - André arma uma confusão com

Valdete para que ela não entre no cinema e

chama os seguranças. Safira beija Takae
pensando em Pa s c oa l , Jú l i a fala
apaixonadamente de André para Gigi, que
torce pela sobrinha. Murat incentiva Cernil a

convidar Júlia para jantar com sua famflia.
André pede desculpas a Valdete, mas ela avisa
que vai ao escritório no dia seguinte mentir

para Júlia que. está grávida dele, Bento

conjectura que se algo acontecer com Valdete,
ele terá a guarda de Toninho e poderá ficar
com o dinheiro da pensão. Vitória se emociona
porque Pedro adotou legalmente Tadeu,
Tadeu se abre com Nikos. Bia se revolta com a

adoção. Ornela e Bia se chocam quando o

detetive conta que André é um operário da
Bellssima. Giovana posa para as fotos de seu

book. Taís vai ao restaurante procurar Tadeu.
MMica desmaia ao reconhecer o corpo de

'*'..;);'�
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QUARTA - Os policiais reanimam Mônica, qu':-_;:'
fica inconsolável com a morte da amiga. Bento:::�
chega em casa de manhã, bêbado, André:�,
agradece a recepção carinhosa da família e se'j.iii
despede de todos, em especial de Cemil, que se-:;+
irrita. Katina consola o filho e diz que ele deve':!;;
lutar pelo que deseja. Aquilino fica surpreso corri" "

a chegada de André. Tadeu manda Taís embora" 1
mas-ela diz que gostou do seu jeito. Bia observa :;;'jj
André trabalhando. A policia comunica Alberto;�
da morte de Valdete. Ele mente que estava,::;;,;
jantando com a irmã na hora do assassinato e:�
Ornela confirma. Giovana mente que Pascoat#':!;
puxou-a para dentro da borracharia.Saflra decide;:%)� (fazer um abaixo assinado para tirar a borracharia,!>
da vila.Tadeu eTaís passeíam pela ilha.Taís gela ao>':'
entrar no restaurante e ver os seguranças da'::::
boate, onde trabalha. Cernil vai ao.escritório de ,

Júlia.Os policiais abordam André.

QUARTA
Bullock fala para filha que vai perguniar a Ben

porque ele não a salvou como' havia dito que
faria.Ela afirma que foi ele quem a resgatou e não
-Jeff Gógol percebe que Ingrid levoutodo o seu

dinheiro. Vegas fica encantada com GarfunkeL
loltar pergunta a Tábata o que pode fazer para
deixá-Ia feliz. Ben confirma para Diana que foi ele
quem a salvou e' não Jeff lorroh vê Henaide
disfarçada de Simon e reconhece o famoso fora
da-lei. Bike e Pablito se preocupam com Tábata.
Jeff fala para Nicola e loltar que eles precisam
sair daquele terreno imediatamente. Denaide,
disfarçada de Garfunkel, fala para Vegas que vai
ter que viajar, mas promete que volta em breve.
Sheng fica indignado ao saber que Diana está
com Ben.

'

QUINTA - Marilyn se desespera ao saber que
Tábata está doente.Veqas fala para Denaide que
está apaixonada por Garfunkel, deixando-a
radiante. Henaide ouve e não gosta. Úrsula vê
Aquarius conversando com Elga e dá um

escândalo. Vegas garante a Marilyn que vai dar
um jeito dela ver Tábata. Hacker aconselha
Mercedita a esquecer Ben, mas ela não se

conforma,Harold convida Metcedita para ser seu

par na quermesse. Neon pergunta a Nicofa se eles
não podem usar o terreno do circo para montar
uma escola. Nicola explica que Bullock os

expulsou de lá, deixando Neon furioso. Penny
garante a Aquarius que vai 'conseguir o dinheiro
que ele precisa. Violeta mostra a Javier que
guardou umas roupas e um crucifixo de Carmen.
Vegas manda Yoko distrair loltar. Marilyn vai
visitarTábata e ler histórias para ela,

SEXTA - Marilyn pede que Harold não comente
com loltar que ela estava visitando 'Fábata. Rush
percebe que Ingrid chegou à cidade e fica
apavorado. Brenda insulta Kid, deixando-o
arrasado. Nicola diz para Marilyn que Tábata
precisa dela e que loltar ainda a ama.Bullock nao
se abala ao saber que Neon quer sair de casa e diz
que tem Gerteza de que ele vai se arrepender,

Valdete �o Instituto Médico Legal.

.....
�+�

QUINTA - André fica tenso ao dar seu ::1
depoimento.Júlia não recebe Cernil.Vitória acha�
que estão escondendo algo dela, mas Tadeu!'i1
disfarça. Ornela diz a Alberto que não gostou que
ele a envolvesse em sua mentira à polícia. André':,-,
depõe que estava no cinema sozinho na hora do)::::';�
assassinato .. Regina da Glória comenta que
houve o maior churrasco na borracharla.c
Giovanna resiste, mas acaba beijando Mateus.
Júlia aguarda Ándré em uma pizzaria do Brás. �
Aquilino denuncia Bento. Fladson se recusa a

"

assinar o abaixo-assinado, mas Tosca concorda �
pressionada por Safira.Murat faz um escândalo e

acusa Pascoal de ter feito churrasco com seu gato.
André fica nervoso', preso em um-.
engarrafamento. A polícia prende Bento.Môniá::_.
promete cuidar de Toninho a vida toda. Na saída::�:
Júlia encontra André e briga com ele.Ele a beija. ��

.�q
SEXTA - André diz que nada mudou por saber• .""
que Júlia é presidente da Belíssima. Ornela t�
suspeita de Alberto. Taís foge da boate. Vitóriil>'�
teme que Tadeu e Pedro se metam em confusâot;';"
por causa de Tais, que se esconde no restaurante, ':;:
Pascoal e Jamanta procuram o gato Mustafá. Bia ;

ironiza quando Júlia diz que André trabalha no ,<
mercado de capitais. Vitória descobre que Taís
está no porão. Ela promete que de madrugada
sairá da ilha. Giovana leva seu book para:,.'
Lourenço.Os detetives Oliveira (Ludoval Campos).)
e Paranhos (Márcio Rosário) fazem perguntas''';:
sobre André para Mural. Safira se assusta 'com a::�
polícia. Nikos e Pedro acham que Taís não vai7�

,

conseguir fugir. _Bento volta para a casa de
Aquilino. Bia arma uma inspeção'surpresa na

fábrica para que Júlia descubra a verdade sobre o

namorado.André se vê cara a cara com as doas.

SABADO - André tenta falar com Júlia. Os �

seguranças impedem que ele entre no escritório. '

Bento garante que quem o entregou para a ,.�
policia vai se dar mal, preocupando Aquilino,';;,!
André.insiste em conversar com Júlia.Bla impede:'�
Vitória explica a Tais que vai comprar 'Suá:"�
liberdade.Giqi aconselha Júlia a conversar com

<,

André. Aquilino alerta Mônica que Bento vai' ",
querer ficar com Toninho e sugere que ela'; 1
converse com Alberto. André tenta falar com/�
Júlia em sua casa,mas não consegue. Narciso vê""
Mateus com Ornela. Mateus nega que receba
dinheiro. Maria João se recusa a ver o book de 0,,

Giovana. As duas brigam, para desespero de,;
Safira. Pedro e Nikos se reúnem com o dono da

."

boate. Bia conta para Júlia que André pode estar :
envolvido na morte de Valdeté. Katina briga com ;
Murat porque ele pediu dinheiro a Takae,

'

Jamanta jura pára Pascoal que não assou o gato:';;,;
S'afira entrega o abaixo-assinado para Pascoal.0i
André vai ao escritório de Júlia. �,
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Tendências da moda
2006, no ·quesito·lingerie

Romantismo, humor, sofisticação e conforto norteiam a coleção
Primavera-Verão 2006 da Any Any, que apresenta linhas,
especiais para diferentes consumidores, A marca, que valoriza o

bem-estar acima de tudo, reforça o conceito de "bodv care",
lançando peças exclusivas desenvolvidas com tecidos
tecnológicos, que proporcionam maior conforto e respirabilidade,
E a linha homewear, apresenta pijamas que podem ser usados no
dia-a-dia,
As cores que dominam essa coleção são os tons pastéis ou de
doces e sorvetes: rosa claro, azul claro, amarelo claro, verde claro
e os tons mais intensos goiaba, verde pis tache, melancia, pêssego
e por fim os básicos da lingerie: branco, preto e vermelho. A

presença de florais em proporções grandes e menores com fundos
claros, mistura de estampas patchwork, listrados e xadrezes'
estarão em alta.

As peças para o público jovem são de tecidos confortáveis-como
malhas, cottons e jacquard proporcionando bem estar à

'

consumidora, Integram a linha camisoÍas curtas, shorts dons,
calcinha e soutien. As estampas e silks de joaninhas, ursinhos,
gatinhos. ou frases engraçadas conferem um toque de diversão às

peças.
Para a mulher prática, a grife dispõe de uma linha desenvolvida
com materiais confortáveis como poliamida, suedine.e malha com
detalhes em rendas discretas. A modelagem clássica e cores

SÓbrias garantem total praticidade e segurança no dia-a-dia,
A linha Maternidade oferece uma variada gama de itens para a

- futura mamãe esperar seu bebê, com total conforto, sem esquecer
a sensualidade. Entre eles, as calcinhas e soutiens

exclusivos para gestantes, além de pijamas e

camisolas com aberturas especiais para
amamentação.
Para quem faz um estilo mais sensual; a linha
Fashion PrimaveraNerão traz peças com muito.

requinte e detalhes em rendas francesas e gruypiers, além de

transparências, decotes e bojos que valorizam os seios. Camisolas

curtas, espartilhos, corselets, calcinhas e soutiens confeccionados
em musseline, cetim charmouse, poliamida, tule de lycra integram
a coleção.

..

O cetim, sempre um fetiche, no quesito lingerie, está presente na

linha Hexe, 'que apresenta camisolas e short-dolls, robe com

estampas e cores variadas. Para os homens a Any Any dispõe de

pijamas e cuecas de cetim. .

As noivas têm atenção especial da marca. Além de poder escolher
entre 'as inúmeras opções da nova coleção, que traz peças brancas

elaboradas, com bordados, brilhos, rendas e transparências,
também contam com; serviço Chá de Lingerie, que disporiibiliza
no site da grife, uma lista de peçaspré-selecionadas pela noiva,
para que as amigas tenham acesso e a

presenteie. Vale a pena conferir!

Para quem faz um estilo mais sensual, a [>
linha Fashion Primavera/Verão,da Any Any
traz peças com muito requinte e detalhes

.

'

em rendas francesas e gruypiers, além
de transparências, decotes e bojos

que valorizam os seios

Alguns tratamentos para rejuvenescer
Ó tema "rejuvenescimento-é inesgotável. Existem
tratamentos muito eficazes, desde os poderosos cremes que
podem ser usados em casa até tratamentos sofisticados,
aplicados somente por especialistas sem necessariamente
passar por uma cirurgia plástica. Dentre.os procedimentos

. mais Usados existem:
Toxina Botulínica
Conslderada.umaverdadelra revolução no tratamento do
envelhecimento facial, pode ser utilizada para minimizar rugas
e obter umefeito liftinq das sobrancelhas. Sua aplicação não

exige internação ou anestesia, nem é necessário repouso
após o tratamento. A toxina bloqueia a junção do nervo com o

músculo, que pára de se contrair por um período de seis
meses. O procedimento dura 10 minutos e não exige repouso.

Pree,nchimentos
Usados para tratar rugas aoredor da boca, nos sulcos da face
e cicatrizes. As substâncias são injetadas sob a pele. Há
substâncias temporárias, como o ácido hialurônico, e
definitivas, como o metracrilato.A indicação de urna ou outra

deve ser discutida com o médico. Os resultados são imediatos.
Não requer repouso e a volta ao trabalho é imediata, .

Fio Russo
Utilizado, para tratar a flacidez e os sulcos da pele. As incisões
são mínimas e feitas sob anestesia local. Pode ocorrer inchaço
por dois a três dias mas não requer internação.

Peeling "

Promove a descamação da pele comobjetivo de acelerar
seu processo de renovação.Melhora a textura, manchas e

c

rugas. Dependendo do agente químico utilizado, o peelinq
pode ser superficial (ácido glicólico, ácido retinóico), médio
(ácido tricloroacético) ou profundo (fenol). Quanto mais

profundo o peeling, melhores os resultados. Requer
afastamento do trabalho e proteção ao sol até O·

desaparecimento completo das crostas que se formam.

laser
Atua como um peeling físico,Já que a luz vai removendo as

camadas dapele, O rosto fica com crostas por uma semana e

a pele se refaz novinha em folha ..
I

Os lasers não ablativos, corno os Cooltouch eQuantum, agem
aquecendo a derme e estimulando o colágeno para melhorar'
a flacidez. Não há retirada da camada mais superficial que é

protegida por resfriamento.

ThermaCool
"

O aparelho de radiofreqüência age na profundidade da

derrne.qerando um calorque estimulaa produção de
colágeno emelhora a flacidez cutânea. É eficaz rio.tratamento
da flacidez do pescoço e pode ser usado também nas áreas
de flacidez da pele corporal (braços e abdômen). Como na

depilação a laser, são feitos-de 150 a 300 disparos. O aparelho
emite um gás que resfria a camada superficial da pele, mas o

calor gerado na derme provoca um certo incômodo. Em

alguns casos, é indicada uma leve sedação. Pode haver um
discreto inchaço, mas é possível trabalhar no dia seguinte. Os
efeitos começam a aparecer a partir de dois meses e se

prolongam até o sexto mês, podendo durar dois anos ou

mais.

ARlES· Sua predisposição para os negócios estará exaltada, e será bastante favorecido no

amoL.·1
LIBRA - Examine com atenção suas possibilidades de se realizar profissionalmente e descobrirá

Este período já será bem melhor para os seus ãnimos. A pessoa amada, estará ao seu lado contatos pessoais e amizades, que poderão 'lhe ser altamente proveitosos. Fase benéfica, para
procurando ajudar de todas as formas.'

.

. solucionar problemas familiares.

TOURO - procure levar seus planos por um caminho seguro e tranqüilo, pois a fase que se iniciá ESCORPIÃO - Novos planos para a sua elevação de carqo.de conhecimentos profissionais deverão ser

muito o favorecerá' neste sentido. Procure realizar primeiro os sonhos que estiverem ao seu estudados agora. De resto.a influência será ótima a vida amorosa e familiar e para tratar com amigos e

alcance. .personalidades de nossa sociedade.

G�MEOS - Aproveite a fase atual para por em dia as obrigações atinentes ao seu setor de trabalho.
Quanto a saúde, será necessário estar prevenido, pois tanto terá a possibilidade de curar-se de um

mal passageiro como estará exposto a sofrer um declínio da resistênCia física.

CÃNCER - Sucesso profissional,social e financeiro e o que prenuncia este dia para você. Poderá ter
algum aborrecimento passageiro provocado pelos filhos ou pais, mas não se desanime com isso,

- pois as críticas serão construtivas.
'

LEÃO - Tire de sua mente as más intenções,o pessimismo e o desânimo.Coloque no luçar.uma boa
dose de otimismo e força de vontade que tudo deverá melhorar para você. Evite o contato com

pessoas suspeitas e o desgaste da saúde com excessos.

VIRGEM,- Muito boa influência para você.Aproveiteo bom fluxo para tratar dos assuntos familiares
pendentes.para obte�melh,?res resultados profissionais com pessoas nascidas em Peixes.

SAGITÁRIO - Dificuldàde na vida doméstica e desejos, poderão ser concretizados neste, dia,.
principalmente semanter otimista e mais confiante.Sucesso amoroso,social e profissional.

. Q

CAPRICÓRNIO - Dia muito indicador de êxito e ·sucesso em todas as coisas que empreender e,

principalmente,notrabalho.O amorestará bastante beneficiado,juntamente com a saúde e as relações
sociais e pessoais. '

AQuARIO - O contato com nativos de Sagitário lhe será útil pois receberá todo apoio.Do mesmo modo,
retribua a colaboração, sendo mais aténta aos problemas dos outros e procurando dar a sua opinião
sobre-certos assuntos.os quais você entendemuito bem,

, .

PEIXES - Você terá ótimas influências para cuidar de questões financeiras, contábeis, bancárias.Não
. seja tão rude, para que o convívio familiar possa ser mais harmonioso. Procuro ter um conhecimento
mais profu ndo sobre você�e5mo.

.r

,Moda & Design
Das múltiplas definições atribuídas aos
fatores Moda, e Design, consegui�,
descrever os mesmos de forma distinta,
uma vez que caminham lado a lado na

evolução da sociedade através de uma'

espiral é uma tarefa bastante difícil. �
Primeiramente, temos a Moda ocupando]
o espaço entre o trabalho artístico (não s�;

(

restringindo apenas a arte, envolvendo, ,

.ciência e estudo,' pois tem ação na:;
personalidade) e o mercado consumidor/i' l
dividida em ciclos' com intervalos dê;
tempo- cada vez menores no contextm
histórico. Representando atualmentsc é

uma, senão a mais importante geradora'i r

de lucros do sistema capitalista.' '1-
A palavra moda, do latim modus, signifid:
comportamento, modo. É um�Ji
manifestação cultural influenciada �'

G,

influenciadora, seja sob a maneira deo I

pensar,agir ou vestir.
À atividade criativa de aprimoramento (

dos aspectos funcionais, erqonômicos e:
visuais dos produtos, que visa atender às�)A.
necessidades do público consurnistasr
denominamos Design. O' qual tem sidà: h
util izado ern. a Ig u ns setores como' [(

instrumento de diferenciação entre o�:�
concorrentes no mercado competitivo;,c
assim como tem servido de importante, fi
fator para a humanização das inovações f

tecnológicas e o intercâmbio cultural ei,C
econômico entre Ç>S povos, expandindo
para além' das áreas de níarketing ei (II

desenvolvimento de produto.' : I

Provindos historicamente, como de urna' C

temporada, da qual a lndustrializaçàó' �

trouxe tendências de produção em massa:
gerando de igual maneira u�;n
consumismo desenfreado, Poderíamos,:�
assim, ter tais fatores de ação cultural ál
como sendo conseqüências de uma

evolução do sistema; ou influências

impostas pela Revolução Industrial; ou

ainda, uma revolução de influências

conseqüentes evolutivas.
Moda e Design interagem como reflexos
dos princípios hlstóricos.i.politicos.
econômicos, sociais e relíqiosos, criando"
inovando, renovando, aqindo.reaqindo e'
servindo de veículo de indução a

mudanças no quadro dos prir;1cípio"
. citados.
Tem-se então, dentro do universo d'.,
Moda,o Design como agente no processo'
que busca atender as necessidades do

público consumidor, interligando de
1

modo criativo, elementos como'i L
qualidade, conforto, funcionalidade- ri

tecnologia eestética. I; 5

"O design se manifesta, principalmente,
através de duas qualidades:
funcionalidadée estilo.As pessoas sempre
associam design ao bom gosto,aalgo bem
feito. Os melhores recursos que temOS

para descobrir o design são os nossOs,
sentidos, principalmente os da visão e d�; �

tato, empregados no uso do produto o� �
serviço': (BOMFIM; Gustavo Amarante,) �
"Idéias e formas na história do Desigq'i t
UFPB, João Pessoa, 1998 CUNHA LlM�/;: C
Edna. "Desiqn Gráfico, um conceito em::. �
discussão': Anais do P&D Design 96. p.2S- :
33)

-

Referências
'I (r.

*www.unicarioca.edu.br/design/ocurso/definicao.hti11 :'
http://www.designbrasil.org.br ,:�

\

Por:Mariana Nascimento-IIFase.
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stá em Salvador
•

o pnrneiro
otel histórico do Paísta,

la

la'

J 'Convento do Carmo é um dos mais belos patrimônios arquitetônicos e históricos

Jql oraís, localizado no coração doPelourinho, em Salvador (BA).'Plenamente
s�, �durado, o antigo santuário de devoção ainda mantém a aura de paz e de

'

JQ! atroonia (preconizadas por aqueles que buscam o refúgio do bem e conforto

la, eldtial). E no último dia 30 o Convento do Carmo, literalmente abriu suas portas

)rii' ar" receber seus primeiros hóspedes: os representantes das agências de viagens
1ê/ v\�ECC. Assim, a rede Pousadas Portug�l fez o pré-lançamento de seu primeiro
tao 'p�eendimento no exterior. Elogiado por todos os presentes, o empreendimento
:el',: eúne o que há de melh?r em matéria de charme e de sofisticação casual, '

"

moldurado pelas referências históricas que ocupam com elegância e extraordinário

ra" m gosto suas amplas ,e acolhedoras salas de estar. E tudo isso sob o contagiante e

"

,

1 d "bai id d "

"!' ágico c ima a alam a e .

,afll :i�iciativa privada investiu cerca de R$ 20 milhões na revitalização e adaptação do
I ali) ón�en�o do Carmo, em Salvador' (BA), cuja construção começou há mais de 400

�. n��. O novo hotel é decorado com as 1.500 obras de arte do museu do convento,
Je� ue hmbém foram restauradas. O hotel funciona no edifício do Convento, cedido

1,1 � regime de concessão pela P�o�íncia Carmelita Santo Elias. A recuperação e a
'

to, daptação do local para U{Il hotel histórico de luxo foram realizadas pela Santa
� ár�ara Empreendimentos, que manteve 25% de participação no empreendimento.

às� A g�stão da operação será feita pela rede Pousadas de Portugal, do Grupo Pestana,

:a,"que,pesde 1942 investe na adaptação de construções de alto valor histórico em

16' hotéis de luxo em Portugal. "

, íf6dp o processo de restauração foi supervisionado pelo Instituto do Patrimônio
10 t, '

A
-' N' 1"(1 h )" Hístórico e rnsnco aciona p an ,

)�� Alén do prédio, parte do aCervo de mais de 1500 peças pertencentes ao Museu do
'O;, c�tino _ imagens sacras, ourivesarias, pratarias, roupas antigas bordadas em ouro e

te, móveis - também foi recuperada e será utílizada na decoração do hotel. A
e�J r�stâuração do restante do acervo está prevista em projeto aprovado no Ministério da
€i C�rtura, podendo contar com incentivos fiscais da Lei Rouanet.
lo ;e ãcordo com Gustavo Dias, diretor da Santa Bárbara, o conceito básico do projeto
e. de f:lOvitalização consiste não só na reabertura do hot�l, mas também na revitalização
, d� um verdadeiro centro cultural do Pelourinho.

>

la) q Convenro do Carmo conta com ?9'apartamentos e suítes, além de restaurante

íáJ �p�ciali.zado em alta gastronomia portuguesa.
'

,

,

-

.

-.

ià' ,pfojeto inclui algumas novidades da hotelaria moderna, como a instalação de uma

,�; rclc�.pção mais personalizada e confortável, na qual os hóspedes fazem seus check ins
rT)fje:c&eck outs sentados, podendo apreciar um drink durante o procedimento. Outra
JS,. nb{tdade é a instalação de um spa no hotel. No segundo claustro será instalada a

a,! áte� de lazer do hotel com piscina, sauna, jacuzzi, fitness center, sala de leitura e

la : E
'

,

35
'

os

O' AC
" � cA recepção do Convento do Carmo é personalizada e

e,,;, Gonrortável, na qual os hóspedes fazem seus check ins e check outs
t,1 sentados, podendo apreciar um drink durante o procedimento

JS
, "

JS ,'e

Oi j)c[\ novela é "Começar de Novo".Como se

,fui �hemava o personagem vivido pela atriz Ulia
16 ([abral7
e " .

'II, a);Júlia
n 'i, b)''A' 'd'I ,I a

�Ii' ()'Joana
11:1' d):Eurídice
)' :-,

" f) Em qual dessas novelas Zezé Polessa

�:� I,n��rpretou a misteriosa Amapola?
1;;i a) "Mulheres A�aixonadas"1 b) A Lua Me Disse"

:J �) "Agora É Que São Elas"
:u �) "Porto dos Milagres"

�).puem compôs a música "Construção"?
�J��llberto Gil '

���

•

FOTOS CONSTANTINO KARACOSTAS/DIVULGAÇAo

1:,. o Convento do Carmo é um dos mais belos patrimônios arquitetônicos
e históricos do País, local izado nó coração do Pelourinho, em Salvador

home theather. Para realização de
reuniões de negócios, o hotel vai dispor
de auditório.iduas salas de reuniões e um

Business Center. Os cl�ustros seculáres
serão palco para eventos sociais e

casamentos.

Além do diferencial de ser construído em

um edifício de patrimônio histórico,

1:,. Vista de uns dos corredores do
mais novo hotel de luxo do B rasi I

b) Dorival Caymi
c) Chico Buarque
d) Toni Belotto

4) Qual atriz viveu a personagem Margó na novela
"Chocolate com Pimenta"
a) Aracy Balabanian _

b) Vera Holtz
c) Yoná Magalhães
d) Rosamaria Murtinho

5) A �ovela "O �em Amado" ficou na história da
televisão brasileira.Quais atares viveram Odorico
Paraguaçu e Zeca Diabo, respectivamente?
a) Jardel Filho e Carlos Eduardo Dolabella
b) Milton Gonçalves e Carlos Vereza
c) Paulo Gracinda e Lima Duarte
d) Paulo Gracinda e Jardel Filho

artístico e cultural do País, o Convento do Carmo
oferece muito ,mais que conforto. Os serviços
diferenciados incluem. um menu de travesseiros, com- �

opções de penas de ganso, látex e ervas. Os quartos
"

serão equipados com televisores LCD e o enxoval será

composto_por lençóis de algodão egípcio, considerados
os mais macios 'do mundo. O bar da piscinavai oferecer
ainda, em horários pré-determinados e gratuitamente,
água de coco e' frutas da estação.
O hotel tem uma área total de 13.000 m2. Os

apartamentos tem uma metragem média de 33 m2. As

opções de quartos são: Claustro jardim e píscinaHaverá
,

suítes com hidromassagem e suítes lofts, com dois

andares, sendo a sala e lavabo no primeiro andar e.o

quarto no segundo. Na suítemaster, os hóspedes
poderão contar com os serviços de um mordomo
exclusivo.
Palco de Histórias
A construção do Convento do Carmo, iniciada em 1586
e finalizada depois de 1730, foi palco de muitas histórias,
como a rendição dos holandeses aos portugueses, em
1625, e também serviu corno quartel para as tropas
portuguesas. O conjunto do Carmo - um deis mais
valiosos do Brasil - é formado por: Igreja do Carmo, que

.

,
continuará funcionando normalmente; uma sacristia

pintada em ponto de ouro; duas capelas; o Museu do

Carmo; e dois claustros. O primeiro claustro será aberto
à visitação e o segundo destinado aos hóspedes.

Lilia Cabral

Slo'e'IZII-.8'
I

I madoUasl
i

.
. :. .

Indústria e comércio demadeiras

2-0280'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. 2/11 a gatinha
No próximo dia 1

eira completa 6

Gabrie\le Cidra'J:�:ja t�da felicida.de e

anoS.Quem lhe
beijo são seuS pais

manda um sup�r '

Simone e MárCIo

d s Santos completa
A fofuxa �ordahn� �arabéns de seus pais
seu 10 anmho oje.

f 'lia·
Jacir e Denise e de toda sua arm

epcaocorreiodopovo@netuno.com.br
iar fotos até Quarta às 12h)

Enth .

O"', papai e mamãe lhe .
. amam mUito!!!!

No próximo dia 16/11, Isadora Paulina

Poglia comemora 1 aninho jun�o c?m
seu pai. Beijos e abraços dos pais Dlones
e Cristiane e de toda família

Emb:'ez�ndo a coluna o gatinho João VitorPere�ra filho de Marise e lido comemora hoi
.

1 o anm.h�. A �estinha será realizada dia 12/111e seusua resldenCla. Felicidades
'

, em

A pr�ncesiriha Amanda Donini comemora hoje3 anínhos. Parabéns dos pais Sandro e luciana
Vict�r Hugo agradecemos a �eu:.todos os

dias pela sua vida e saúde ...MII belios de toda

sua família
. �o próximo dia 13/11, Alisson Ricardo de
d aspe� rec�be sua 10 Eucaristia. Parabénsos pais Aleixo e Roseli e dos irmãosJacson e Jaquelini

•

'b iro e sua amiguinha
A gatinhaVitória Baratto RCI etro Educacional Canguru.

d f stiva no en
..

.

.

Bruna em tar � e
de sua mamãeDI.la· .

BeijoS com mUito amor
.

/:,
, 1

o fofinho L�ca� Kramer Ruysam completou no último dia08/.11 seu 1 aninho, Parabéns dos avós Ademar e Claudete

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




