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POSiÇÃO REIA FINAL

mínima: 18° máxima:22°Schroeder é contra
projeto para
auto-financiar

rede de

esgotos
• PÁGINA3

Marcão diz que
a Malweeestá
preparada para
enfrentar o Jec

mínima: 15° Máxima:25°

ANIVERSÁRIO

HOJE: AMANHÃ:
• Sábado de
sol e nebulosidade
variada sem previsão
de chuva

• Sexta-feira'

nublada com alguns
períodos de melhoria
e chuva a qualquer

":':":':": hora do dia

I '

Câmara homenageia Duas Rodas
Passagem dos 80 anos da empresa é comemorada com programação voltada especialmente aos funcionários e familiares

A Câmara de Vereadores realizou
ontem à noite sessão solene em

homenagem aos 80 anos da empresa
Duas Rodas Industrial. O

requerimento solicitando a sessão, de
autoria do vereador Eugênio Garcia

(PSDB), fo i aprovado ppr
unanimidade em plenário no dia 10 de
outubro. Q presidente do Conselho de

. Administração da empresa, Dietrich
Hufenüssler, e o vice-presidente,
Rodolfo Francisco Hufenüssler, que
falou em nome da empresa
descrevendo a tragetória da Duas' ."

R�das �esses 80 anos destacando a

importância das pessoas que por ali
passaram. "Gostaria de lhes dizer ao

finalizar que ao lado de grandes
homens existem também: grandes
mulheres". A terceira geração foi
representada: pelo diretor superin
tendente, Leonardo Zipf.
O vereador Eugênio Garcia em seu
discurso destacou a trajetória da Duas
Rodas desde a chegada de Rudolph
Hufenüssler 'e sua esposa Híldegard ao

. Brasil, em 1925, vindos da Alemanha,
para abrir o negócio inovador. Homenageados: Leonardo Zipf (esq.), Rodolfo Francisco Hufenüssler e Dietrich Hufenüssler

"Certamente não sabiam quão grande
se tornaria este sonho e a dimensão
deste novo projeto, que hoje
contempla muitos segmentos, entre
clientes, indústrias do ramo

alimentício, seus colaboradores,
fornecedores e

l
a comunidade em

geral", disse o vereador.
Garcia elogiou a família Hufenüssler,
que se destacou "por fazer a diferença,
e proporcionar uma vida melhot a

todos que os acompanham" ..
Também se pronunciaram na

sQ1enidade o prefeito municipal
MoacirBertoldi e o deputado estadual
Dionei Walter da Silva, ambos
ressaltaram o empreendedorismo da
família Hufenüssler que orgulha
Jaraguá do Sul.
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PROGRAMAÇÃO
Hoje
Entrega de brindes comemorativos

Sábado
18h:lnício das festividades no Parque Municipal de Eventos
18h30:lnício das apresentações no pavilhão C·
18h30:Academia Impulso com Dança de Rua Grupo Juvenil
19h:Academia Impúlso com Dança de Rua GrupoAdulto'
19h:lnício do jantar (pavilhão A)
19h 15:Grupo deDança Dunántúl comOança Húngara
19h30:Academia Corpo e Mente com Dança Contemporânea
19h45:Blal,ler RheinTanzgruppe Grupo Folclórico Duas Rodas
20h30:Banda Barril (pavilhão C)
22h:Término do Jantar
OOh:lnício da banda SexMachine (pavilhão C)
02h:Término da festa

Domingo ,

�Oh: show da família Lima, na Praça Ãngelo Piazera, aberta <;10
público emgeral
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Conta conjunta
I

! O orçamento de 200S\
I

aprovado pela Câmara de
V�readores no ano passado, da
o�dem de R$ 166 milhões, algo
ao redor de R$ 3,9 milhões a

,

menos que a arrecadação
projetada para o ano passado,
edtámotivando a Prefeitura de

,

[araguá do Sul à feitura de

projetos que implicam majo
r�ção de tributos e taxas

previstos no Código
o

Tribu-
I

tá_rio Municipal. A chamada
Planta de � Valores será

majorada em 10%, desen
cadeando aumentos percen

tu.�is próximos ou superiores
para a Unidade Padrão

Municipal e Imposto Predial
e [Territorial Urbano. Neste
caso, a versão para a correção
do valor venal é que a última

mudança ocorreu em 1994 e,

de-lá para cá, apenas se aplicou
índices médios da, inflação
registrada nos períodos
seguintes, sem aumento real.
?LA ser aprovado pela

Câmara, o projeto dá à

Pfefeitura pelo menos 4% a

I,

,I

OI

FRASES

mais que a inflação média para
o ano projetada pelo governo,
em torno de 6%. Uma UPM

vale, hoje, quase R$ 85,00. Terá
acréscimo de 10% em 2006: E

.assirn, sucessivamente, inci
dindo sobre todo e qualquer
imposto e taxas municipais. A
defesa do setor financeiro do

município escuda-se na

defasagem crescente da receita

compromissos a curto e médio
prazos, alega-se, que pouco
sobra dos pouco mais de R$ 10
milhões arrecadados pelo
município a cada mês, para
,investimentos. Assim, a

proposta de majoração de
tributos e taxas, incluída' a
mais recente, de 20% sobre a

tarifa de água como forma de
equilibrar as contas do.Samae
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e manutenção da máquina
pública. Salvo melhor juízo,
não se usou da criatividade,
buscando novas fontes de
receita que não apenas
aumentos sobre as já
existentes, como recente

mente o prefeito Moacir
Bertoldi disse que faria isso,
repe tindo discurso de

campanha. Ressalte-se que
nenhum cidadão consciente é
contra nada que venha em seu

próprio benefício ou da
comunidade como um todo. O
bem-estar é.

um direito uni-

,versaI. Mas; somados os

tributos municipais aos

tributos estaduais e federais, que
todos pagam por bens móveis e

imóveis, energia, telefone,
Previdência, remédios e no

consumo' de necessidades
básicas, só para citar alguns
exemplos, o orçamento pessoal
encurta cada vez mais. Assim, é
preciso mesmo- e com urgên
cia- usar da �riatividade e não

apenas apelar compulsoria
mente para o bolso alheio.

6

"Quero lembrar que esta Casa está-me julgando, mas também está, na verdade, fazendo um'
o' '

,

,ªutojulgamento'�
"

'

'

.

... Salvo melhor juízo, não se usou da
criatividade para buscar' novas fontes de
receita tomo anunciou o prefeito

d iarite da necessidade de
investimentos e de compro
metimento da capacidade de
endividamento fretite às
receitas consolidadas a partir
de 2001.

Números apresentados
nesta semana indicam com

promissos a pagar superiores a

R$ 24 milhões, dos quais R$
13 milhões até o final de 2005.
Com a arrecadação em baixa,
o que inclui repasses da União
e do governa do Estado, e

e garantir investimentos na

rede de esgotos sanitários,
seriá a "salvação da lavoura"
no próximo e x e rcrc to ,

Entretanto, análise superficial
da receita projetada para o

,

próximo ano leva a crer que o

quadro não mudará signifi
cativamente.

São R$ 206' mÜhões
projetados, a se consolidar em
doze meses, dos quais R$ 153,3
milhões já comprometidos
apenas com salários, encargos

2.,

,. Do ex-deputado e ex-ministro José Dirceu, na última frase da sua defesa no plenário, mostrando que o que nunca perderá é arrogância.
('-
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I Fatos & -Pessoas I
, Fernando Bond '
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O saldo positivo da Ida
, '

:
' de Oionei a Brasília

Fórum da Corrupção
Os conselheiros Otávio Gilson dos

Santos, presidente do Tribunal de Contas
do Estado, José Carlos Pacheco, vice
presidente, Wilson Rogério Wàn-Dall,
corregedor-geral, e Salomão Ribas
Junior, presidente do Instituto Ruy Barbosa,
participam até esta sexta-feira, em Brasília,
do II Fórum Brasileiro de Combate à

Corrupção na Administração Pública.

Mais auditores
Outra notícia que o deputado Dionei
trouxe de Brasília diz respeito à

redistribuição dos profissionais de auditoria,
que o Ministério do Trabalho está
colocando em prática, oferecendo
adicional de salário para incentivar

transferências das regiões nas quais há
excesso de 'profissionais, caso dos estados
do Rio de Janeiro e Ceará, por exemplo.
Dessa forma, o Ministério pretende
deslocar para Santa Catarina entre 50 e 60

auditores (hoje o Estado conta com 97

profissionais), já adequados ao novo

modelo de gestão. O deputado foi a Brasília

pedir a reestruturação do posto de
atendimento de Jaraguá do Sul, que
atualmente conta com apenas uma

auditora, prestes a se aposentar.

F:lorianópolis - O deputado Dionei

Walter da Silva foi o único parlamentar
cla�arinense a integrar a marcha do

salárlo mínimo, realizada pela Central
Única dos Trabalhadores (CUT) em

Brasília, na última terça-feira. Ele se.
, .

j�ntou à delegação de Jaraquá do Sul e

9€, outras regiões de Santa Catarina,
sblidarizando-se com os trabalhadores,

l .

.

que buscam avanços na construção de
urna política de recuperação das perdas
salariais. Bandeira da marcha dos
sindicalistas e parte da agenda de
Dionei em Brasília, a reivindicação da
inclusão das creches no Fundeb teve

desfecho positivo. Durante audiência

.

publica na Comissão de Educação da

qâmara dos Deputados, o ministro da

F;azenda, Antônio Palocci, autorizou
. rPqis R$ 50 milhões de recursos federais

p,ara o atendimento de creches com

qrianças de até 3 anos no primeiro ano.
R�cursos que, segundo ele, serão
crescentes ao longo' dos próximos
quatro' anos. No ano seguinte, sobem
para R'$ 100 milhões. Depois para RS
150 milhões e no quarto ano, chegam a

�$ 200 milhões.

Responsável político
Ontem Salomão Ribas Junior foi um dos

expositores do painel "Responsabilidade do

Agente Público e Político': Abordou o tema

"Responsabilidade Política como

Conseqüência da Corrupção': O Fórum vai

debate temas como: aspectos jurídicos e

econômicos da corrupção, responsabilidade
do agente público e político, controle da

administração pública, sonegação fiscal,
evasão de divisas e lavagem de dinheiro:
novos mecanismos de combate, licitações,
contratos e corrupção, e princípios da
soberania popular e da moralidade
administrativa.

Sai o concurso
Além de redistribuir os profissionais, em
2006 o MTb vai realizar a contratação de
mais 300 auditores para todo O Brasil, via
concurso público."A criação dos cargos já
foi aprovada pelo Ministério do

Planejamento e o edital do concurso deve
sair ainda este ano, para contratação no

primeiro semestre'; informa Dionei. O

governo também pretende realizar'
concurso. para 1.900 cargos na área
administrativa. O Ministério do
Planejamento já autorizou as contratações,
mas o projeto de lei que cria os cargos
administrativos está tramitando no

Congresso Nacional.

Depende do povo
Falando em corrupção, a Câmara não

poderia ter feito outra coisa se não cassar

José Dirceu. Se foi corporativismo ou ato

político, não importa. Agora, é preciso
cassar o resto dos corruptos. E torcer para
que no ano que vem, nas urnas, o povo
brasileiro construa uma nominata melhor

para o seu Parlamento ..

'redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Melhora a vida do
brasileiro

I
'I

Manchetes nos principais jornais .----.....,....,....,,...

do país repercutiram esta semana um

estudo que mostra o grande diferencial
do �overno Lula em relação a outros

governantes do Brasil recente - Lula

optou pela maioria do povo brasileiro ..
Baseada em dados da Pesquisa Nacional
porAmostra de Domício (PNAD), do
IBGE, a Fundação Getúlio Vargas
sentenciou que o índice de miséria no

país caiu 8% em 2004. Segundo o IBGÉ,
os salários mais baixos tiveram ganho real de 3,2%.

Os dados divulgados comprovam que as políticas sociais
e de combate à fome, tão criticadas 'Pela elite pelíticà
tupiniquim que tem aversão ao PT, estão melhorando a vida
dos brasileiros. Pela primeira vez a renda do trabalhador
brasileiro parou de cair. A PNAD revela que em 2004 o

Brasil avançou na redução da desigualdade de, renda entre

os trabalhadores e alcançou o 'melhor índice de ocupação da
última década. Enquanto o' desemprego caiu de 9,7% em

2003, para 9% em 2004, o número de pessoas que estão abaixo
da linha da pobreza, cujas famílias sobrevivem com renda
inferior a R$ 115 mensais por pessoa, passou de 27,26%-da
.população, em 2003, para ,25,08% em 2004.

Os especialistas atribuíram a queda da pobreza ao

crescimento econômico do país. Aí tem uma parcela de
contribuição do �ontrQle da inflação, do reajuste do s�lário
mínimo, da expansão do emprego e da participação do Estado;
por meio de ações de transferência de renda. J á, ficou
comprovado que programas como o Bolsa Família e

aposentadoria rural têm grande eficácia. nos bolsões de

pobreza, principalmente nas áreas mais distantes dos
,

I

grandes centros urbanos. ';B
. A redução da desigualdade entre ricos e pobres no �

Brasil não é .urn feito p�queno. Desde .1988 8,.
'

desigualdade,não se.,al.te�ava fia pais. Os;�obres pareciam
. fadados a empobrecer cada vez mais" seguindo o' curso
irremediável da Madalena cantada por Gilberto Gil, que
come farinha seca e acend� uma vela pra não passar fome,
Desde 2003, o governo federal já destinou R$ 27 bilhões

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

organizações da sociedade civil. O Brasil está
'distribuindo melhor a riqueza, desconcentrando a-renda
e permitindo que as pessoas tenham melhores condições
de vida.

No mundo todo vem sendo combatida a máxima de s

que os ricos estão destinados a enriquecer.sada vez mais, ,

em detrimento de pobres cada vez mais 'pobres. O

capitalismo' está chegando .ao limite da- extrema 1

desigualdade, insustentável para o próprio sistema. Não
se trata-de uma repentina consciência da injustiça ou de
um acesso de bondade, mas da constatação de que acabará
faltando mercado consumidor se o sistema continuar

excluindo a maior parte da população. A explosão da )

violência, inevitável quando decorre da fome e da I

desigualdade, é outro indicador a exigir' do mundo um )

comportamento mais solidário - basta ver o exemplo da
onda de violência que varreu a França no último mês.

No Brasil, há ainda um outro fator que está
contribuindo para reduzir a distância entre ricos e pobres,
registrada nos últimos três anos consecutivos: o aumento

da escolarização. E se a educação anda colada ao

desenvolvimento e à melhoria das condições de vida, o

Fundo Nacional da Educação Básica (Fundeb) pode ser ,)

um grande impulso na construção dessa nação menos j

injusta que ora desponta. O ministro Palocçi acatou a ;

inclusão das creches no fundo, anunciando a injeção de '

mais R$ 200 milhões para garantir que a educação infantil I

tenha atenção do Estado. O investimento na educação
I

certamente trará resultados promissores para o país nos
1

próximos dez anos.
!

Agora o governo Lula que se prepare. Quanto j
melhores os númer-os mais enfurecidos se tornam os

ataques desferidos pela elite política derrotada em 2002. '

O Brasil não está mais sendo conduzido em benefício de !
uns, mas em prol de muitos. Essa realidade incomoda)
porque os acertos do governo Lula ameaçam as pretensões' :
eleitorais do tucanato. E para eles tanto faz se o brasileiro

,

está vivendo melhor, o país não pode dar certo porque o :
Lula ocupa a cadeira de presidente.

o deputado estadual Oionei Walterda Silva escreve às
1

sextas nesta coluna
.
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II' Prosituição. ,

Hotéis, pensões e albergues passam a ser

obrigados a manter fichas de identificação
de crianças e adolescentes com até 18

anos, acompanhados ou não dos pais. O

projeto é do deputado Manoel Mata

(PMDB), já aprovado pela Assembléia

Legislativa e à espera da sanção do

governador Luiz Henrique da Silveira

(PMDB). Pretende combater a prostituição
infanto-juvenil. Iniciativa louvável sob

todos os aspectos, mas, perguntar não
ofende: e os motéis, onde todo mundo

entra e sai à vontade (inclusive políticos)
ficam por isso mesmo? '

.. Averdade
Ao contrário da interpretação de alguns

. (talvez de má-fé), em nenhum

momento reportagem do Correlcdo
Povo publicada na edição de quarta-

.

feira afirmou que crianças que vivem

no abrigo provisório do município
estariam sendo agredidas. O texto,
bastante claro, referia-se ao Programa
Famílias Acolhedoras, que pretende
deixar sob guarda provisória neste Natal
e final de ano, crianças agredidas em
família e que cheguem ao

conhecimento do ConselhoTutelar.Mas
é preciso ler e não apenas "ouvir':

.. Salário
O deputado Dionei Walter da Silva (PT)
foi à Brasília participar da Marcha pelo
Salário Mínimo. Comunga com o

pensamento do colega petista e

deputado, federal, Carlito Merss,
também relator dei Orçamento Geral
da União para 2006, que defende um

mínimo decente, maior que o
,

pretendido pelo governo do presidente
Lula da Silva.Merss, inclusive,já anunciou
que uma das suas prioridades no OGU

para o ano que vem é garantir recursos
nesse sentido. Afinal, são mais de 20

milhões de"vítimas"domfnlmo no país.

.. Apoio
Até 'dia 15 de dezembro a Assembléia

Legislativa deverá votar a lei

complementar que cria o Fundo de

Apoio ao Desenvolvimento do Ensino

Superior. O dinheiro virá de empresas

privadas beneficiadas com incentivos

financeiros ou fiscais (2%) e do valor do
contrato de pesquisa firmado com órgão
ou empresa da administração pública
direta, autárquica ou fundacional (1 %), A
receita irá para o pagamento de estudo e

pesquisa e ao financiamento do programa
Ensino a Distância. O projeto leva
assinatura do governador Luiz Henrique.

.. Trégua
o chefe de gabinete de Comunicação
do prefeito Moacir Bertdldi (PL), Carlos
Alberto Dias, esteve quarta-feira na '11>'

Câmara de Vereadores atendendo ',,'

solicitação do vereàdor Carione :""
Pavanello (PFL), contra quem move dois I b

processos (calúnia e difamação' e .<�

discriminação) e que o acusou pe ,".<
receber duplamente pelo município, ,):o�
como secretário-executivo do Comdec 'I..,r
(cargo que deixou em 9 de novembro)

"

e a função atual: Dias explicou, 0(' :'1
vereador ouviu e, tudo bem, sem bate- -' �1

boca. ' r,

redacao@jornalcorreiodopOV0.cOm.qr, 3::

ALTERNATIVA

POLíTICA

Samae apresenta proposta para
auto-financiar rede de esgotos

MOSAICO -1--------,------,----------0------------,-----,':'-
,

�
te"

CELSO MACHADO

� Majoração
da água pode, .

vigorar já
em janeiro

}ARAGUÁ 00 SUL- Audiência

pública realizada na Câmara de

Vereadores, na noite de quarta
feira, debateu proposta
apresentada pelo Samae (Serviço
AutônomoMunicipal de Água e

Esgoto) para auto-financiamento
de obras da rede de esgotos
sanitários, fugindo de
financiamentos com bancos
federais cujos juros são

considerados pela autarquia
municipal cornomuito elevados,
além da burocracia que emperra e

retém a liberação do dinheiro por
tempo que compromete o projeto
diante do crescimento da cidade.
A proposta, porém, implica
aumento da taxa cobrada hoje pela
água tratada, cuja receita sustenta
obras do sistema de coleta e

tratamento de esgotos.
Segundo O engenheiro César

Arenhardt, do Samae, a

preocupação é a de antever ações
futuras do Ministério Público
quanto a poluição de rios e

nascentes, nos moldes como já
ocorreu com a questão do lixo,
assunto que vem sendo discutido
hámais de dez anos sem solução.

"Hoje, Jaraguá do Sul, como
municípios vizinhos, obriga-se a

transportar o lixo para: outras
cidades, no nosso caso paraBrusque,
a 140 quilômetros de distância e

pagando caro por isso", defendeu o
engenheiro.A proposta é demajorar
a tarifa de água (carro-chefe das
receitas da a:utarquia) em 20%: são .

6% correspondente a inflação do

período e outros 14% a título de

investimentos, na proteção de

mananciais, na qualidade da água
e 'mi ampliação da rede coletora, e
equilíbrio das contas.

"O Samae não tem outra forma
de receita", observou o engenheiro,
traçando nú�erOs comparativos
para justificar a necessidade de

ampliar o montante de recursos

próprios da autarquia: no Brasil,
12% da população é servida com
rede de esgoto tratado, em Santa
Catarina 6% e, em Jaraguá do Sul,
até novembro último, 56% (a água
chega a 96% dos domicílios). A
rede já implantada; de 260

quilômetros, tem capacidade para'
atender 105 mil pessoas, porém, o
projeto ainda não está concluído
nessa etapa. Apenas as estações de
tratamento dos bairros ÁguaVerde
e Ilha da -Figueira já operam,
faltando concluir as ETEs da Barra
do Rio Cerro eNereu Ramos, além
de Sa�ta Luzia, obra que espera

liberação de R$ 750.000,00 do

governo federal.
O Samae, que segundo

Arenhardt, tem arrecadação
mensal em tomo de R$ 12 milhões,
já investiu até agora no sistema de

esgotos R$, 19,5 milhões, dos quais
R$ 12,2 milhões financiados pela
CEF (Caixa Econômica Federal),
incluindo 165 mil metros

quadrados de recomposição do

asfalto, R$ 6,9 milhões da

autarquia e outros R$ 253 mil a
fundo perdido (que não precisa
não precisa ser devolvido). Para
concluir as obras já projetadas, são
necessários mais R$ 10,4 milhões. .

Waldemar ,Schroeder se opôs

Um dos que questionaram foi o presidente da CDL (Clube de

Diretores Lojistas), Waldernar Schrceder, sobre o impacto que a

majoração poderá produzir no bolso da população usuária,
comparando salários pagos pela iniciativa privada e o poder público
municipal," nesse caso, entre R$ 700,00 até R$ 5 mil': E, ainda, a razão
de se querer cobrar antes e fazer depois. O engenheiro, irritado,
respondeu que, em média, o metro cúbico da água custa ao Samae

R$ 2,70, que o vende por R$ l,S8,"A água subsidia 40% do esgoto e,

por isso, temos prejuízo'; arqurnentou.A respeito da comparação
de salários, disse que "sem esgoto tratado a população vai gastar

, mais em remédios e não nas lojas" (Schroeder é comerciante). Sobre
a receita de R$ 12 milhões, também questionado por Schroeder por
ter sido apresentada em números redondos, Arenhadrt disse que o

balanço da autarquia está à disposição. "Não temos interesse em

deixar dinheiro no caixa'; acrescentando que o faturamento garante
investimentos e não os custos de .manotenção como salários,
viaturas, combustíveis, cloro, sulfato de alumínio (produtos
fornecidos por multinacionais). Uma proposição foi a de obrigar
loteadores à instalação da rede de esgótos para não onerar futuros

.

compradores. Segundo o engenheiro, o custo seria repassado
automaticamente para o comprador, "Ninguém dá nada de graça';
arrematou. A majoração da tarifa de água pode vigorar já em 10 de

janeiro, por decreto do prefeito.

Ministério (promete melhorar os serviços' em Jaraguá do Sul
}ARAGUÁDO SUL-oMinistério

do Trabalho pretende resolver, ou '

pelo menos melhorar, o

atendimento no posto de Jaraguá
do Sul, destacando três ou quatro
profissionais para atender a região
no' irúcio do próximo ano. Segundo
o deputado DioneiWalter da Silva
(PT), o compromisso foi assumido
pelo secretário executivo doMTb,
Dedilson Nunes, durante
audiência com o deputado e o

presidente do Partido dos
Trabalhadores de Jaraguá do Sul,

.
Sebastião da Silva Camargo,
re,q_li;z;ada em Brasília. Nunes
revelou que oMTb pretende fazer

,

uma redistribuição dos profissionais
de auditoria trabalhista,
oferecendo adicional de salário
para incentivar transferências das
regiões onde há excesso de
profiSSionais, caso dos estados do

Rio de Janeiro e Ceará, por

exemplo.
ÓMinistério pretende deslocar

para SantaCatarina entre 50 e 60
auditores (hoje o estado conta com
97 profissionais), já adequados ao

novo modelo de gestão, que cria

superintendências e gerências de
áreas. Além de redistribuir os

profissionais, em 2006 oMTb vai
contratarmais 300 auditores para
todo o Brasil, via concurso público.
''A criação dos cargos já foi aprovada
peloMinistério do Planejamento e

o edital do concurso deve sair ainda
este ano, para contratação no

primeiro semestre de 2006", informa
Dionei. O governo também

pretende realizar concurso para
1.900 cargos na área administrativa.
O Ministério do Planejamento já
autorizou as contratações, mas o

projeto de lei que cria os cargos

administrativos está tramitando no
Congresso Nacional, observando
que desde 1984 o governo não

,

realizava concurso para o setor.

Segundo as necessidades

levantadas, o Brasil, hoje, deveria
ter 621 delegacias regionais
funcionando, mas 114 foram
fechadas por falta de pessoal, à

medida que os funcionários iam se

aposentando. Com os novos cargos

administrativos, oMTb pretende
substituir os funcionários
terceirizados. Outra diferença no
modelo de gestão que está sendo
tirrplantado é que oMTb, que nos
governo anteriores tinha função
apenas de fiscalização e mediação
de conflitos trabalhistas, assumiu a

implementação de políticas
públicas. É o caso dos programas

, Primeiro Emprego e Economia

Solidária, que são novidades do

ponto de vista de gestão e exigem
a contratação de servidores
efetivos.

Oionei: "Ministério prometeu"

____�� �S� � � h_' � � __
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Reali e Fogaça farão parte dá :�
nova.executiva estadual do' PPS:�

}ARAGUÁ DO SUL, - O
coordenadC)[ regional do PPS,
Carlos Alberto Reali, e o vice

presidente do diretório de Jaraguá
do Sul, Altevir Fogaça Júnior,
farão parte da nova executiva
estadual do PPS. A convenção
estadual será realizada no próximo'
sábado, no plenário daAssembléia
Legislativa, e contará com a

presença de delegados do partido
na microrregião. Jaraguá do Sul
levará sete delegados e Corupá
terá seis representantes. Na

convenção estadual, odeputado
federal Fernando Coruja Agostini
deve ser reeleito presidente
estadual do partido.

Segundo a presidente do PPS
de Corupá, vereadora Bemadete,
Hillbrecht, Os nomes foram tirados
na primeira reunião do diretório
municipal, realizada na última

sexta-feira, na casa de Bernadete,
e que contou com a presença de

todos os 23 integrantes, informou 3"111
presidente. O partido elaborou um: :3

I

calendário de reuniões para 2006p
que, segundo Bernadete, serã@b
realizadas nas comunidades dG1'II .

interior e' também nos bairrosb
centrais. "Nestes encontros, vamcsrr
explicar as propostas do partído.e ,

procurar novas filiações", .conto�5a
Segundo ela, os encontros ,

também servirão para apresentarJl:)
comunidade os demais integrant<;�q
do diretório, ainda não conhecidos
e que tem intenção de ampliar�
participação na política local, I
inclusive lançando candidatura a

vereador nas eleições de 2008. "Por
enquanto não estamos pensando
na campanha do partido para �
eleições do ano que vem, mas

levando o nome do PPS para que JIas pessoas saibam que tem um novo

partido emCorupá. Nossa vontade- -

é fazer partido bem democrático'L-

(Carolina Tomaselli)

Em Guararnirim, o ex-presidente do PT, Moacir José Mafra, o Zuco,
assumiu a presidência do diretório municipal do PPS apontando'
como uma das metas a ampliação do número de filiados, hoje em";
130. Zuco foi eleito e tomou posse emconvenção realizada na última
sexta-feira e-substituirá Odair Devigilli. O partido 'tàmbém tem

intenção de ampliar a 'participação nas eleições de 2006, quando
deve apoiar o ex-vereador Ivaldo Kuczkowski, o Polaco, paradeputado. �::-i
estadual. Com relação à candidatura a deputado federal, o PPS ainda..,1 ,�.
-não definiu que nome vai apoiar. _

:
__

"OPPS, por duas eleições municipais, teve um papel importante nó'.")
.

processo, sempre com candidato a vice-prefeito. Agora, nós queremos' [ 2
deixar de ser coadjuvantes e fazer o papel principal'; declaroun
referindo-se à disputa em 2008. Zuco foi·filiado ao PT de 1997 a 2003;, 3
e concorreu como candidato a prefeito nas eleições de 2000. -Em, I'
julho, depois de dois anos sem partido, recebeu convite para ingressar' .

no PPS. A partir de março de 2006, informou, serão realizadas reuníões'
,}'

nos bairros dentro do projeto de nucleação do partido. ';: .,

... J/IIIIIj-.-"-"-

LUIUIII:
transporte e turismo

Transporte Estudantes Transporte Escolar

Joinville cl Microônibus e Universitário
* Positivo * Sociesc (Tupy) Jaraguá do Sul cl Vans

* Ace * Outros * Uneri * Fatei * Cepeg

,

I

'. I

Ligue: 3370-4888/9167-2890 Ligue: 3371-5891/9973-:8831
com Luciano com Rosilene ",", ,';

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO·

Em queda
Pela quinta vez no ano os

preços dos insumos na

construção civil em Santa
Catarina registram deflação,
como é conhecido o

ftenômeno da redução' de
preços. O resultado é que o

,

�alor do CUB médio em
I' .

€lezembro baixou para RS
858,40. As informações
foram diculgadas pelo
Sindicato da Indústria da

Construção Civil da Grande

florianÓPoliS.

"Distorções" "

Ô resultado do PIB (Produto, Interno Bruto) brasileiro foi
considerado decepcionante pelo FMI (Fundo Monetário

Internacional). No entanto, para a vice-diretora-gerente da.

instituição, Arme Krueger, isso se deve pelas distorções de alguns
dados."O número do PIB ontem realmente foi decepcionante.
Por outro lado, no meu entender, se você olhar os componentes
desse número, não é tão negativo assim'; disse em entrevista

para Folha de São Paulo. O PIB caiu 1,2% no terceiro trimestre' do
ano na comparação com o trimestre anterior.Para Krueger, isso
aconteceu porque os estoques estavam muitos altos e

precisavam cair e porque houve distorções nos dados da

agricultura, como a colheita de café, que costuma acontecer no

terceiro trimestre mas que neste ano foi antecipada. Ela lembrou
ainda que há indicadores que apontam uma recuperação nos

dados de vendas em outubro e novembro ..

Avaliação
"Flutuações trimestre a

trimestre são normais. O mais

importante é o resultado
anual'; disse.Ela também

, acredita que a crise política
enfrentada pelo países desde
o final do segundo trimestre

possa ter tido alguma
contribuição para o resultado.
"Talvez esses dados sejam
reflexos das dificuldades'

políticas, mas de nenhuma
forma eles indicam uma

deterioração da economia."

II
I

,

, I
I

Considerados
o Sinduscon da Capital
apurou que, entre os 40 itens
de material monitorados, dez
tiveram queda, 21 não

sofreram alteração e nov�
aumentaram seus preços.
Além dos itens de material,

.

para calcular o valor do CUB
são levados em consideração
cinco itens de mão-de-obra e

um de aluguel de
equipamento (betoneira).

Aposentádos
Balanço do recadastramento

, dos aposentados que mostra

que ao menos 546.446
'

.

beneficiários do INSS

precisam participar do censo

até o final de dezembro.De
acordo com os números, dos
967.745 aposentados
incluídos na primeira fase do

recadastramento, a
Previdência só tem a'

informação deque.318.255
(ou 33% do total)
compareceram a sua agência
bancária para participar do
censo.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

,
- Cotação U$$ Compra Venda

Paralelo

Turismo 2,140 2,320
- Cotação Euro compra Venda

2,59Z 2,598 T

-CUB
-

RS: 861,67 (novembro)

� lndlces Pontos Oscilação

Boves�a 32.617 2,20%

Daw JaDe:. 10.912 0,99% ..

Dasdaq 2.267 1,54% ..

- Poupança (%) 0,6926
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JA ERA HORA

Depois de 23 anos Ponte do
,

f

Agricultor recebe reformas

Situação da ponte em março desde ano, sem lateral

MÁRCIA BENTO

� Moradores cobram
também uma passarela
para que pedestres' não
corram risco,

GUARM.1IRIM - A Ponte do
.

Agricultor que liga os bairros

Guamiranga e Bananal do Sul está
em reforma há cerca de 90 dias.
Para a conclusão da obra ainda
faltam colocar novas proteções
laterais e a passarela para pedestres
e ciclistas. A expectatíva da

prefeitura é reinaugurar a ponte no
dia 17 de dezembro. A reforma
custou cerca de R$ 142 mil.

Os moradores da localidade
ainda não conseguem acreditar na
conclusão da reforma. "Faz quase
um mês que a obra está parada",
afirmou ai auxiliar de produção
LeoniceMachado dos Santos. "Se
a prefeitura não colocár urna boa
passarela, com segurança, a gente
tem que protestar logo na entrega
da obra, porque é muito perigoso
para as crianças", disse. Uma outra
moradora, que preferiu não' de

identificar, afirmou que temmedo
de atravessar a ponte de bicicleta.

cobertura na quadra de esportes. ,

Até o final de dezembro deve
estar pronta a reforma no Jardim de

InfânciaSenhü;BomJesus.Comum '

investimento de aproximadamente
R$ 52 mil sete itens devem ser

reformados ou trocados: troca do ;

telhado, do forro demadeiraporPVS,
'da fiação elétrica mestre e do
alambrado do campinho de areia.

Além disso a escola vai receber nova

pintura, piso cerâmico e toldonaparte
interna.O jardim fica perto da Igreja
Matriz e atende cerca de 160 crianças'
de4a6anos.

CESAR JUNKEI' I

Ponte do Agricultor passaou por melhorias e será reinaugurada

"Eu sempre falo pra minha filha
atravessar pelo meio da pista. Os,
�arros e caminhões que esperem",
revelou.

A ponte tem apenas uma pista
e desde 2003 os moradores da

região reivindicam uma segundá
via ou pelomenos a construção de
uma passarela para pedestres e

ciclistas. A reforma não ampliou o
vão do pontilhão, que tem quatro
metros de largura; mas vai resolver
um dosmaiores problemas: 'Antes,
quando as máquinas agrícolas

.

atr�vessavam de um lado para o

outro acabavam quebrando a

proteção lateral, agora esse

A Escola Germano Laffin, na
Ilha daFigueira, tambémvai receber
reforma e ampliação. As obras estão
orçadas emR$ 123515 e incluem a

pintura total, construção de duas
salas de aula, biblioteca, banheiros e
quadra de esportes. ':As obras devem
estar prontas para o início do ano

letivo no dia 13 de fevereiro do ano
. que vem", disse a secretária adjunta.

E na próxima semana começa a

construção de uma nova çreche, no
Bairro Guamiranga. A escola deve
atendeu as necessidades da comuni-

problema foi resolvido", ressaltou ° 11 I
secretário de Planejamento e , ,

Desenvolvimento Urbano Valéria : ;
Verbinen. A reforma também, �
prevê a, construção de uma; J

passarela exclusiva para pedestres 'i I

e ciclistas com 1,15 metros de., I

largura. f

i

•

'!ir:
. Para o prefeito Mario Sérgíc; I

Peixe'! a entrega da reforma vai I'
'

além da segurànça. "Como a ponte ,"

liga duas comunidades o comérciej, .

também vai ser berieficiado'v. -

afirmou. Do mesmo lado do rio

ficam a padaria, o posto de saúde e .

a Escola Estadual São Pedro, onde
estudam cerca de 800 crianças,

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul
• Secretaria 'de Desenvolvimento

Social e FamUía
• Secretaria de Eduação e Cultura
• Promoção Humana Social ACIJSrl
Jaraguaense ����f��).R;bA!-v�

Secretaria de Educação anuncia obras nas escolas municipais
cinco anos de idade. "Ao todo serão

463 metros quadrados que devem
estar a disposição da comunidade no

A
meio do ano que vem". G

Os estudantes do Bairro Caixa�1
D'água também serão beneficiados, 1
Já está em processo de licitação o.

serviço de acabamento do primeiro"
prédio (com pintura e colocaçãodc,
piso) e a construção do segundo na

escola Padre Matias, .dobrando °

número de alunos atendidos.
"Quer�mos implantar na escola o

ensino básico, de 5ª a 8ª séries\
afirmouCláudia.

GUARAMIRIM - Durante a coletiva
de ontem na sala de reuniões da

Prefeitura, a secretária adjunta de

Educação eCultura, CláudiaChíodi
ne, anunciou as reformas e ampliações
de creches, jardins e escolasda rede

municipal de ensino. Ao todo oito
estabelecimentos de educação

. devem receber melhorias. Quatro
delas ainda vão passar por licitação:
Escola de Ensino Fundamental
GustavoTank vai receber reforma e .

ampliação; já as escolas Urbano
Teixeira da Fonseca, José Dequech e
Armim Bylaardt devem receber

. .

r-. �

€> e
r

Ut\irnf?d,S�u P!allo,suaVíd�

�
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Casais usam criatividade
FEiTO UM PARA O OUTRO

para apimentar relação
E5 AROLlNA'ToMASELLI

Vida adols não
stá fora de moda, só

1] ste ano, foram 459

It asamentos na cidade

}ARAGUÁ00 SUL - A data de 10

e dezembro é conhecida pelo Dia
,,' undial doCombate àAids. Poucos .

" abemi no entanto, que ontem

'li' ambém foi comemorado o Dia do

y' asal.Adata pode servir de refle�ão
I' obre o relacionamento e a

;, portância de uma vida a dois em

eio a tantas atribulações do dia-a-
, Hillcomo rambémumaoportunidade
& ara surpreenderoparceiro comuma

�, ela surpresa, a exemplo do que
t contece em datasmais conhecidas,

amo oDia dosNamorados.
Esta busca por alguém que

complete e dê um sentido à vida, que
, muitos consideram essencial para se

. alcançar a felicidade, pode' ser
i refletidaemnúmeros. EmJaraguá do

I Sul, até setembro deste ano foram'
t ; realizados 459 casamentos e a

1; .estimativa do IBGE é que este

11 número chegue a 466 até o final do
� ano.Ainda de acordo comamesma

I: pesquisa, realizadapelaSecretaria de
esenvolvímento Econômico de

;,1 araguádoSúl,732casamentosforain
I' realizados�téomês passado, somados

Lojas oferecem artigos diversificados para estimuiar o parzer e fantasia dos casais

os cincomunicípios damicrorregião.
A pesquisa, no entanto, não aponta
as uniões estáveis, qúe, acredita-se,
'pode até superar o número de
casamentos.

Para a atendente de farmácia

ElisângelaStrassmann, casadahá três
.

anos, em um relacionamento as

pessoas buscam fugir da solidão.

"Agente nunca pensa em ficar
sozinho. O ser humano não fica
sozinho. Eu penso no futuro", disse.

Aos 31 anos e grávida de oitomeses,

Elisângela acredita que a chegada do
filho só tende a fortalecer o

casamento. "O que faltava era um

filho. Para alguns casais, a chegada .

de um filho atrapalha, mas para nós
está sendobom. Estamosmais unidos
emeumaridomais presente", contou.

O casal HamiltonAdriano vaz e

Fábia Mendes Pereira também disse

que a vida conjugal mudou com a

chegada dos filhos Flávia, de um ano,

e Rafael, de dois. Assim corno
aumentou a responsabilidade, a união
dos dois se fortaleceu, contou Fábia.
Já FDS, casada há 18 anos emãe de
cinco filhos, disse que vive um
"momento dífcil" no seu casamento,
mas acredita que "o amor prevalece,
apesar de tudo". Ela considera o

convívio a dois é essencial. "A. solidão
é muito ruim.Deus me livre. Se eu
ficar sozinh� na velhicé eu morro",
admitiu.

"Se eu soubesse que era tão bom, teria casado antes':A avaliação
.

é da-vendedora Franciene, que depois 'de.um namoro de sete

anos, casou há quatro meses. Para ela, a' relação do casal ficou
.'

melhor do queantes, apesar do receio que tinha de deixar a casa ;:'1

da mãe e todas asregalias, como almoço feito e roupa lavada. )

"Para mim o casamento vale a pena, porque a gente está sempre 11

junto e conversa sobre tudolavaliou.
Franciene também considera essencial o respeito e a confiança b

entre os dois e conta que procuram manter o relacíonarrrento ,q.

sempre em çlima de nàmoro. Para ela, a fórmula da felicidade .)

entre marido e mulher depende da relação "entre quatro
!)

"3
paredes"e dá a receita."Sem sexo e sem amor acaba tudo e para

fi
ter uma vida sexual ativa tem que ousar, comprar uma lingerie

q
nova, passar um creminho no corpo, tomar banho Junto, usar :;
uma camisola mais sexy.O meu marido nunca reclamou: ,J
A preocupação com a satisfação do parceiro durante à relação 6
sexual tornou-se constante, tanto que mudou o conceito dassex b
shops, agora freqüentadas eminentemente porcasais, informou
a dona da Sex Shop Jaraguá,Silvana Franco dos Santos/Antes era "

visto como algo pornográfico, para trair o parceiro. Agora é •

procurado para a estimulação do casal que quer realizar suas
fantasias sexuais, cada um da sua forma, porque hoje está
havendo um diálogomaior entre o casal para proporcionar prazer;

'i
I

explicou.
'l I

_ E daí, vai da criatividade de cada um, pois as sex shops oferecem
.:; I
:3

uma linha variada de produtos, desde jogos, acessórios até os

vibradores de vários tamanhos e formatos. "Hoje em dia os

vibradores são para estimulação do companheiro. É uma fantasia, J

um fetiche do casal'; contou. Silvana também apresenta como
opções os géis, inclusive comestíveis,"com efeito de esquentar . ,

ou esfriart'Ho]e a gente sente que todo mundo tem uma fantasia. .�
Acho que vale tudo para se apimentar o relacionarnentolsuqeriu. :;

Prefeitura Municipal de Jaraquá do Sul
Estado de Santa Catarina

LEI COMPLEMENTAR N° 45/2005
Acresce Dispositivos e Altera o Artigo 123 da Lei Complementar N° 33/2003, de 23/12/2003, que
Dispõe Sobre o Sistema de Seguridade dos Servidores Públicos do Município de Jaraquá do Sul -

iSSEM,O PREFEiTO MUNiCIPAL DEJARAGUÁ DO SUL,no uso das atribuições que lhe são conferidas, .

FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
a seguinte Lei Complementar: Art.1 ° O inciso i, do artigo 45 - Seção i-Dos Benefícios do Regime
de Previdência Social do iSSEM - Capítulo iV - DAS ESPÉCiES DE PRESTAÇÕES,da Lei Complementar
N° 33/2003, de 23/12/2003, passa a vigorar acrescido das alíneas "e';"f';"g" e "h":

"Art.45 ; ó ••••••••••••••••••

·

•••••••••••••••• .,•••••••••••••••••••
i - : ..

a) ;
'

.

. .

� ; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••

e')salário-maternidade;f) auxílio doença.q) auxílio reclusão;h) salário-família."Art.2° Ficam acrescidas ao
Capítúlo iV - DAS ESPÉCiES DE PRESTAÇOES,da Lei Complementar N° 33/2Ó03,de 23/12/2003,as Seções
iX - DO SALÁRiO-MATERNiDADE, X - DO AuxíliO DOENÇA, Xi - DO AuxíliO RECLUSÃO, e XII - DO

SALÁRiO-FAMíLiA,que passam a vigorar com a seguin_te redação:
,

"Seção IX

Do SaláriO-Maternidade
Art.65-A.O salário-maternidade é devido à servidora qestante, durante 120 (cento e vinte) dias, podendo
ter início no primeiro dia do nono mês de gestação e a data de ocorrência do parto, saivo antecipação por
presCrição médica. § 1 ° A servidora que adotar ou obtiver quarda judicial para fins de adoção de criança é

�evido salário-maternidadepelo período de 120 (cento e vinte) dias, se a criança tiver-até 1 (um) ano de
Idade; de 60 (sessenta) dias, se a criança tiver entre 1, (um) e4 (quatro) anos de idade; e de 30 (trinta) dias,
se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade, contados a partir da data de expedição. do
�espectivo ato. §2° O salário-maternidade de que trata o cap.utdeste artiqo.consistiré numa renda mensal
Iguai a sua remuneração integral. .

Seção X
,

Do Auxílio Doença
"

Art.65-B. O auxílio doença será devido ao servidor que, havendo cumprido operíodo de carência de 12
(doze) cqntribuições mensais ao Regime de Previdência do iSSEM, ficar incapacitado para o seu trabalho

�or mais de 15 (quinze) dias consecutivos. § 1 ° O auxílio doença será devido ao servidor a contar do
écimo sexto dia do afastamento da atividade e enquanto permanecer in�apaz. §2°Quando requerido

dar. serVidor afastado da atividade por mais de 30 (trinta) dias, o auxílio doença será devido a contar da

data ��entrada do requerimento. §3° Durante os primeiros 15 (quinze) dias consecutivos ao do afastamento

/ at�v�dade pormotivo de doença/acidente de,qualquernatureza/acidente de trabalho, incumbirá ii
. �mlnlstração Pública Municipal pagar ao servidor o seu salário integral, e a contar do décimo sexto dia,o enefício será pago pelo iSSEM,mediante requerimento do servidor. §4° O auxílio doença consistirá
nUma re d

..

n a mensal correspondente a 91 % (noventa e um por cento) da remuneração do cargo efetivo

do servidor.observado o limite mínimo de 1 (um) salário mínimo vigente no país. §5° O servidor em

gozo de auxílio doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se
â processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até

que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou

quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. §6° o. servidor em gozo de auxílio

doença será considerado corno licenciado. §7° O servidor que não possuir o período de carência
referido no caputdo artigo 65-B terá o seu benefício.custeado peia Administração Pública Municipal.
Depois de cumprido o período de carência, o benefício passa a ser custeado pelo iSSEM.

Seção XI
Do Auxílio Reclusão

Art.65-C.O auxílio reclusão é devido aos dependentes dó servidor ativo recolhido à prisão, correspondente
ametade da remuneração, desde que não esteja em gozo de auxílio doença. § 1 =Nos casos previstos
no caputdeste artigo, o servidor terá direito à integralização da remuneração, após ser absolvid'o
judicialmente corn.decisão transitada em julgado. §2°0 requerimento do auxílio reclusão deverá ser

instruído com certidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória, para a manutenção do

benefício, a apresentação de atestado detrês em, três meses de que oservidor continua preso, emitido

por autoridade ccmpetente. .

" /

Seção XII

Do Salário-Família
Art.65-D. O salário-família é devido ao servidor ativo ou inativo por filho ou equiparado de qualquer I

J

condição até 14 (quatorze) anos de idade ouinválido de qualquer idade. § 1 <Consideram-se dependentes !
as pessoas assim definidas na Lei Complementar N° 33/2003. §2° Quando o pai e a mãe forem . i

servidores e viverem em comum, o saiário-famflla será pago a um deles; quando separados, será pago a

um ou outro, de acordo com a distribuição dos dependentes e àquele que detiver a guarda legal ou
provisória do(s) rnenoríes). §3° Ao pai e mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta destes, os
representantes legais dos incapazes. §4°O salário-família não servirá de base-para qualquer contribuição,
inclusive securitária. §5° O afastamento do cargo efetivo sem remuneração acarreta a suspensão do
pagamento do salário-família. §6° O salário-família é equivalente a 5% (cinco por' cento) do menor
vencimento pago na Administração Pública Municipal. §7°0 pagamento do salário-família é condicionado
à apresentação de certidão de nascimento do filho ou de documentação relativa ao equiparado nos

termos da Lei Complementar N° 33/2003 ou ao inválido, assim reconhecido pela perícia médica

competente."Art.3° Fica alterada a alínea"b"e acrescida a alínea"c"ao ártigo 123,da Lei Complementar
N° 33/2003, de 23/12/2003, que passam a vigorar com a seguinte redação: "Art.123.'

MOACIRANTÔNIO BERTOLDI
Prefeito Municipal

a) .

b) 11 % (onze por cento) do sequrado ativo;
c) 11 % (onze por cento) do segurado pensionista e inativo,

observado o artigo 40, paráqrafo único.inciso i, da EC N°41/2003, e artig040, § 21, daEC N° 47/2005." .

Art.4° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua

publicação. Jaraguá do Sul, 17 de novembro de 2005.

,

MARCEliNO SCHMIDT

Secretário de Administração

-.
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Balneário Camboriú prepara o Reveillon
SILVIA BOMM/TRIBUNA CATARINENSE quer evitar que neste ano

aconteçam os problemas do ano
passado, quando brigas na orla
envolverammoradores, turistas e

policiais, causando feridos emorte.
"Foram dadas sugestões porque no
último Reveillon existiram alguns
problemas, e a gente não quer que
isso se repita. Até porque a gente
quer fazer da noite um momento

I
de alegria, de confraternização e

de paz, e no último Reveillon não
aconteceu isso", diz Mazoca, que
pretende organizar nova reunião
com os setores, para que a cidade
saiba qual é o caminho que vai se
tomar.

Este ano o policiamento do
Reveillon deve ser reforçado pela
ajuda' dos novos agentes de
trânsitomunicipais, além dos mais
de 230 policiais militares que
devem formar o efetivo da

temporada. "Vamos sugerir ao

prefeito que ele faça uma

correspondência ao governador, via
secretário de Desenvolvimento
Regional (Dão Koeddermann)
para termos pelo menos 240
policiais neste período".

'

Saúde - A Saúde também terá

um trabalho mais forte no centro,
é o que garante o secretário. Mais
ambulâncias devem ser colocadas
na orla, para Balneário ter um

equipamento mais eficiente para

qualquer ocorrência e de forma
direta.

Música - A sugestão é para

que para não tenha banda na orla
noReveillon. "Nós teremos som na

.'. -----_--------

� .Prefeltura investe
em segurança para

qarantir tranquilidade
e atrair os turistas

BALNEÁRIo CAMBORIÚ (CNR!
ADI) -A palavra de ordem para
o verão nos últimos anos, em

Balneário Camboriú, é qualidade
em vez de quantidade. É assim

que vêm trabalhando setores como
o da construção civil, hotelaria,
comércio, e que agora chega 'aos
restaurantes, bares, enfim, à vida
noturna; é que o turista está cada
vezmais exigente. Nesta entrevista
à CNR/ADI, o secretário de
Turismo da cidade, OsmarNunes
Filho (Mazoca), define os planos
para o Verão. E especialmente para
o Reveillon, que terá alguns
procedimentos na próxima virada
de ano. Veja como vai ser as

temporada:
.

Reveillon .. As principais
alterações dizem respeito à

segurança. Mazoca explicou que
a aglomeração de pessoas será

evitada, por isso, a Avenida
Atlântica não terá trânsito e nem

estacionamento no período, entre
as ruas 24ÓO e 1101. Osestudos já
estão sendo feitos junto aos órgãos
envolvidos, como BCTran,
(Trânsito Municipal) e Polícia
Militar.

Segurança - A Prefeitura
"

'

C,P JURíDICO

" I

JanalnaEllasChlaradia Marcatto, graduada em Direito pela FURB, especializanda em MBA em
Direito Processual €O! Empresarial, advoqada integrante do Escritório Cassuli AdvogadosAssociados,

Alegação de abandono afetivo não
enseja indenização por danomoral
Segundo julgado proferido em 29/11 lOS, pelo EgrégioSuperiorTribunal de Justiça (STJ), não cabe
indenização pqrdanomoral decorrente de abandono afetivo,A conclusão, por quatrovotos a um,
é da Quarta Turma do STJ, que deu provimento a recurso especial de um pai 'de Belo Horizonte
para modificar a decisão do Tribunal de Alçada de Minas Gerais que havia reconhecido a

responsabilidade civil no caso e condenado o pai a ressarcir financeiramente o filho num valor de
200 salários rnínlrnos,
Consta do processo que o filho mantinha contato com o pai até osseis anos demaneira reqular,
Após o nascimento de sua irmã, fruto de novo relacionamento, teria havido um afastamento
definitivodo pai. Na ação de indenização porabandonoafetivo proposta contra o pai,o filhoafirmou
que,apesarde sempre receber pensão alimentícia (20% dos rendimentos líquidos do pai); tentou
várias vezes uma aproximação com o pai, pretendendoapenasamor e reconhecimentocomo filho,
Segundo a defesa, recebeu apenas"abandono, rejeição e frieza'tnclusive em datas importantes,

.

como anlversàrlos, formatura no ensinomédio e por ocasião da aprovação no vestibular.
Em primeira instância, a açãodo filho contra o pai foi julgada improcedente, tendo o juiz considerado
que não houve comprovação dos danos supostamente causados ao filho, hojemaior de idade,

,

Após examinar a apelação, a 7'Câmara 'ervel do Tribunal de Alçada deMinas Gerais, no entanto,
reconheceu o direito à indenização por dano moral e psíquico causado pelo abandono do paL"A
responsabilidade (pelo filho) não se 'pauta tão-somente no dever de alimentar,mas se insere no
dever de possibilitardesenvolvimento humano dos filhos, baseado no princípio da dignidade da
pessoa hurnana'A indenização foi fixada em 200 saláriosminimos (hoje, RS somil),atualizados
monetariamente.

,

No recurso para o STJ, o advogado do pai afirmou quea indehização tem caráter abusivo, sendo
tambérnuma tentativa de'rnonetarízação do arnor'Aleqou que a ação de indenização é fruto de
inconformismo da mãe, ao tomar conhecimento de uma ação revlslopal de alimentos, na qual o
pai pretendia reduzir õ valor. A defesa afirmou que, a despeito da maioridade do filho, o pai
continua a pagar pensão até hoje.Em seu parecer,oMinistério Público opinou pelo provimento
do recurso dopai.'Não cabe ao Judiciário condenar alguém ao pagamento de indenização por
desamor'eflrmou
Pormaiorla, aQuarta Turma deu provimento ao recurso do pai, considerando que a lei apenas
prevê.corno punição,a perda do poderfamiliar,antigo pátrio poder.A determinação da perda do
poderfamiliar,amaisgrave pena civil a ser imputada a um pai,já se encarrega da função punitiva
e, principalmente, dissuasória,mostrando eficientemente aos indivíduos que o Direito e a sociedade
não se compadecem com a conduta do abandono, com o que cai por terra a justificativa mais
pungente dos que defendem a inderiização por dano moral';observou o ministro Fernando

Gonçalves.aovotar,
.

Óministro considerou ainda outro ponto."O pai,após condenado a indenizar o filho por não lhe
, teratendido às necessidades deafeto, encontrará ambiente para reconstruir o relacionamento
ou, ao contrário, se verá definitivamente afastado daquele pela barreira erguida duranteo processo
litigioso;questionou.
Ao ser provido o recurso, foi considerado ainda que, pormaior que seja o sofrimento do filho, a
dordoafastamento, oDireito de Famfiia tem principias próprios, que não podem ser contaminados
poroutros,com significações deordemmaterial,patrimonial."O que se questiona aqui é a ausência
de arnorlaflrmou o ministro Jorge Scartezzini."Na verdade,a ação poderia também ser do pai,
constrangido pelaacusaçáo de abandono ( ... ) É uma busca de dinheiro lndevldalacrescentou.
Único a votar pelo não-conhecimento do recurso, o ministro Barros Monteiro considerou que a

destituição do pátrio poder nãci'interfere na indenizaçáo/Aolado de assistência econõmica,o
genitortem o dever de assistir moral e afetivamente o filho';afirmou,Segundo BarrosMontejro,
o pai estaria desobrigado da indenização, apenas se comprovasse a ocorrência demotivo maior

para0abandono. ,

Porquatro votos a um, a decisão afastou a indenização a ser paga pelo pai, determinada pejo tribunal
mineiro."lnexistindo a possibilidade de reparação a que alude o artigo 1 S9 doCódigoCivil de 1916,
não há como reconhecer o abandono afetivo como passível de indenização'; reiterou o relator,
"Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para afastar a possibilidade de
indenização nos casos de abandonomorarcondutu oministro FernandoGonçalves (fonte STJ),

I

BOAS FÉRIAS

noite, ao longo da avenida, e à

meia-noite emeia o som cessa, para
não dar o rebuliço de pessoas, e

para se dispersarem um pouco.
Tentar distribuir de uma forma, e
não deixaremos estacionamentos
ao longo da Avenida Atlântica no
dia 31, entre as ruas 2400 até a rua

1101", confirma Mazoc�.
Edifícios - Um trabalho em

prol do Reveillon também será
feito junto aos condomínios. Um
estudo junto ao BCTran deve
guiar o serviço para orientar os

ieladores que repassem aos

moradores os cuidados na noite
da virada. "Vamos pedir aos

condomínios que nos ajudem em

relação aos foguetes, e também há
uma reclamação muito grande

. em relação aos prédios. Há muitas
pessoas jogando coisas de cima,
então vamos fazer uma reunião
com zeladores, pedindo apoio
deles, para uma questão de

segurança. Isso também em
relação aos foguetes. Vamos
determinar uma área de

'segurança".
Área determinada ., Em

relação aos fogos, outro cuidado
será determinar os locais para a

armação de tendas, que devem
estar centralizadas mais nas pontas
da praia, em função do grande
movimento de pessoas. O evento

todo deverá ser filmado, tanto da

praia para os prédios, como dos
-

prédios para a praia, para ser

analisado pela organização do
evento.

Praia é uma das mais procuradas pelos moradores da Região do Vale do Itapocu

o grande diferencial de Balneário Carnboriú, neste verão, será a valorização das cidades vizinhas, no
grande evento de abertura da temporada, marcado para o próximo sábado (3). Neste dia será realizado,
o Desfile de Abertura do Verão, que se estende até o dia 31 de março. A promoção é da Fundação de'
Cultura Munlcipal, com a parceria do Turismo, e deverá trazer às ruas da cidade a cultura da região, atravé�,
da referência à Oktoberfest, Marejada e Fenarreco.
O secretário Mazoca explica que o desfile é um novo fato turístico para a cidade, e terá como objetivo
valorizar os imigrantes da região, que "foram os grandes propulsores de Balneário Carnboriú" segundo'
Mazoca. "Nesse evento vamos mostrar os prestadores de serviço. Vamos criar um desfile à altura da
cidade, e assim, dar o início à temporada'; analisou. !
O desfile será no dia 3 de dezembro, com início às 17h, na Avenida Atlântica - entre a Rua 2000 e a Avenida',
Alvin Bauer. Terá três blocos: Balneário Camboriú (pescadores, comércio, corretores, construção civil"
associações, sindicatos, clubes de serviço, rede hoteleira, entretenimento, esportes, serviços públicos, I

grupos da melhor idade); Blocos e Etnias (culturas de Santa Catarina e diversas culturas - alemã, portuguesa,
polonesa, italiana, representadas por delegações de cidades vizinhas); e Atrações Regionais (blocos dos,
argentinos, uruquaios, paraguaios, gaúchos, paulistas, paranaenses, Beta Carrero, etc). Os grupos deverãq
ter, no mínimo 20 e, no máximo, 50 participantes. Serão permitidos carros alegóricos (um por grupo).

'

j

redacao@jornalcorreiodopovo.com,br
CORREIO TV

Nos parreirais
As fotos de Fernanda Paes Leme para Playboy foram feitas no Sul do país,

"

no melhor clima italiano. Ela posou em algumas vinícolas do local, fazendo
caras e bocas entre parreiras, mas sem perder o lado sensual que foi

realçado com algumas lingeries atraentes. A revista de Fernanda deve

chegar às bancas na semana que vem .,,'

Guerra contra a pirataria
A apresentadora Ana Hickmann contratou uma

. empresa só para "caçar" produtos piratas que usam

seu nome no chamado mercado informal. Na rua 25
de Março (tradicional templo das compras
populares), por exemplo, já foram autuadas lojas que
estavam vendendo óculos de sol piratas da grife dela.
Até a embalagem foi "plaqladá: .. De volta

Há algum tempo longe das telinhas, Lucélia Santos volta ao ar, na nova.
novela da Record, Cidadão Brasileiro, que deve estrear a faixa das 21 h, na
emissora.Na trama de Lauro César Muniz, Lucélia interpretará Fausta,
conforme informou o colunista Daniel Castro da Folha de S. Paulo. Um dos
últimos trabalhos da atriz foi em Malhação, na Globo, como Jacqueline.

Em outro front ...
...a equipe de Hickmann notificou a revista
internacional de celebridades "GQ" (pronuncia-se
"dqi-kil"), que publicou fotos inéditas de um ensaio
sensual sem autorização. O ensaio foi feito anos atrás,
mas, de acordo com o escritório da apresentadora, a
revista deveria pedir permissão caso usasse as fotos
não aproveitadas à época. Não pediu e usou. O
ensaio foi publicado para festejar os dez anos do site
da "GQ"

Apaixonada
A notícia vem de Miami. Sandy e Junior (foto) estão por lá, num estúdio,
gravando o novo disco. O que se sabe também é que, entre as músicas,
uma é bem romântica. Embalada por piano. Sandy assume voz e teclados.
Tudo leva a uma homenagem ao namorado Lucas. Lima.

Tenso
Não é dos melhores o clima nos bastidores do
"Charme': O pr.ograma de Adriane Galisteu será

transferido para o sábado, às 21 h, a partir do dia 10 ..
Todos sabem que bater de frente com a novela das
oito da Globo é quase suicídio.

Duas décadas
Xuxa vai fazer 20 anos na Globo em 2006. A

apresentadora já está pensando no programa
especial que terá; em julho, para comemorar a data.

Suvenir
\ ,

Os convidados do casamento de Isabelli Fontana e

Henri Castelli, dia lOna Praia do Forte, levarão para
casa caixinhas polonesas feitas por uma artesã de'
Curitiba. A noiva encomendou 800.'

Emais
Wolf Maya será padrinho de Henri. Entre os

convidados VIPs esperados para a festa estão
Donatella Versace, Giselle Bündchen, fotógrafos e

profissionais de moda amigos da noiva

--------------- _------I'------------------�--------------.--------------�----�
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'HORA DA DECISÃO
I'

ESPORTE

Forte marcação do time de Joinville preocupa a Malwee, que prefere não pensar em terceira partida

evitar esta terceira partida. "Com o

time que nós temos e a torcida nos
, ajudando, podemos definir o

resultado em apenas dois jogos".
O capitão Chico, que está se

recuperando, acredita que pode
render bem no jogo de hoje.
"Treinei normalmente e devo
entrar hoje", comentou. 'O jogador
teve um problema oo ligamento do'

, "

alwee quer resultado positivo
, ,

'.

paramantervantagem na final
I

\

, \' "

.

ARQUIVO CORREIO

l�AR PIVATTO
;fi ;

�rimeira partida
q1tra o Joinville

'

I�' hoje,
às J9h, .Ó:

i' Ivan Rodrigu,es

�: �RAGUÁ DO SUL - Começa

o� a decisão do Campeonato
s�dual da Divisão Especial.
f' twee ,e Joinville fazem a

r'! eira partida no Ginásio Ivan
"rigues às 19h. O jogo de volta

, e! amanhã, às 18h, noWolfgang
,

ge; As duas partidas, terão

rlsmissão da SporTV. O'time
a'uaense vai para [oinville
uscando um bom resultado para

, , evitar ao máximo uma possível
terceira partida, que 'será na

egunda'.feira às 19h também no

O" árejue Malwee. Para o jogo de
o 'i h6jé, aMalwee poderá contar com
e

o t:lpitão Chico, que deve jogar
5 I' ,

•

': p�ldmenos por alguns mmutos.
: "OJoinville já é um adversário a decisão em casa", comentou
1 ( /. .

q�e(esta mats atento com o nosso ,aindaMarcão ..
'

i�r' Será um jogo muito difícil. Para o alaMárcio, será um jogo
emChapecó, nas finais do Jasc, bem diferente daquele de

a' p�rqebemos que eles conseguiram 'Chapecó. "Agora não temos mais
li'

'

t�tralizar as nossas jogadas", disse a desculpa do desgaste de jogos ..
'1'1 oauxiliartécnicoMarcos Moraes. Estamos conscientes do que
'" �gom,já estamosmais consci�ntes , precisamos fazer efqueremos evitar
5! yimbs'i3àf� ama buscando-este'

,

�9:�â�i�9'�t�rc�ir� jOgo�:. Pa� o

'

�,i í\uh TéÍnbs a vantagernde ióg�r camisa 9, a torcida pode ajudar a
I

.
.

\

cadcmia comemora segundo lugar no Estadual
)1 : 'JARAGUÁ DO SUL - A

, �bdemia Yamabushi terminou o

íj C�mpeonato Estadual de Caratê
I etpsegundo lugar,na CategoriaA
, qs atletas jaraguaenses ficaram
airás apenas do Ipiranga, de

Blumenau, considerada a equipe,
, �ais forte de .Santa Catarina. A

a�ademia ficou com um total de
) If9 pontos nas cinco etapas

disputadas, com 12 medalhas de
o�ro, cinco de prata e seis de bmnze.

.

Ajlém disso, foram conquistado� um

�féu de primeiro, três de segu�do .

erm de terceiro por equipe.
.

i Os resultados foram
cpmemorados pelo professor
LFandro Gambera, que fri�ou

,: t�mbém o vice-campeonato
, rr)asculino nos [oguinhos Abertos.
"E

I
stamos com uma equipe de base

, �uito forte. O que precisamos
afora é um apoio paramanter estes
afletas aqui e deixarmos a equipe
arnda mais competitiva". O

I Pbofessor prefere' ter uma equipe'c, m caratecas jaraguaenses do
�e Contratar atletas de fora.:

Caratecas de Jaraguá do Sul ficaram com o vice 'no Estadual

''Atualmente temos 33 atletas

que competem em nível estadual
e nacional. Todos estãocrescendo
cada vez mais e devem representar
melhor ainda a cidade no ano que

vem",'comentou ainda Gambeta.
Segundo o professor, a equipe têm
grandes chances de brigar pelo
título dos Joguinhos Abertos de
Santa Catarina.

,
'

uas categorias do futsal disputam decisão
i

� ,

JARAGUÁ DO SUL - A partir de .

}le, duas .categorias do futsal
Jara

. .

I guaense começam a fase
decisiv d C '

, a . o arnpeonato EstaduaLBme",· ,

I nCiuma, a categona sub-Zô
�

. ,

i presentada pela Malwee/FME,
tem p I f "-

Ji ,

e a rente o time da casa,

p1nville e Lages. O returno desta

°ttegoria será no próximo fim-de-
r7mana e� Jaraguá do Sul, Já o sub
I : Com o tune daWizard/Cej/FME
�al paraBlumenau onde,além dos
anil. ", ' ,

L
__
trioes, Jogará contra São Bento

do Sul e Tímbó. Ore turno será na

mesma data na cidade de São
Bento do Sul.

Para o técnico do sub-20, Renato
Vieira, a intenção é fazer a mesma
dobradinha do ano passado, quando
conquistaram os JoguinhosAbertos
e o Estadual. Pab isso ele conta com
o retrospecto, já que os jaraguaenses
têm a melhor campanha da

competição. "São três adversários
fortes, já que Criciúma está

priorizando esta competição e Lages

vem a com a base da Primeira

Divisão", analisou.
Augustinho Ferrari, que

comando a categoria sub-17, não
poderá contar comDouglas, que se

machucou no último fim-de
sem�na. Além disso, está com três

jogadores pendurados, ''Agora são

quatro adversários domesmo nível.
Não tem mais favoritismo, Mas o

favorito é São Bento do Sul, que está
invicto em casa e temotime base da

Seleção Catarinense", disse Ferrari,

joelho esquerdo na final dos Jogos
Abertos. Chico disse que na final
de hoje será diferente do que
aconteceu em Chapecó. "Vamos
ter que marcar melhor e nos

concentrarmais na hora de tentar
o gol, para não sofrermos o contra
ataque. Aí no segundo tempo
poderemos nos.impor e .tentar a.r«
vitória", comentou ele.

I LINHA DE FUNDOI,.______,
�--_'I

JULlMAR PIVATTO
I

--'
"

..

Em busca do título
o jaraguaense Luciano "Boca" Oliveira precisa apenas de um

segundo lugar, no fim-de-semana, para confirmar o título Estadual
de Motovelocidade. A última etapa da competição será em Barra

Velha, Boca está sete pontos na frente de Denísio do Nascimento,
de Brusque. "Estou treinando todo dia há três semanas para

conquistar este título. Preciso agora é conter a ansiedade e O

nervosismo, pois a moto está bem e eu estou na minha melhor
forma física'; disse o piloto. Será um título inédito na categoria
Forçá Livre Nacional, já que O piloto já ficou com o troféu na

Street Standard 2 Tempos, O piloto corre com o apoio da Elite

Moeis, Águia Negra Transportes e Koru Motos,

Aventura Malápreta
O deputado Dionei Walter da, Continua gerando polêmica a

,

.. f"..

Silva sugeriu ao' presidente da declaração da diretoria do o

FME, Jean Leutprecht, que Internacional em oferecer i8
Jaraguá do Sul receba o um incentivo aos jogadores i�
Encontro de Esportes de do Goiás. Ontern..o técnico ip
Aventura e de Ecoturismo da do time goiano, Geninho, (>

Região Sul. A idéia é que este defendeu esta prática. "Se for 1:J
encontro aconteça em para incentivar ainda mais o

':n
outubro do ano que vem. A jogador, tudo bem. O

«r
cidade de Santos (SP.) já problema é pagar para
recebe um evento parecido alguém perder': Geninho

,''I

com este, que reúne mais de reforçou ainda dizendo que
fr
T

mil participantes.Sequndo esta prática sempre existiu e
",

Dionei e Jean, a cidade tem ainda acha que os corintianos q

plenas condições de receber estão oferecendo um ;�l
um evento deste porte. incentivo para os jogadores o

I, do Coritiba. -q
.

Encontro
\. ,b

o encontro dos pólos de Mundial )J

futebol de campo, que era Ontem, no site oficialda Fifa,
para ter-acontecldo no sábado foi publicada uma matéria 'E.

passado, será amanhã. Cerca sobre o Mundial de Clubes, :'f'!

de 800.crianças são esperadas citando todos os campeões. b

no campo da Arsepum. O Estranhamente, ao invés de . �

encontro começa às 8h e vai apontar o Corinthians como '''.-
até às 17h. Os pólos de campeão em 2000, a .:1

futebol fazem parte do Pec, entidade colocou o Boca :1]

um projeto que dá '

Juniors. O torneio vencido ,:)

oportunidade para os alunos pelo Timão não é sequer "j �':1

praticarem alquma j';_ '1.',)' citado; nq t,ex:to da matéria .• �), ·,)n 't._· ,,_J( ,

modalidade esportiva. julimarê'terre.corn.br A

Em Joinville,moderna
arenaespor. é destaque.

é ,

BALANÇO REGIONAL:.
Estrutura do estádio Arena

Ioinville reúne o que há de mais
moderno na área' esportiva

Uma cidade que valoriza a cultura, o esporte? a qualidade de vida merecia um equipamento
de lazer à sua altura. Com a Arena de Ioinviiie, uma parceria entre Governo do Estado

e Prefeitura Municipal, a cidade passa a contar com uma das mais modernas áreas de

esporte do país. Agora, a segunda etapa do complexo irá ampliar arquibancadas, espaços
comerciais e cobertura do estádio, com capacidade para 30' mil pessoas sentadas. I,

É o Governo investindo no lazer de Santa Catarina,

Secretaria de Estado do .

DesenvolVimento
Regional em JoinVille

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ESPORTE
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Diretoria do tricolor
. .
.' " '

tenta embargar leilão
JULlMAR,PIVATIO

� Assessoria jurídica
entrou com recurso

e acredita que Vente

em primeira instância

]ARAGUÁ DO SUL - Depois de
ser pega de surpresa com a notícia

do arremate do terreno onde está o

gramado dó Estádio JoãoMarcatto,
a assessoria jurídica do [uventus
prepara agora a defesa para tentar
embargar o leilão. Segundo o

advogado do clube, Rogério Sales,
eles estão confiantes que consigam
vencer o processo em primeira
instância, mas já tem uma estratégia

,

se por acasoperderem. "Entraremos
comumpedidono tribunal de Porto
Alegre se perdermos,Enquanto isso,
a torcida pode ficar tranqüila que o

,
time continua e os jogos serão no

JoãoMarcatto", explicou.
A dívida total do clube,

avaliada hoje, ,é de R$ 468 mil,
equiva:lente ao INSS de 1989 a

1997.O terreno onde se encontra

o gramado do estádio está avaliado
emR$ 500mil, mas foi arrematado
pelametade do preço e parcelado
em 60 vezes. "O quevamos discutir
é a validade do lance, que foi bem
abaixo do valor eStipulado e ainda
p�r'êima parcei�d�: C��'��'������ ,

I'

RÁDIO,

-'AQAGUÁ

ARQUIVO CORREIO/ALEXANDRE BOGO

TirolÍi disse que o clube sempre fez o possível parahonrar compromissos

que vamos apresentar,' temos
grandes chances de conseguir

_ vencer o processo", frisou Sales.
O advogado disse ainda que

esta dívida vem de administrações
anteriores e que a diretoria atual

"pegou o bonde andando". "Eles
pegaram o clube endividado e vêm
tentando solucionar estes

problemas,como já estão fazendo
com as dívidas trabalhístas", disse.
O presidente do [uventus, Lio
Tironi, afirmou quenão esperava
isso. "Mas vamos apurar se existem
irregularidades. Não .queremos
discutir se lá atrás o clube foi mal
administrado. Queremos é resolver
esta questão o quanto antes". Por

ça,u�a, p,is_Aq, g aRr�?,e):WW&9 oficial
do time, que seriahoje, deve ser na

segunda-feira.
O comprador foi o advogado

Osni Muller Júnior, que disse ter

aproveitado uma boa chance e

arrematou. "Eunão estava lá com
esta finalidade, mas como achei um
bom negócio, comprei", disse ele,
que não acredita que a diretoria
possa reverter o proçesso.
"Dificilmente eles, farão o

pagamento da dívida. E acho que
não

_
tem motivos para eles

vencerem", comentou.
"O Juventus não é um clube

privado, é um clube de Jaraguá do
,

Sul. Não temos o que esconder

aqui. Mas ficou sete.anos parado,
sem receita. Vamos fazer 'O possível
para honrar nossos corrípromissos",
disse ainda o presidente.

�;:-:

SEXTA-FEIRA, i de dezembro de 2005

Vereadores aprovaram projetos e

indicações
Na sessão ordinária de segunda-feira(28), da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul,
foram aprovados dois projetos delei, nove indicações e três pedidos de informação.
Os projetos aprovados são dos vereadores Pedro Garcia(PMDB) e Afonso Piazera
Neto(sem partido). O projeto deGarcia altera o nome da rua número 1111 de
Henrique Heise para Professor Henrique Heise, no bairro Rio da Luz. Segundo o

vereador a mudança foi uma solicitação da família do homenageado, para destacar a

atuação dele que durante muitos anos foi professor. O projeto de Piazera denomina a

rua número 1116 de Alfrida Frerichs Krüger.As indicações aprovadas são dos
vereadores Jaime Negherbon(PT), [urandir Michels(PT) e Afonso Piazera Neto.

Negherbon solicita ao Executivo a instalação de sistema de água do Samae em todo o

bairro Garibaldi. O vereador [urandir Michels, o Lika, teve aprovadas todas as cinco

indicações apresentadas. Ele pediu para o Executivo providenciar o alargamento,
macadamização, patrolamento e instalação de iluminação pública, na rua Ribeirão
das Pedras, no bairro Jaraguá 99. Para o mesmo bairro, Lika solicitou um posto de
saúde e um telefone público. Indicação do vereadorAfonso Piazera solicita ao

.

Executivo a implantação do projeto Calçada da Vitória, no futuro Centro Histórico de
Jaraguá do Sul. Ele explicou que trata-se de registrar com as mãos e-assinatura os

líderes empresariais, religiosos, entre outros, do município. Também foram aprovados
dois pedidos de informação do vereador Eugenio M�iettiGarcia(PSDB) e um do
vereador Carioni Mess Pavanello(PFL). Garcia solicita ao Executivo cópia do

processo de leilão do veículo ómega e '�Flformações sobre contratação de mão-de-obra
terceirizada. Pavanello solicita aoÉxecutivo relação dos funcionários efetivos e

comissionados. Participou da sessão o presidente da Associação Brasileira de
\

Odontologia(ABO) regional de Jaraguá do Sul, Luis Fernando Medeiros. Ele
apresentou os projetos sociais desenvolvidos pela ABO, que atua há 25 anos no

município, justificando o reconhecimento de utilidade pública recentemente

conquistado através de projeto do vereador Dieter Janssen(PP). Foi registrada
ausência dos vereadores Terrys da Silva(PTB) é Maristela Menel(sem partido) que

www_ cmj 5.5 c. 9OV. b r

Total:
R$69,90

- Avista:
R$62;90 Lançamento

Mr. Posl

'4x2497,
Total:

R$99,90
A vista:

R$89,90.
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Depois de tentar a sorte por terras tupiniquinhs, os paulistas do Wry chegam agora com status de banda
britânica, com o lançamento do disco "Flames in the Heart"

'

�,:ocalista Mario Bross (;�9 à esquerda) comentou sobre as eXP;iênCia� da banda. na Europa, f�land� sobre as
I erenças em se fazer rock'rr'ro!l aqui e no Velho Mundo

.

SerãO dois dias para entrár na história do CuruPira Rock Clube. Quatro bandas da Europa serão
atrações nofim,de',semana,na casa, uma das mais reconhecidas do Estado quando se fala em

riJçk alternativo. No sábado, um festival de hardcore com duas bandas da Finlândia (Kuolema e

Força Macabra) e uma da França (Vomit for Breakfast), al�m de duas brasileiras (Repulsores e

Vulgo Acrata). No domingo duas bandas catarinenses (Vacine e Stuart) e, que é de Sorocaba
(SP), mas está há três anos emeio radicada em Londres (Inglaterra).

'

Pela quarta vez no CuruPira, oWry chega agora com status de banda inglesa. Depois de tentar a

,sorte por terras btasúeitas por quase dez anos, os sorocabanos foram para Londres, de onde
chegam com o 'álbum "Flames in the Head':. Gravado na caPital inglesa, o disco teve a produção
de Tim Wheeler (vocalista da banda irlandesa Ash) e Gordon Raphael (que produziu os dois
primeiros álbuns'do The Strokes). "Nós temos bastante fã� no Brasil e continuamos tendo. Mas
chegou uma hora que precisávamos Crescer mais. Ou mudávamos as le�ras para o português ou
tentaríamos a carreira no exterior. Como já tínhamos este sonho, resolvemos ir para Londres",
explicou o vocalistaMario Bross.

Este é o quarto álbum da banda; que veio para o Brasil fazer uma turnê por 16 cidades e fez
questão de incluir Guaramirim neste roteiro, já que tem muitos fãs no Estado e por gostar do
local. Sobre as diferenças em se fazer rock no Brasil e na Inglaterra, Mario achou muitas. ''/\
Inglaterra é o berço do rock'n'roll. Lá tem shows de segunda à segunda, todos bem organizados. É
claro que lá temos uma concorrência muito maior, mas também existe uma quantidade maior de
espaço para tocar", disse.

.

5
·

Só depois de três (mos e muita" ralação" é que a banda e rv I ço
começa a sentir um reconheciment6J por terras

européias. Mas o vocalista disse que nu�ca sentiu
nenhum tipo de preconéeito por ser uma banda
brasileira. 'Aré hoje não vi nada de explícito. O que a

gente tem agora é um pouco mais de dificuldade por não
termos o passaporte europeu", comentouMario.
Sobre o novo disco, a crítica já o vem apontando como

de uma banda inglesa. ''/\ gente também vem sentindo
isso, Nós crescemos muito nesse período. Hoje a gente
escreve e compõe de uma forma diferente, com uma

estrutura melhor. Já vemos a música como

matemática, compondo dentro de um sistema

musical", disse' ainda o vocalista. Wry é antes de tudo
atitude. Uma banda que se renova e que a cada shaw
tem uma surpresa. Esperamos que continue sendo

surpresa� boas.

. Sábado
Bandas

Repulsores (Schroeder)
Vulqo Acrata (Brasil)
Vomit for Breakfast (França)
Força Macabra (Finlândia)
Kuolema (Finlândia)
Horas:22h
Ingresso: R$1 O

Domingo
Bandas

Vacine (Joinville)
Stuart (Blumenau)
Wry (Sorocaba/Londres)
Horas: 15h30
Ingresso: R$l o.
Local:Curupira Rock Club Rua
João Sotter Corrêa n0523
Guaramirim (SC)

--��------------------------�------------------------�------�'._.----�---------------------'�------------�)�'----�---------
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I I PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I '

De 18 a 24 de novembro
$B;t

ithaupt
Jaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan

FILME/HORÁRIO

!

Blumenau - Rua Sete de Setembro

GÊNERO 1

SALA FILME/HORÁRIO
O Exorcismo de Emile Rose
14:00 - 16:30 - 1 Q: 15 - 21 :30

T
1-

.,

Harry Potter e o Cálice de Fogo (dublado)
14:30 - 17:30 - 2Q:30O Galinho Chicken Litle

13:45 - 15:45 - 17:40 - 19:20 OS
: Harry Potter e o Cálice de Foqo (Iegendado
15:15 -18:15 - 21:15 'I 2*/w

Jogos Mortais II
Sexta a Domingo 14:00 - 15:45 ; 17:30 - 19:15 - 21 :20

Segunda a Quinta 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21 :00
S 3 O Galinho Chicken Little (dublado)

1 14:00 -15:45 -17:45

O Senhor das Armas
19:30 - 22:00

4
Joinville - Rua Visconde de Taunay

� FILME/HORÁRIO

Em Seu Lugar
14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30

Domino a Caçadora de Recompensas
16:00 - 18:30 - 21 :00Harry Potter e o Calice 'de Fogo

14:30 - 17:30 - 20:30 AV
5

.

"
O Cara
14:15

O Galinho Chicken Little
14:45

OS

O Jardineiro Fiel
16:30 - 19:00 - 21 :30 .

O 6
O Exorcismo de Emily Rose
14:45 - 17:10 - 19:40 - 22:00

Harry Potter e o Calice de Fogo
15:15-18:15 - 21:15 .

.
AV Programações sujeitas a alteração

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

I -

NOVEM'BRO/20051
Contato: 275 2477 - 370 6488

.,RlIV,'tle Jazz, .....

"

'

"

,,'\I1,j" '�w Orleans Jazi Show promete um p-
r às estrelas atuais:Gomo o nome su

_ 0u){'S. ,,�omanda-da pelo Dr.'.Xuxo (o médico J ,lO" ielra), q'ue
'cinco norem Nova Orleans, Estados Unidos.Ouem o a, 't. rrlpanha é a Banda a

f no Ril)l, numa referência à Fundação Pró-Rim, de JOin\(mé ..Participação especial dos
cantores ...Paulão e Carin.a.

' '

Dia lIde dezembro - quarta-feira, às 21 hs, no Pequeno Teatro. Ingressos trocados por
2 Kg d\� alimento não-perecível na Bilheteria de Centro t9Jtural.

cerra ativi'dades dá scar
Com a i:1presentaçãoJ/NO REINO DAS ÁGUÀS CLARAS" a SCAR encerra as atiViÇl'é1àes
de 200?/com um espetáculo de dança de pura fantasia, com as personaqerís do
Sitio,do"Piça�-pau Amarelo: Dona Benta, Narizinho,Pedrinho, a boneca Emília €,0 '

Visconde c;:I� Sabugosa, Saci, o Príncipe do Reino das Águªs Claras, os convidâdos
pahi q c af:1l�nto dá Narizinho como as fadas, os' peixinhos, as estrelas, as aranhas e

•

" , '4

'r:lQ� d?s cursQ� ança da SCAR eS�i:1r�
néerrámentó d(j)a q'letivo do deparcta ,to de dança.

,zer;nbro quarta-feira, às 20h30, no Grande Teatro do Centro Cul
Ingres,SQS �ntecipados com bônus de 20%.

""""
. ...

� . & â:itA:;:,o_

'I

'�
I

Missas

-

Informativo Paroquial
3/4 de dezembro

NOSSA MENSAGEM

QUEREMOS VER JESUS, CAMINHO,VERDADE E VIDA

Sábado
15h30� Matriz
19hOO- Matriz
17h30-R. da Paz

18hOO- S.Luiz Gonzaga
17h30-São Benedito

17h30-Perpétuo Socorro

2° Domingo do Advento
Convertam-se, porque o Reino dos céus está próximo

A conversão deve ser uma busca constante em nossa caminhada de .

fé. Só vamos perceber o Reino de Deus presente no meio de nós, e
em nós, quando deixamos de fato o amor de Deus conduzir nossa
vida. Celebrar a .conversão é deixar que os sentimentos de Cristo

sejam também nossos sentimentos, para que possamos amar do �..,,"� ..... '" !/h'
jeito de Jesus e não do nosso jeito. Nascer para a vida de Deus, vida
nova, esse é o grande apelo que o Espírito faz hoje ao nosso coração. .

���' ......... - a...�...",

. Domingo
07hOO-Matriz
09hOO-Matriz

08h30-S. Cristovão
08h30-Molha
19hOO-Matriz

I CI
Tratamento de Choque
Sean é urn jovem pintor de paredes, sem rumo,
sem passado, nem grandes ambições. Mas.
tudo começa a mudar radicalmente em sua

vida quando ele recebe de seu patrão
Mathews, uma proposta perturbadora:matar
um fiscal da prefeitura, que está interferindo
nos negócios da construtora. Por 13 mil
Dólares, Sean aceita e executa o serviço, sem
saber que a partir daquele momento ele

passaria a viver um verdadeiro inferno.
Primeiro porque Matthews não tem a menor

intenção de pagar ao rapaz o preço
combinado pelo assassinato, preferindo
chantageá-Io pelo crime. E como se Sean já
.não tivesse problemas suficientes, ela começa
a ficar cada vez mais obcecado por Susan, a
mulher do homem que ele mesmo matou.

Fazendo uma intrigante mistura de suspense,
horror e policial nair,"Tratamento de Choque"
é baseado no best-seller do esêritor inglês'
Charlie Higson, e segundo seu diretor, Stuart
Gordon,"é o filme que Hitchock gostaria de
fazer nos dias de hoje':
SuspenselTerror - Ano: 2003 - Duração: 102
minutos - Cor 16 imos - Lançamento em

· vídeo e OVO

Fuga Alucinada
Quando Spike cumpre sua pena na

penitenciária, tudo o que ele mais deseja é
reencontrar Heathon, seu melhor amigo, e sair
o filais rápido possível daquele pesadelo. Ele só
não imaginava que, após roubarem um carro e

se aventurarem pelas estradas da Inglaterra,
· eles precisassem também roubar gasolina. O
que parecia ser uma solução simples para "

Heathon se torna um grande problema
quando Spike m'ata acidentalmente uma

pessoa. Atordoados, eles fogem para aquela
que pode ser a última grande aventura dos
dois amigos.

I

Suspense - Ano: 2004 - Duração: 92 minutos,
- Cor 16 anos - Lançamento em vídeo e ovo

A Torradeira Valente Vai à Escola
A imaginação sem limites do escritor infantil
Thomas M. Disch criou essa intrépida trupe de
heróis, formada 'por um aspirador de pó
ranzinza, um rádio tagarela, um abajur arteiro,
um meigo cobertor elétrico, liderados por uma
audaz torradeira. Em "A Torradeira Valente Vai

para a Escola'[eles têm missão dupla: resgatar
no computador do seu dono a.tese de 600

páginas que foi perdida para que ele termine à

faculdade, e salvar os animais da' clínica-escola
ameaçados de maus tratos.Tudo isso regado à

amizade, solidariedade e a mais pura diversão.
· Dos mesmos produtores de "A Torradeira

Valenteque vendeu mais de dois milhões de

cópias de vídeo em todo o mundo.
Desenho Animado - Ano: 2004 - Duração: 94
minutos - Cor Livre - Lançamento em vídeo
e OVO

>. Parceiros do Crime'
J-Bone e Reggie são parceiros no submundo
do crime até que J-Bone é preso, Quando J
Bone sai. da cadeia, ele e Reggie começam a

planejar novos golpes, assaltos e roubos .:
Durante um desses assaltos, ocorre um'

assassinato e Reggie se torna o principal
suspeito.J-Bone ajuda Reggie a fugir da polícia
e agora Reggie tem uma dívida de sangue com

seu mentor. Mas para continuar vivo Reggie
precisa descobrir se J-Bone é o seu melhor

amigo ou na verdade seu pior inimlqo.
Desenho Animado - Ano: 2004 - Duração:
100 minutos - Cor 12 anos - Lançamento em

vídeo e BVD
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Pernil Especial de Natal
Ingredientes: Um pernil de 2,5 quilos com osso; 1 çolher(sobremesa) de pimenta-do-reino moída na hora; 100 mi de vinho

branco; 1 cebola; 3 cravos.da índia;meio alho-poro: cheiro verde e sal a gosto; 100 mi de óleo; 200 mi de vinho do Porto; água
suficiente para cozinhar a carne. Preparo: Lave bem a carne e cozinhe em água com o sal, a pimenta, o vinho branco, a cebola
qrosselrarnente picada, os cravos, o alho-poro cortado em pedaços e o cheiro-verde picado. Deixe cozinhar na panela de

pressão, depois de levantar fervura, por 30 minutos. Ligue o forno a 200°(. Retire a carne da panela e transfira para uma

assadeira. Reserve o caldo do cozimento. Regue a carne com óleo e leve ao forno durante 30 minutos. Regue de vez em

quando com o vinho do Porto, óleo e com o caldo do cozimento, até ficar bem .dourado. Sirva acompanhado de Batatas à

Duquesa:Descasque um quilo de batatas e cozinhe em água com sal. Escorra, passe pelo espremedor e coloque o purê numa

panela. Junte depois 5 gemas e mexa bem. Acrescente 60 gramas de manteiga, prove os temperos e mexa.Transfira o purê,
'

para um saco de confeiteiro com bico frisado e esprema pequenas porções numa fôrma untada e enfarinhada. Leve ao forno
até dourar.

-

Coquetel deNatal, '

, .

Ingredientes: Umá lata de leite condensado; a mesma medida de vinho; 1/4 de xícara de conhaque; 5 nozes picadas; 10
pedras de gelo picadas. Preparo: Bata no liqüidificador oleite condensado, o vinho, o conhaque e as nozes. Junte as pedras de
gelo picadas e bata novamente até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Drink de Ano-Novo ,)

Ingred-ientes: 6 morangos lavados e picados; 5 pedras de' gelo picadas; 1 lata_ de leite condensado; a mesma medida-de vinho
d tinto; duas vezes a mesma medida dechampanhe. Preparo: Bata no liqüidificador o leite condensado, o vinho, os moranqos e

o 'gelo.Despeje numa jarra e acrescente o champanhe. Sirva em seguida. Rende 1 litro.
. ,

Mousse de Iogurte e Nozes
Ingredientes: 4 xícaras (chá) de iogurte natural; 2 envelopes de gelatina em pó
branca sem sabor; 1/4 de xícara(chá) de água; 1/2 xícara (chá) de, creme de leite

fresco; 2 colheres (chá) de sal; 3 colheres (sopa) de óleo; pimenta-do-reino branca a

gosto; óleo para untar; 1/2 xícara de cebolinha verde picada; 1/3 xícara de tomates
sem pele e sem sementes picados; meia xícara-de nozes picadas; torradas de '

baguete de pão francês para acompanhar. Preparo: Apóie uma peneira na borda de
uma tigela, forre com um pano fino e coloque ali o icigurte,cubra, leve à geladeira e

deixe escorrer porB horas. Numa tigela pequena, coloque a gelatina, regue com

água:e deixe descansar por 10 minutos. Numa panela, junte a gelatina, o creme de
leite e o sal, leve ao fogo brando e, com uma colher de pau, mexa até a gelatina se

dissolver. Junte o óleo, a pimenta-do-reino, o iogurte e continue mexendo até obter
uma mistura uniforme.Tire do fogo. Unte uma fôrma com capacidade para seis
xícaras. Espalhe 1/4 da mistura de iogurte no fundo da fôrma e por cima coloque
metade da cebolinha verde e 1/3 das nozes. Espalhe mais 1/4 do iogurte, metade do
tomate e 1/3 das nozes. Cubra com 1/4 de iogurte e, por cima, coloque o restante da

cebolinha, do tomate e das nozes. Espalhe a mistura de iogurte restante por cima.
Cubra com filme plástico e deixe na geladeira durante 3 horas ou' até que fique firme.
Tire o filme plástico, desenfor.me no prato de servir, decore a gosto e sirva à

temperatura ambiente acompanhado de torradas de baguete.

I I I
Diet ou Liqht,
qual deles escolher?

Parte 2

Nem sempre é fácil fazera escolha certa. Na
prateleira do supermercado cada vez aumenta mais
a oferta de.alimentos modificados e que prometem
boa saúde e bela silhueta. Mas como saber qual
deles seria o mais adequado?
Para evitar confusão, é importante ler os rótulos dos
produtos light e diet e compará-los com o alimento
convencional,para verificar se eles atendem às
necessidades e objetivos de quemvai consumí-Ios. '

Os produtos diet que não contém açúcar ou gordura
pode ter grande quantidade de carboidrato na sua

Composição. Os pães diet, por exemplo, contém
far,inha, rica em carboidrato.
Nem todos os alimentos diet apresentam diminuição
significativa na quantidade de calorias. Isso vai
depender do nutriente que foi retirado e do que o

substitui. Por exemplo, o chocolate diet pode ser

Consumido por quem tem intolerância ou restrição
ao açúcar, como os diabéticos, mas para emaqrecer
�ão é indicado, pois pode ter quantidade de gordura
Igualou maior dó que o convencional. '

Na composição de uma alimentação balanceada
p�ra as pessoas que desejam emaqrecer, os
alimentos diet e light podem ser usados em

substituição aos mesmos alimentos versão
convencional. Não se deve aumentaria quantidade:

consumida de um alimento pelo fato de
'

ele ser light.
O mais_importante para emagrecer com
saúde é ter alimentação equilibrada que,

I

combine diferentes nutrientes e sem "

excessos.

Alguns produtos.corno maionese e

queijos amarelos, mesmo com a

quantidade de gordura reduzida,
continuam sendo muito gordurosos. No
caso dos queijos, é melhor trocar amarelos
por brancos do que escolher uma versão

light.
O sallight salga menos e muita gente
acaba usando-o em maior quantidade que

-

o convencional.Mesmo assim, preferir a
versão light pode ser vantajoso, pois o

potássio usado para substituir parte do
sódio pode atuar como redutor da pressão
arterial. ,

RJem todos os alimentos light e diet são
recomendáveis para os cardíacos pois
alguns têm muita gordura saturada, sal e
gordura trans.
Lembrando sempre que a orientação
médica é sempre recome�dável. (J.Senado)

I I

. Pescaria no interior
De viagem no interior, o paulista vê um

grande lago e tem a brilhante idéia de fazer
uma pescaria.
Esse lago é propriedade de alguém?
pergunta ele a um caipira que está

passando. ,

,
Não sinhô. É prúbico!
Então é crime tirar alguns peixes dele?
Crime num é não slnhô ... É milagre!

Na peixaria
o pescador entra na peixaria e pede:
Por favor. Me dá dois robalos.

,

O funcionário lhe entrega dois peixes e ele
diz:
Peraí! Esses aí são dourados. Eu pedi dois
robalos!
Eu sei, seu Antônio ... É que sua mulher veio

aqui de manhã e falou que o senhor tinha'
ido pescar. Depois pediu, por favor, pra gente
só vender dourado pro senhor. Porque ela já
tá enjoada de robalo!

-

I

Pescaria cara
Três amigos estão no meio de uma pescaria.

I
- Esta pescaria vai me custar caro - comentou
o primeiro. - Tive que prometer a minha
mulher que iria almoçar com a mãe dela
neste final de semana.
- Pra mim, vai custar mais caro alnda -

comentou o sequndo.v Tive que prometer a
minha mulher lavar a louça do jantar
durante uma semana.
- Pra mim saiu de graça - emendou o terceiro.

.

- Assim que acordei, eu disse à minha

mulher:"Hoje eu gostaria de passar o dia
•

inteiro trepando ou pescando, o que você

prefere, meu bem?"

História de

pescadores
o sujeito estava pescando na

lagoa, às sete da manhã,
quando começa a garoar. Ele,
um pescador fanático, não liga
para a garoa e continua

'

pescando, mas meia hora
depois já cai um verdadeiro toró
e não tem mais escolha.a não
ser Voltar pra casa.

Ele chega em casa e, frustrado,
, tira a roupa e se deita ao lado da
sua esposa, que ainda, dormia.
- Como está o temp-o lá fora?
pergunta a mulher: entre
bocejos, sem tirar a cabeça de

, baixo do travesseiro.
- 'Uma droga! Tá caindo um toró

que parece que vai acabar o
mundo!
- Há! Há! Há! Há! - ri a mulher - E
o bundão do meu marido foi

pescar!

Conversa de
pescador
Dois pescadores conversando:
Lá de onde eu vim tem um rio

que tem tanto peixe ... Mas tanto
peixe ... Que nóis nem usa anzol!
Num usa anzolr perguntou o

outro.

É, nóis mata o peixe é na

marretada! '

-Vixe!
Mas o difícil é acertar um peixe!
É, eu imagino ...

Nóis acerta logo uns 3 ou 4 de
uma vez!

'
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\1' , de "BelíssimaII

Por Erica Guarda/GB Edições
,

Alexandre Borges comemora mais um sucesso

de sua carreira interpretando o Alberto na

novela de Sílvio de Abreu

I

I
,

I

DIC s

Se

C�'J

in
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o cafajeste só vai se
interessar pelo' futuro dé

, Toninha (Thomas '

Veloso) por causa de
,

Mônica (Camila Pitanga)
que cuida do m�nino,

'

desde que nasceu. Ele
fará tudo para conquistar
a moça que por sua vez

está enamorada de Cemil

(Leopoldo Pacheco), mas '

acabará caindo na

conversa dele.
Quando Alexandre
Borges apareceu nas telas
da televisão, todo mundo
respirou fundo: de onde

teria saído aquele
moreno lindo de voz

grave? E, como se não

bastasse, com um talento
de fazer inveja a qualquer
um.

Além dos atributos
físicos, o que chamou a

atenção do público é que
ele'é um ator bem
centrado no seu trabalho
e também muito bem
resolvido em sua vida

pessoal.
Ele P1ere�e mesmo Ó

, apelido de "gato", não só

por sua beleza, mas
porque Alexandre Borges
tem mesmo muitas vidas.
Nem sempre, a sua vida
foi um sucesso. Hoje o

ator colhe os frutos de
muito trabalho e

perseverança. Nascido na

cidade de Santos, no

<l Casados na vida real,
Alexandre Borges e Júlia

, Lemmertz atuaram juntos em,

"Celebridade"
'

PassaqemPela índia: Aventura e

Lições de Vida no País dos Mitos
Resultado de uma experiência única, este livro reúne informação,
emoção e reflexão. O jornalista Ivan Carneiro Gomes conduz o

'

, leitor por um mergulho em diferentes aspectos da surpreendente
vivência indiana: cultura, religião, economia, diferenças sociais.
Anotações de viagem feitas no calor da hora do encontro com

'uma criança subnutrida, crítica social, a riqueza do Taj Mahal e das
manifestações religiosas, a diferença entre o Ser e o Ter são

algumas das linhas condutoras desta obra. Apresentado em forma
de tópicos curtos, com imagens e links pelo texto," Passagem Pela
índia" é uma 'leitura que faz viajar e questionar, voltada a todos
aqueles que se interessam por novas experiências.

Nos Passos de um Peregrino:
,

(, Caminho de Santiago de Compostela
850 Km de caminhada: essa foi a decisão de José Caliman Neto
quando planejou sua viagem de peregrinação à Santiago de

Compostela. Após sete anos de preparação física, e estudos sobre
,

a vida do apóstolo Tia'go - "o prlrrieiro a beber do cálice sagrado na

Santa Ceia" - como relata Caliman, o autor começou sua trajetória
em busca de aprimorament,o espiritual.Ele, sozinho, e sua mochila.
Durante Q percurso, desde a cidade de Saint Jean de Port, na
França, até a Catedral de Santiago de Compostela, na Espanha,
viveu uma-experiência única, que traduz agora em palavras. O
contato com os outros peregrinos, as histórias vividas no caminho
e o aprendizado espiritual.O maior desafio que venceu até hoje.O
lançamento é da Editora Novo Século.

Novo visual. Para viver o I>
.cafajeste Alberto em

"Belíssima", Alexandre Borges
precisou deixar a barba crescer

Recantos e Requintes:
Viaje com Estilo
A 'primeira edição de "Recantos &
Requintes" é o resultado de um longo
e trabalhoso percurso, que foi iniciado
com a escolha das localidades a serem

'

visitadas. Foram mais de 200 cidades;
vilas e distritos, percorridos em/quase
60 mil Km e pesquisados mais de 1.100

pequenos meios de hospedagem. A
tarefa mais desafiadora dos editores,
no entanto, foi a de selecionar 200
hotéis e pousadas para esta edição.o

,

material levantado, entre entrevistas,
fotos e pesquisas resultou em mais de
706 estabelecimentos que atendem
aos requisitos básicos dos critérios de
"Recantos & Requintes": ser um
pequeno meio do hospedagem, ou
seja, ter no máximo 70 unidades
habitacionais, estar em um local
agradável, ter instalações e
equipamentos bem conservados,
serviço atencioso, preservação do
ambiente em que está.lnserido e,

f)

principalmente, preocupação com os

detalhes.Além dos estabelecimentos,
foi preparado 10 sugestões de viagem
com um mapa ilustrativo e dicas das
localidades, assim como serviços
básicos ,e de emergência. O
lançamento é da SSRF Editora.

litoral paulista, Alexandre já foi
vendedor de sanduíches.pelas praias
do Guarujá e plantonista de imóveis
no litoral paulista. Não contente

com sua vida; se aventurou a servir
mesas em uma boate portuguesa e

resolveu estudar arte dramática. À.
partir daí, começou a trabalhar nas

companhias teatrais de Antunes
Filho e Ulysses Cruz; depois vieram
alguns trabalhos na televisão até que
em "Laços de Família" veio a

merecida glória, Alexandre,
despontou como símbolo sexual,
vivendo o Danilo, um tipo meio '

.

cafajeste, mas muito sedutor, Numa

eleição promovida pela Globo, foi
,

eleito o melhor ator de �OOO.
No filme "Um Copo de Cólera" apareceu nu,
atuou nas novelas "A Próxima Vítima", "Zazá",
"Pecado Capital", "Laços de Família" e
"Celebridade", no seriado "Mulheres", nas'
minisséries "Engraçadinha"; e em "A Muralha",
fazendo par romântico com Letícia Sabatella.
O ano de 1991 foi um ano de viradana vida do

,

ator; Alexandre Borges estreou o seu primeiro
filme, "Mil E Uma" e foi aí que conheceu Júlia
Lemmertz. Ele fez ainda os filmes "O Invasor";
de Beta Brant, e "Três Marías'', de Aluísio
Abranches, no qual contracenou com Júlia.
Deixando um pouquinho o trabalho .de lado,
Alexandre e Júlia não. se deixam seduzir pela
fama. O sucesso na televisão não lhes sobe à

cabeça, antes estão mais interessados em

produções teatrais e cinematográficas. Não são

do tipo de casal que adora badalação. Avessos à

auto-propaganda, fazem questão de deixar sua
vida pessoal entre quatro paredes.
Outra curiosidade na vida do ator é que ele

simplesmente adora gatos. Tanto que participa
de uma associação no Rio de Janeiro que

4�
__ � � � ��__ � �p�ro�t�e�g�e�o�s�bllíbch�arunwo�sudwe�mMallu�s�t�rarut�o�s�.P�o�r�es�s�a�s�e��� �

__ �
__

, outras, ele é ou não é tudo dec'ob�o�m�?'__� � � -:I

"Belíssima'! estreou há pouco tempo, mas Alexandre-Borges
já está fazendo a cabeça de muitas fãs e sendo chamadode
"adorável cafajeste", Tudo por causa do seu novo visual,
especialmente criado para viver o Alberto na novela.
O seu personagem'não é aquilo que se pode chamar de

"exemplo a ser seguido" e apesar de não ser exatamente um

dos protagonistas, especula-se que ele saiba um segredo do

passado de Bia (FernandaMontenegro). Executivo da

empresa Belíssima, Alberto faz a linha durão, é moralista e

preconceituoso, mulherengo e irresponsável; tanto que não

reconhece o filhc'que teve com a sua ex-empregada Valdete
(Leona Cavalli), nem mesmo depois que o menino ficou
órfão. Aliás foi por esse motivo que separou-se da mulher;
Safira (Cláudia Raia).

este "I V

FOTOS JOÃO MIGUJ, �,(
J [

[
f

Nome completo: Alexandre Borges
Idade: 38 anos,
Altura: 1,86
Peso: 79
Data de nasçimento: 23/02/1966
Çomida preferida: Bacalhau com Natas
Bebida:Vinho Tinto
Fruta: Morango

.

Filme: "O Pixote"
Livro de Cabeceira: "Poesias", de
Moraes
Perfume: Os perfumes da Natura
Cor: Branca
Bicho: Gatos e cavalos
Melhor Qualidade: A ética
Pior Defeito: A preguiça
Uma mania: Lerjornal
Roupa que mais gosta:Jeans e

Um atar: Paulo Gracinda
Uma atriz: Miriam Muniz
Um personagem inesqúeclvel: Dom
Guilherme, em "A Muralha"
Mulher bonita:Júlia Lemmertz
Uma paixão: O filho Miguel
Coração ou razão: Coração

Cidadania
Italiana.

• •

,

Juramento
,

'I
Acontece no próximo
dia 10 de dezernbre

de 2005, a última cerimônia para
formalização do pedido de obtenção do
reconhecimento da cidadania italiana/l
(descendentes da Província deTrento).
O evento será realizado no- espaço
II E m b r a te I C o n ve t i o n C e n t e r '� nO

shopping Estaçào,na Av.7 de setembro.r'
2775, 90 andar, piso POTY, no centro em

Curitiba-PRo I

A cerimôniaterá seu início às 13:30 horas,

Eunice B. Delagnolo
Depto Comunicação.
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I d 'f' I dWanessa amargo ja gravou sua partrcrpaçao no umortsttco urma o I I, e içao especta e ma e

ano. A cantora interpreta uma professora que luta para manter a ordem numa escola pra lá-de barulhenta.

outro endereço
'

�'Depois de ter participado de várias novelas globais, sendo que a última delas foi "Começar de Novo", Paloma

Duarte está sendo noticiada como a protagonista da novela, "Cidadão Brasileiro", que será produzida pela
Record. Há quem garanta que a atriz até.já assinou o.contrato.

,

"

.

Tio Barnabé vai à escola
Tio Barnabé (João Acaiabé) deixa a timidez de
lado e se matricula na Escola de Alfabetização
para Adultos do Arraial de Tucanos. A iniciativa

para criar o curso de alfabetização é de
'

Antonica (Yachmin Gazall), filha de Dona Benta'
(Suely Franco). Logo no início a idéia assusta

muita gente, mas a professora Antonica se

anima ao ver que a cada dia sua sala de aula
tem mais alunos. As cenas vão ao ar em breve
no. "Sítio do Picapau Amarelo".

Over dose
Fofoqueiros de plantão andam espalhando que
a Globo estaria interessada em transformar o '

filme "2 Filhos de Francisco" em microssérie.A

exibição seria nosequndo semestre de 2006.

Gilberto Barros grava
especial de Natal na Finlândia
Gilberto Barros já desembarcou na Finlândia para
gravar Q especial de Natal do "Boa Noite Brasil'; da
Band. Lá,Gilberto visita a casa do Papai Noel, faz um
safári no trenó, mostra uma criação de Huskies
Siberianos e ainda visita a família mais antiga da
Finlândia. O apresentador se, preparou para o frio de-
20°C com uma roupa especial e outra tradicional
finlandesa, feitas sob medida pelo consulado
brasileiro.

I

Linha de jóias
Na semana passada Isabeli Fontana' aterrisou no Brasil especialmente para lançar sua
nova linha de jóias Vivara, no Shopping laguatemi. A top internacional chegou

,

acompanhada do noivo, Henri Castelli e parecia muito empolgada com à festa.
"Estou muito feliz com oresultado da minha nova linha, as peças ficaram lindas",
disse a modelo, que fez questão de usar todas as peças de sua coleção durante o

evento. A atriz Marisol Ribeiro, que fez a Karry, em "América", também estava

presente é esbanjou muita simpatia entre os convidados.

Riso certo
Oespecial "Toma Lá Dá Cá" tem o roteiro assinado por Miguel Falabella é Maria
Carmem Barbosa. As gravações já começaram; no enredo tem os personagens Rita

(Deborah Bloch) e Mário Jorge (Miguel Falabella) que são casados e dono de uma

corretora de imóveis. Eles decidem. comprar dois apartamentos no mesmo prédio e

transformá-los num só.Tudo bem, se o casamento deles não terminasse
, repentinamente. No elenco estão ainda Adriana Esteves, Daniel Torres e Diogo Vilela.,

I convencer João a não fazer mais nada ilegal,
_ I mas ele diz-que está precisando do dlnhelro .

SEGUNDA � Betin'a fica' muito I Bel�rom�teasin:e�maquevaidescobrirse
constrangida, mas aceita a aliança de I Horácio e u� ,CriminOso. Natasha convida

compromisso que Urubu lhe ofereceu. I todos docoléqio para um shaw que vai faze�
JúlioCésartem alta do hospital e vai para a I Download c.ementa com Bel que J_aque
casa de Rita. Betina fala para Urubu que I pretendia avisar Urubu sobre a armaçao de

quer continuar dando um tempo no !
Bernardo.

_

Betina 'ouve e fica choca�a.
namoro deles, mas aceita usar a aliança, i Aman�a ve Aline en!regando alguns �apels
por enquanto. Marcão fica chateado com I para Klko e exiqe ve-Ios, mas o m:nlno os

Kittypórque ela esqueceu o aniversário de I esconde.Kitty finge ter esquecido o Ingresso

namoro deles: Kiko pede que. Aline lhe dê I de Betlna Ra�a o s�o� de Natasha e faz com

aulas particulares, mas não conte para I queelavoltearepubllca ..

ninguém. Cabeção conta para Bel e I SÁBADO-NÃO HÁ EXIBiÇÃODownload que foram convidados para I
trabalhar na academia que vai abrir no i
lugardoGiga.Vilma descobre' os planos de 1,., ,.

"

seus funcionários. Kitty joga fora a bola de /> ALMA uEMEA
basquete de Marcão para lhe dar uma ( ,.

nova. Ele explica que aquela era sua bola.' SEGUNDA
- Serena explica para Julian que

'de estimação. '.
. i sente ter uma missão ligada a Rafael. Raul fala

. I para Cristina que é possível que haja uma

TERÇA _ Bernardo pergunta a Kelly se não i jazida de ferro abaixo do roseiral de Rafael, Se

quer ajudá-lo a' se vingar de Urubu e ela i for verdade, 'acha que Crlstina deve

concorda. Beth, Sabrina e Afrânio I convencerRafaelavenderasterrasequeel�s
reclamam que estão fora de forma e podem ganhar�UltO dinheiro porfora. Dalila
Rodrigo se oferece para passar 'exercícios I começa a sentir as dores do parto. Serena

_'para todos. Vilma decide fechar o' Giga. O I te.nta fazer o part� de Dalila, ma.s percebe q�e
pessoal do colégio fica chocado ao saber l ha algo errado. Cristina dlz a Debora que nao

-que vão abrir uma academia no lugar do I quer en�anar Rafael como Raul pediu, POIS

Giga e repreendem Download, Bel e I
tem esperanças de que ele ainda se ap�,xon:

'Cabeção por aceitarem trabalhar lá. i porela.Mlrellafalapara�aulqueseufllhoesta
Rodrigofala para os professores comerem I. nascen?o.Eduard? explica para Roberval que
pouco e malharem bastante, deixando I o bebe pode ,nao sobrevl�er,. deixando-o

,

todos desanimados.Juliana descobre que I desesperado. Debora diz a Cristina que deve

: está com uma espinha enorme e foge de I convencer Raf�el a vender .0 roseiral. Rafael
; Peciro. . I, pergunta a Debora e Cristina sobre o que
I ! estão falando.
I Q

, I

,
'

UARTA - Bernardo garante a Jaque que I, . . .

,
so quer provar que não enganou Betina. I TER.ÇA - Cristina se fazde ofendida efalapara
Gabeção sugere a Bel e a Download que i Rafael que estava se queixando dele pa!a
façam uma manifestação contra a venda I Deb�ra. Raul, explica para Mtrella que nao

do Glga, afirmando que ninguém vai I
considera o bebe de Dalila seu filho: Rafae!

fregüentar a academia nova. Kitty I confessa para CrlStln� que ainda e

!ecuperaa,bolaquetinhajOgadOfora,para I apaixonado por Sere�a. C�,stlna afirma para

alegria de Marcão. Aline dá uma desculpa R�fael que :empre Ira .a(TIa:lo, mas manda:o
para Léo e vai estudar com Kiko Léo fica I naomaltrata-Ia mais. Kátla diz a Jorge que nao

Ç:ssabiado.l;lorácio e Naná anun�iam que I quer que se aproveite da in.o�ência de Mirna.

I ,vao.se.casar.A representante da academia I J�rge Joga cha�me para Kátia, que se vinga

: ,deSiste d-e fechar o Giga ao. ver a i dlzendo,a Crispim que ocasament? dev� ser

(l11anlfestação. Jaque tenta avisar Urubu i logo apos a fe.sta de nOlvad? Jose Aristides
, que Bernardo está prestes a desmascará- I mostra a Bernardo que ha uma formiga
I 19,mas nao o encontra. João tenta pegar o

. perigosa no roseiral de Rafael. Eduardo diz a

: \�Olar de Rita que hávia penhorado, mas o I Agnes e Adelaide que Serena precisa fazer

amem cobra um preço que ele não pode I exames para saber porque tem desmaiOs.
. pagar. . I Agnes se prontifica a pagar pelos exames.

I Débora exige que Rafael destrua o ateliê de

: 'QUINTA _ B�tin� fica indignada com I Luna,afirmando que é pelo bem da saúde de
, Uru.bu.Download pega o celular de Urubu .Cristilla.
, � ve qU,e Jaque mandou 4ma mensagem QUARTA _ Rafael se recusa a destrúir o ateliê.de t�xto para ele. Léo bisbilhota a agenda

e Aline e descobre que ela tem encontros Hélio fala para Serena que ela precisa se tratar.
marcados com Kiko todos os dias Julian diz a Alexandra que ela precisa cultivar

�ownload mostra para Bernardo. a' os bons sentimentos para afastar o espírito

P ensag,:m que Jaque enviou pata Urubu. I mau qu� a'domma. Eduardo c?nta paraJullan
d:dro'nao entende por que Juliana foge I

que �allla fez o exame de gravidez no lugarde
.Ie. Bernardo term,ina tudo com Jaque, Crlstma.Jullan deCide pedir a ajuda de A,gneS�'I�a devolve o carro de Cabeção em para .convencer .Dalila a contar a verdade.

� adeclmento por ele ter organizado a
CrlStma destro I .?S vestidos de Luna

anlfestaçãol Lúcia mostra a Bel que um I guardados no· atelie. Eduardo explica para
homem chamado Horácio Barreto é II Hélio que o corpo de Serena pode ter trazido
prOcurado, pela justiça léo fala para seqüelas da outra vida.Débora dá uma bronca

, Amanda quedesconfia d� Kikoe Aiine. I e� Zull:nira, que chora. Raul d,es@bre que o

.'

I
JUIZ esta no restaurante de Ollvla e.flnge ser

�!�TA - Bernardo manda Urubu se afastar .

muito carinhos? �om Mirella e Ca�Uto na

e para sempre. Natasha tenta
frente dele. Crlsplm eXige que Ollvla lhe

MALHAÇÃO pague o que deve diante de todos os

•
clientes. Cristina rnostra.a Rafael os trapos
em que transformou os vestidos de Luna.
Rafael perde a paciência com Cristina.

QUINTA - Cristina se descontrola e Rafael
tenta segurá-Ia. Eurico vai contar a Felipe
que Débora maltrata Zulmira, mas é

interrompido pelos gritos de Cristina e

Rafael. Felipe aconselha Rafael a se libertar
da lembrança de Luna, dizendo que foi ela
quem o impediu de valorizar Serena. Olívla
pede que Crispim volte em outra hora, nias
ele acha que ela está tentando enganá-lo e

se recusa. Raul salda a dívida de Olívia com

Crispim para impressionar o juiz. Eduardo
diz a' Alexandra que ela precisa se tratar

antes, que possam voltar a viver corno
marido e mulher. Alexandra fica arrasada e

sente o espírito mau dominando-a. Serena
garante a Terê que não está doente,pois não
vai morrer antes de cumprir sua missão.

Rodriguez diz a Kátia que a quer de volta.
Agnes qarante- a Julian que convencerá
Dalila a contar a verdade a Rafael. Cristina
fala para Raul que quer deixar Rafael na

miséria.

SEXTA - Cristina garante a Raul que vai
convencer Rafael a vender o campo de rosas

�e descobrir qu� há mesmo uma jazida de
ferro. Cristina afirma para Raul que quer ver
o roseiral destruído. Raul fala para Mirella

que quer tomar posse do restaurante e avisa

que deixará tudo nas mãos do juiz da
audiência de conciliação. Débora diz' para
Zulmira e Euricô que irá prejudicá-los se eles
se queixarem com Felipe ou Rafael. Mirella
conta para Felipe que Olívia corre o risco de

perder o restaurante. Felipe se oferece para'
emprestár dinheiro a Olívia. Agnes pede a

Dalila para dizer a verdade a Rafael. Cristina
se finge de arrependida e .pede perdão a

Rafael. Ela afirma que lhe dará o divórcio se,
dentro de algum tempo, ele ainda não.

h?uver aprendido a amá-Ia.

SÁBADO· Cristina garante a Rafael que não
vai querer o dinheiro dele,caso se divorciem.
Rafael fica admirado cem a' atitude de
Cristina. Kátia não sabe se deve ou não
aceitar a proposta de' Rodriguez, Dalila
afirma para Aqnes que não entende o que
está falando. Abílio avisa Oltvia que a

audiência de c.onciliação será no dia

seguinte e explica que ela terá que
convencerojui�de que é uma boa rnã'e para
seus filhos. Ermelino manda Raul chorar na
frente do juiz e dizer que sente muitas
saudades de seus filhós. Vitória pede que
Olívia aceite seu apoio para 'não perder o
restaurante.Agnes promete para Dalila uma

recompensa se ela contar a verdade. Rafael
pede para conversar com Serena. Cristina
.pede que Adelaide lhe dê uma foto de Luna,
afirmando que quer emoldurá-Ia e dá-Ia a

Rafael. .

lO

BANG BANG

SEGUNDA - Bullock avisa à filha que se

decidir ficar contra ele não terá volta. Diana
não desis.te de enfrentar o pai e todos ficam
admirados com sua' atitude. Neon não
acredita que Bullock tenha feito algo contra

Violeta e Javier. Diana vai para o hotel de
Henaide e Denaide. Viridiana convida Pete

para passar uns tempos em sua casa e ele
aceita. Dorothy gosta e Dong morre de
ciúmes. Rush diz a Ingrid que vai levá-Ia até o

local onde o verdadeiro Gógol está enterrado.
Bullock manda Frank encontrar Ben. Úrsula
enrola Hacker, �izendo que ainda está
restaurando a lrnaqem.Góqol.avisa Bush que
ele não pode deixar Ingrid enganá-lo. Ben
volta para Albuquerque e exige queJefftraga
Carmen até ele. Diana passa, na casa do pai
para peqar alguns objetos pessoais. Bullock
não deix� que leve coisa alguma

TERÇA - Diana se despede de Bizerra e Sheng,
que ficam arrasados com sua partida. Javier
fala para Ben que está pensando em ir
embora de Albuquerque. Ele o aconselha a

ficar e garante que 'não vai permitir que
alguém faça mal à sua família. Zorroh
descobre que o Vampiro de Alabama, um
perigoso fora-da-lei, está solto. Jeff pede que
Ben vá até a mina abandonada para
encontrar Carmen. Henaide e Denaide
descobrem que Dolores tem uma mala cheia
de dinheiro. Bullock e Jeff tramam um plano
contra Ben. Bizerra tem uma visão e revela o

combinado dos dois para Diana.

QUARTA
Jeff vê que o cavalo de Diana estava ao lado
do de Ben e se desespera. Rush não encontra
o local onde o verdadeiro Gógol
enterrado, deixando Ingrid furiosa. Penny
todos os jornais da história de Albuquerque
para tentar descobrir por que os Bullock e os

McGold
.

brigaram. Dorothy confessa para
Pete que se sente mais atraída por ele do que
por Dong. Ela não consegue se lembrar do
marido. Dolores pega Denaide mexendo em

sua mala de dólares. Bullock descobre que
terá que causar outra explosão para abrir
uma passagem até a mina,mas teme que isso

seja perigoso. Henaide, Denaide e Dolores
brigam' e arrancam suas perucas.Zorroh ouve
e pergunta o que está acontecendo. Ben
acorda e se aproxima de Diana.

QUINTA - Henaide.Denaide e Dolores fogem
pela janela para que Zorroh não as veja sem

perucas. Ele as alcança, mas, não percebe
nada. Henaidê pede que Zorroh deposite no

banco o dinheiro da mala de Dolores,
afirmando. que pertence a ela e a Denaide.

Dorothy pede que Catty não seja tão parecida
com Úrsula. Ben e. Diana tentam encontrar

uma.maneira de sair da mina e acabam
achando o Vampiro do Alabama. Ele implora
para o tirarem dali. Javier comenta com

Violeta que Ben vai querer se vingar de
Bullock pelo que' fez com eles. Dog entra na

mina e encontra Ben. Pete fala para Viridiana

que tem uma idéia para usar a loja que ela
tem ria cidade. Bullock conta pará Neon que
Diana está presa na mina e ele pede ajuda aos

habitantes de Albuquerque. Ben e Diana
encontram a saída·.

'

SEXTA - Viridiana empresta a loja para Pete
montàr uma academia de giná�tica. Úrsula
fica indignada. Elga confessa para Vegas que
gosta de Aquarius. Henaide e 'Denaide
descobrem que Dolores é Frank. Ele exige que
guardem seu segredo para que não cOlite o

delas. Neon explica para Bullock que não

estão êomeguindo abrir caminho. Ben e

Diana saem da mina. Vegas fala para Zoltar
que vai assistir à aula inaugural da escola de

qualquer jeito. Para proteqer o amado,
Diana diza Bullockque Ben morreu.

Júlla garante que ninquérna impedirá de se
casar. Guida chega na festa sem convite e Gigi
fica em pânico. Aquilino finge que não está.
chateado por não ir ao casamento.O ju(iz e o .

padre iniciam a cerimónia. Mateus se

impressiona com Érica. Mônica mente para
Cemil dizendo que Alberto não a procurou
mais. Jamanta quase flagra Safira e Pascoal
juntos. Érica esnoba Mateus, empurra ele na
piscina e Ornela se diverte. Cemil chega ·em.
casa e vê Nikos em sua porta. Nlkos se

emociona ao ter certeza de que é seu filbo..
Murat sai da casa ese posta ao lado deCemiL

SÁBADO - Harold fala para Javler e Violeta
que Ben morreu. Ben revela a Hacker que
estávivo e pede. que o abrigue na igreja.
V�as convida Denaide para assistir ii aula
de Garfunkel na escola, deixando-a nervosa.

Dorothy e Úrsula discutem sem parar.
Bullock fala para Frank que- eles devem
aproveitar o momento para começar a

expulsar os colonos" de suas terras.

Mercedita chora muito porcausa de Ben.Ele
ouve escondido e se emociona. Pete estala
as costas de Dorothy. Dong vê e não gosta.
Úrsula diz a Elga que quer lhe ensinar o

caminho para virar uma santa.

QUINTA
Murat, que acha que Nikos é um simples
bêbado,manda-o ir embora. Safira escapa da

..
'

oficina sem ser vista por Jamanta. Giovana
encontra a mãe na rua e estranha. Guida força '

uma conversa, com Bfa sobre seus planos e é

expulsa do casamento. Cemil e Narciso
assistem à apresentação do teatro de rua de
Soraya.Maria Joáo e lsaac.Nikos não se perdoa
por ter aparecido bêbado na frente de Cemil.
Bento recebe uma intimação para a audiência
sobre a guarda deTonlnho.Erlca confessa para
Júlia que não cursou administração de
empresas em Londres,e que vem trabalhando
como modelo. Vitória sugere que Nikos
trabalhe na fábricapara se aproximar de Cemil.
Safira não sabe, o que responder quando
Giovanna diz que 'sabe que ela esteve na

oficina. Gigi se choca quando Mary diz que Bia
teve um filho com Mural. Bia descobre que .

Murat é dono de um terreno que elaprecisa
.

comprar para a nova fábrica da Belfssima.

BELÍSSIMA
SEGUNDA - Nikos diz para Katina que veio
conhecer o filho. Katina confessa que
escreveu as cartas em nome da irmã.Murat
fica nervoso ao saber que Katina foi embora.
Alberto se encanta com Mônica na praia.
Júlia convence André a fazer uma festa de
casamento. Fladson avisa com gestos que
Katina e Nikos estão lá e Tosca disfarça
quando Murat quer ir à sua casa. Katina

pede um tempo para explicar tudo à sua

família. Safira se faz de ofendida ao ser

questionada por Maria João quando chega
à oficina de' Pascoal . Alberto simula um

defeito no carro e acebaconseçuindo que
todos durmam no hotel. Katina descobre
que sua carta de despedida, revelando 'tudo,
sumiu. Cemil aguarda Mônica. André janta
na mansão e Bia o recebe bem.Mônica tenta
evitar o assédio de Alberto.Safira se prepara
para ir à oficina,masTakae a'encontra na rua
e a leva para sua casa. Nikos pede para' falar
com Júlia.

SEXTA - Bia garante que o terreno será dela.
Júlia diz a Vitória que Nikos poderá trabalhar
na Belíssima. Alberto pede que Mônica jante'
com 'ele, para que resolvam o problema 'de
Toninho. Guida e Mary discutem sobre o sexo

da criança, mas contam para Gigi que Bia teve
uma criança de' Murat e largou-a em um.
orfanato. Cemil se comove quando Mônica
fala de sua 'preocupação com Toninha. Júlia e

André viajam para a lua-de-mel em Paris. Bia

quer descobrir quem deu um beijo em Érica.
Narciso se apresenta a Vitória, mas logo se

encanta com a beleza de Érica. Bia pede que'
Peppe a ajude a reencontrar Mural. Soraya
avisa Murat que Peppe pediu para ele ir ao

galpão. "Toninho pede a Mônica que não se
afaste nunca dele. Nikos se emociona quando
Alberto o-apresenta a Cemil.

.

SÁBADO - Mônica p'romete qu� não vai
abandonar Toninha. Safira separa briga, de
Maria João e Giovanna. Narciso e trica �se
divertem na academia. Cemil' convida Nikos
para ir ao bar da fábrica. Katina deixa cair uma
travessa quando Cemil conta que conheceu
Nikos. Guida e Gigi não conseguêm
informação no orfanato. Narciso leva Érica em
casa. Safira, Alberto, Giovanna e Lourenço (Lu!
Mendes) jantam juntos. Alberto mente que
estáse sentindo mal e vai embora.Murat pede
que Cemil descubra. o sobrenome do 9rego.
Maria João fica com o rosto inchado a' por
causa da maquiagem qU,e ganhou da mãe,e se

irrita ao saber que Safira comprou' rio camelô.
Gigi, Guida e Mary encontram Alberto [10
restaurante. Mônica decide não se encontrar

com Alberto. Cemil pede que Katina se abra
com ele. Murat vai ao encontro de Peppe e··se
depara com Bia.

'

TERÇA - Nikos devolve. o brinco que Júlia
esqueceu' em sua casa.Vitória confessa para
Júlia .que não quer que -Nikos retorne à
Grécia. Cemil briga com Alberto e leva
Mônica embora .. Bia liga para Érica, em
Londres, e diz que ela tem que impedir o
casamento da mãe. Vitôria aceita o convite

para trabaJhar na Physical. Takae pede que
Safira cuide da reforma da quitanda para se

tornar um sushi-bar. André fica sutpreso
quando Çemil conta que está' apaixonado
por Mônica. Cemil acusa André de ter

maquinado tudo para se aproXimar de Júlia,
mas ele, nega. Katina vai ao encontro de
Nikos, que pergunta ansioso pelo filho.
Cemil aguarda Mônica. Mateus olha o

convite que o pai recebeu para o casamento
de JÚlia.Bia chega na festa atrasada,é avisa a

Gigi que o casamento' poderá não
acontecer. trica chega de surpresa e diz à
mãe que ela não p0ge se casar.

QUARTA - Katina sugere que Nikos se

aprox'ime de Cemil sem dizer que é seu pai e
o convida para a festa de Santa Catarina.

Mary pede que Guida lhe entregue o

testamento que ela lhe .dará ações da
Belíssima. Gigi entra no quarto deJúlia ediz
que Bia está por trás da chegada de trica.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Óculos retrô volta com

força total no verão 2006
Imortalizados na década de 60 por Jackie Kennedy, os óculos
grandes ganham sessão r_evival na coleção primavera/verão
2006 das grandes grifes. Quadrados ou ovais, eles surgem
com armações em tons pastel, hastes u'tais largas e detalhes
em cristais. A onda retrô, aliás, veio para ficar.
Para confirmá-las estão aí os óculos estilo aviador must na

década de 80 que fizeram sucesso na coleção passada e

ganharam ainda mais força depois que Leonardo DiCaprio
ressuscitou o modelo no filme "O Aviador".

.

Com armações ,metálicas em tons que vão do preto ao prata e

design mais esportivo, eles aparecem em variações de
tamanhos e cores de lentes e se adaptam a quase todos os

formatos de rostos.
,

Os óculos de sol femininos em acetato, nas cores verde-água,
rosa, salmão e outros tons pastel surgem incrustados de
cristais. O branco também aparece forte, assim como os

eternos pretos, coringas para todas as horas. Alguns óculos
ganham até detalhes em diamantes, rubis e esmeraldas.
Vale lembrar que no ecletismo da moda primavera/verão 2006
os dourados, queficaram de fora das últimas temporadas de
moda, retomam seu lugar de destaque nas coleções das mais

,

consagradas grifes. Mantendo a tendência de outras
I

temporadas, os óculos ganham tonalidades que passam pelo
branco, vermelho, rosa, chegando aos tons críticos. As

estampas também ganham espaço, ao lado de acetados
ultracoloridos listras e tonalidades delicadas. Isso não quer
dizer que os adeptos da linha monocromática tenham que"
ficar de fora da moda. Para estes, a sintonia pode ser obtida
com as armações grandes, que continuam em alta.
Para os antenados na moda a dica é combinar as duas

, 6Óculos em acetato com cristais será ,a

sensação das chiques de plantão no verão 2006

6 Para os mais antenados os óculos verde

amarelo serão o must da próxima estação

Massoterapia ajuda a relaxar para
aprovei.tar m.elhor as festas, de final de ano

Dezembro já chegou e todo ano as mesmas preocupações
acompanham as datas festivas desta época: Compras de

presentes, preparativos, decoração, comida etc. Não tem como:

toda essa apreensão para agradar e a correria tradicional dessa
, �

ocasião acabam gerando estresse.
'

Para não cair nessa armadilha � terminaro ano de mau humor,
especialistas em fisioterapia e bem-estar, indicam a

massoterapia. Por meio desta técnica pode-se amenizar os
efeitos do corre-corre, aliviar o estresse e fazer com que a

pessoa se sinta mais relaxada. Essa prática é indicada para quem

quer cuidar .da saúde física ,e mental e se dar um presente ao
.

mesmo tempo.
Massoterapia é a aplicação de técnicas de massagem para

finalidade terapêutica, relaxamento, estética e anti-estresse.
Possibilita o enriquecimento da energia-vital, equilíbrio do
tônus muscular; alívio de dores, modelação do corpo, melhora
da circulação sanguínea, aumento da capacidade respiratória e

boa digestão, através da manipulação manual dos tecidos
flexíveis do corpo, com ou sem aplicações de calor, frio e

vibrações.
Tudo isso contribui para a diminuição do estresse e proporciona
bem-estar, e relaxamento. Entre as técnicas de massoterapia .

oferecidas, destacam-se:
Shiasu: Pressão do dedo e' da palma das mãos, às vezes de
cotovelos, joelhos e pés, a firn de obter efeitos 'curativos, Atua
no fluxo de Energia Vital, que circula pelo corpo através de
Meridianos.

Reflexologiar É um sistema terapêutico de estimulação dos

pontos (nos pés e região) .através da pressão, fricções e
.

massagens. Intensifica a circulação da força vital e elimina os

o ás o o 8y Getemy Altil'!s I'
ÁRIES -Mornento em que estará para atrair a simpatia alheia e tirar proveito que de tal benefício.
Contudo tome cuidado com seu orçamento financeiro, gastando somente o que for de extrema
necessidade. Pode amar. \
TOURO·Terá feliz resultados em novas associações,melhor ainda 'se fore"'; com nativos de Áries ..

,

Um pouco de desarmonia em sua vida conjugal,mas com compreensão, tudo acabará bem,

G�MEOS . Grande entusiasmo cóm o trabalho. Atitudes urgentes e decisivas poderão ser
tomadas e,desde que as direcione de forma construtiva,serão fonte de bons resultados práticos e

financeiros.
'

CANCER -Diflculdades na vida doméstica e muito mau humor é o que pressagia o fluxo astral
deste penedo para você. Evite as discussões precipitadas e seja mais inteligente' que tudo sairá a

contento. Bom para viajar.
..

LEAo . Seus projetas pessoais continuarão a se desenvolver de forma positiva, trazendo os

primeiros resultados práticos. Momento importante na Vida familiar, na qual poderá encontrar

um equilíbrio emocional e interiormuito profundo.

VIRGEM· Pessoas nascidas em Libra poderão livrá-lo de embaraços financeiros neste dia.

Princ!pal.mente se forem do sexo oposto.Evite eragerar as palavras,Demais atenção a sua familia:
Prenúncio de uma viagem para o lugar onde nasc�u ou viveu durantemuito tempo. '

bloqueios responsáveis pelas disfunções orgânicas.
Massagem Clássica Terapêutica e Relaxante: Massagem
ocidental que possui duas vertentes de manobra: mais suave,

para fins-de relaxamento e efeito anti-estresse e em regiões
específicas, para analgesia e musculo-esquelétíca.
Massagem Modeladora: Massagem manual que estimula os

músculos e a circulação sanguínea venosa e arterial,
facilitandoa penetração 'de princípios ativos. Visa o

embelezamento do corpo.

Drenagem Linfática: Técnica manual que tem como objetivo
a redução de edemas, facilitação de retorno venoso e alívio de
sintomas decorrentes de distúrbios de retenção hídrica, pré e

pós-cirúrgica e celulite. Quiropraxia: Tem por objetivo
promovt;r o equilíbrio' do organismo: Remove o que está

causando irritação nervosa, aumenta o movimento, melhora
a circulação e reduz o inchaço e a dor. /'

Massage Quick: Manobras que priorizam região dorsal da

coluna, cintura escapular e pescoço. É feita em uma cadeira

especial. Associa algumas técnicas de massagem. O tempo de
uma massagem é de 20 minutos.

, Reiki: Técnica tradicional de harmonização natural através
da imposição das mãos Reikiano, que equilibra a Micro

Energia Vital (KI),através da sintonia com a Macro-Energia
Vital (REI), normalizando os vórtices, ao seu potencial
máximo. Gera resultados positivos nos aspectos físicos;

, mentais e espirituais.
Terapia das/Pedras Quentes: Técnica oriental que usa a

termoterapia para curar, somada aos conhecimentos de

geoterapia e massoterapia. Consiste em equilibrar as enérgias •

do corpo e relaxar a musculatura e beneficiar o organismo, '.

LIBRA . Todos os esforços que têm empreendimento no sentido de .elevar-se e prosperar
profissionalmente e socialmente se farão sentir com' maior força neste dia. Analise e verá quanto
progrediu e prosperou.

.

ESCORPIAo· Estando alguns planetas importantes em trânsito em bom aspecto, há indícios de êxito
nas questões que demandem sigilo, loteria, jogos, esportes e casamento. Dia excelente para resolver
um problema financeiro.

SAGITÁRIO· Período não é totalmente favorável p'ara tratar de assuntos relacionados com dinheiro,
mas muito bom para entabular negócios e obter novo� conhecimentos profissionais, para serem

postos em prática brevemente.
. �

CAPRICqRNIO· Momento em que sua moral e reputação estarão em jogo, se entrar em contato com

pessoas de caráter duvidoso. Por outro lado,o fluxo será dos melhores para negócios relacionados com
metais emateriais para construção.

AQUÁRIO· Certas' possibilidades de realização profissional que pareciam trazer bons resultados·

poderão ser adiadas.Os novos rumos da sua vida ganharão mais consistência e força.através da sua luta
e das suas atitudes práticas.

PEIXES· Tire de sua mente as mas intenções, o pessimismo e o desânimo. Coloque no lugar, uma boa
dose de otimismo e força de vontade que tudo deverá melhorar para você. Evite o contato com pessoas
suspeitas e o desgas.te da saúde com excessos.Exitofinanceiro inesperado.

Exposição I
Panorama

lnternacional de'
Design

Por: Daiana Riechel VI período

O ano de 2005 foi de fato especial para0
nosso curso de Moda. Durante todo esse
período vimos uma série de trabalhol
acadêmicos aflorarem e se expandirem
para outros campos de nosso paíl,
Propostas e idéias de várlosacadémjj,
de diferentes períodos do curso foram

·

expostas em espaços e canais de
comunicação que' fazem deste ano um

período repleto de realizações pessoail
e profissionais.

"

Neste mês de novembro, tivemos mai�
um importante acontecimento. A
docente Irene Maldini, que' leciona a

disciplina de Desenvolvimento de
Produto para o IV período, esteve
recentemente apresentando sua

proposta de produto no I Panorama
·

Internacional de Design que esteve
acontecendo no Rio de Janeiro e que
contou com a presença de dlverso
designers do mundo. I

Irene relatou sua experiência no evento

e s a I i e n tau que s e u t r ab a I h o
'

representou uma surpresa para o

público presente no espaço."A temática
desta exposição era Ninhos de

Segurança e tencionava mostrar visõesf

pessoais, regionais e nacionais sobre
este tema. Havia muitos designers e de
diferentes partes do mundo, Espanha,
Argentina, Holanda, etc. Em nossa

proposta queríamos falar sobre a

questão da imigração que se acontece
muito nos países da América Latina para
países-com matares oportunidades e

também por que a nossa geraçãó tende
a ser um pouco nômade-por diferentes
questões. Então o que fizemos foi uma

casa que se pode carreqar, um objeto
que você poderia estar viajando com ele
nas costas, uma mochila com estampas
que remetam aos objetos 'domésticos e

que aonde chegasse poderia sentir-se
em casa, que significa para nós a

segurança ... estar rodeado pelos nesse

objetos, com a história de cada um. Para
construirmos esta proposta já vínhamos'l
realizando uma pesquisa sobre o

conceito de roupa para casa e qual seria
sua relação com a roupa humana. Este
fato já trabalhamos inclusive no I,�
período no curso de Moda.O conceitoJa
estava formado, a concretização veio

pela, próposta da casa em forma de

mochila para se carreqar.Nossa proposta
foimuito aplaudida e teve qrande êxito,
éramos as designers, mais novas e�
meio' a equipe. Ficamos felizes pOIS
levamos um trabalho' conceitual, Corn

qualidade e bom acabamento.Tudo issO
·

se deu graças ao trabalho de equipe que
se realizou nos espaços do laborató,riosl
da Unerj com o trabalho de acadêmICOS
e de Marizi e Ketrin no laboratório de

costura."

fr
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Rua Duque de Caxias, 724 ... Centro
Sala 14 - CEP 85...806-240

.

Fone/Fax: ( ) 3035-7080 ... Cascavel- PR
wwW.premierpesquis•••com.br
premier premierpesquisas.com.br

A Premier realizou jantar cerimonial no dia 23/11, no Restaurante
Arrnalwee com entrega da premiação a todos os empresários e

profissionais destaques dentro da qualidade profissional e
empresarial.

Premi r
Pesquisas I- Publicidade

RELAÇÃO.DAS EMPRESAS GANHADORAS DE
JARAGUÁ DO SUL se

,.

�'

� �'\
1. AF Roda

..

2. Agropecuária Jaraguá

Conséttp::}êJ� rodas nâe1ionai
importaaas-3371,-3040
Produtos agropecuários-
3371-8911

FábriGa'd� lajes-
�27?;;6º.º.O. .

Posto de Combustível-3275-3030
L0 n

�

. I

3. Arte Laje Jaraqué,

4. Auto Posto Marcolla
5" Camis(,h1

SI 6. Centro estético Dr. Anaíse Ayala
�i 7. Cerutti Instaladora

-

0

Clínica de estética'-3376-4145
Inst. elétricas, res, com, e

.

ipdustriais-3371-0791.
'-- 8. Clicheria e Carimbos Jaraguá

9. Clínica Dr. Edson"Carlos Schulz
Clicheria e carimbos-3_370-1806

.

CenJro"l;!� diagnóstico po
.

i rnpg�;(:;lj,:33l1-J 1 0.2,",
Medicina e segurança do
trabalho-3275-2088

�. Co

(,1 10. Destrarned

granl
Clínica de tatuagem e piercing-
3370-6124

.

Ci ru rg,�g;'ºe (lti_sta-3� 7�:�w6,Cil��'1
Limpeza & Conservação-
3376-0737

�: «

C'" 12. Dragon Off Sou I

si

;;; 13. Dr.André Enéas Molon '

�t 14. Equipe Limps

l' !15�Fellows; Idiõmã;s�\lt\;F
;:c 16.Ferrari Ma.�saQi�t�·.:�. Ú :Floricultura 'Rosen-Haus

18. Foto Loss
19. Hotel Pousada O casarão
20.lmobiliária Menegotti:'.
21.Jadrilar Estofados

','_',,····:,c: �·%t%':<.TWi@iMf"r::l%N1C\:>ii>"·;: '*i;r'y:c:w-·''''(. ·""�-":""�Y"%fHi$:?�Wiw";.q.,,?,::?,,,;iW
,'�scqJq:lt�:l�lqmg§-�gZ��l�lt'*.
Clínica de massagem3275-0279
FlôH"c'�,;í!'gi��:3 2 75·��.24'Q:��T4;;1"lli;11
Stúdio Fotográfico-3275-3555
Pousada-:3372-3561 r' "".

ili

Imobiliária-3371-0031

32. Nando Auto Center

FábriCati.�eforma e comérci9.,�
estofaaós:-3370-5435,

.,

"';/.'-."_";",;;;';':'.,*,:,;,;. ,,:, o,. ,;� .• :;. ""',, . ",,«,>U

Escola de informática-3376-4268
Està m·�,a;b.a�.:r376:.3753 ,

Joalheria e Óptica-3371-1911
Jornal'local e regional-3371-T9'ãl

. Pizzaria-3275-2876
Vídeo b9cadora;;3376':2016
Calçados e confecções moda
jovem-3372-0057
Assis
in
, 'I'

Industria e comércio de

etiquetas-3371-5�00
Sonorização e iluminação p
even!os-�275-3559 '

Balanc. e geometria
.

com putadorizada-3370-0021

22.Jaraguá Virtual
23. JJI Estampas
24. Joalheria e Óptica Seifert

.

25.Jornal Correio do Povo
26. La Formassa
27.Mania Vídeo Locadora
28. Mega Tranze o Pé

�9.Mr.Micro

';'
30.Multiprint

31. Multisom SomLuz �t,lmagem

câr�N"·� :'t"VWVt';W;@'#:yw:t::""d.eveículos-.3.370-47141: ..•...!..••g,I" ..;:ll .. ,9.!tl1l,9d,eI$l;h�.M .. , .. ",à&�.,,jL:':_v.
34.0dila Bolos Artísticos. Bolos Artísticos-3275-0598

%I!iiiiíÍJJt '�" i ..

.
' '.

.

'

, •
. .'..�iS:!'�UiIl1l�'���.mà-a:s9ls"'7'1:*I.I:J;r1l1$•.���úto M.ecân ica-32"75-0712 ii"f<,>,.,:�";",,�,�:,,*;.,�:;;;,,,:;;;.-.�:�.;;::->:<:��.;.:,_(,.,;L:{::,,":;:::_,'i.i;:,��/lt�)IM;;::�:;:�;::�''';;;;0:"0;::''''';;''';k.,,�::;......"«,'� a=,::>�=,-:»:,�" .. :0:<;;;;:m·::lliiU tt.t.""' .. ffi'*'" ..•..,.'.L: ... :"'; .. �'::�.. o.... ..�." •..:.,. '.. ,.,�., .. ;.,

36. Olicar Auto Center Injeção eletrônica e auto

.elétrica-3370-0423
:WT ::"c1nstãlação de som e alarmes

automotivos�3371-897J·
..

Panificadora & Confeitaria-
3371-4300

'ecarga de cartuc
0-2980

Vendas e ass.Técnica emport.
eletrônicos 3275-3098

·C·

±�@IJI·:.�miss9ra FM-3371 ;0991'
Emissora AM-3371-1 010

38. Panificadora Nutrição

,

40. portec Autornotlzações
,- ,. >�: t: "W%a}r::'; m;1P�:�$�*r:!41 ,Baç!jo Stll:,;]!;!h�"'§tÚ\%
42. Rádio Jaraguá AM
;43,' Restaurã*ilts'�io"pâlinhas ;'

44. Revista Leia Mais

L�� � R:qf��*çª,§:�'f�f(;lI�s
46. Senecar

Restaurante-3275";'1654
Revista regional-337Q:ê'271
'Cábeleireirôs-3275-26�53

�

Latoaria & Pintura-3273-1576

Serigráficá
-0054

48. Só Intíma Loja de moda íntima-
3371-8511

Destaque-3372-1010
Serviços de torno e solda em

'geral-3370-7363
Instaladora de gás veicular-'

72-1 TI] �

Automação Industrial-
3372-1800

, mérclo de frutas e verdUras-o
71-,S051

Vidraçaria.

50. Tornearia Maba

{._ ·�.'·C

1'51.
� M

52.Usoa�

54.Vidraçaria Barão

RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE GUARAMIRIM se

2. Guará Sat

"dutós a�RopecU'ários
73;0339

.

Alarmes, portões e antenas

parabólicas-BôZô-S 153

,�"floricultura-3373-1949
Comércio de veículos-
3373-4047

�.;;,�::!:��? .::;,;;,�:?::_v�, _.
.. . ., .. ,.. �W-"

.' _.�,'''b0.",,,,t%&i,'ftwxi:;:��JSIR�IPJ��c:a90-3 31ªyQ,�ZJ(b

13. Froric,uttY.�ª:�ri�II?�
4. LB Automóveis.

RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE eORUPÁ S"C .

;3.! FYJJerái!�]Yi!il�C_**,-wc
4. Panificadora Bom Gosto

cJeMotos2ª�?5-264�
Farmácia e Manipulação-
3375-1509

.Jun�rária-3375-1161
.

Panificadora & Confeitaria-
3375-1062
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epcaocorreiodopovo@netun.o.com.br
iar fotos até Quarta às 12h) .

No próximo dia
04/12, o gatinho
Donigton
Spredman
c'ompleta seu 10

aninho. Parabéns
da madrinha
Débora e dos tios
Darci e Adolfo

Iluminando a
coluna o

simpático
Welinton'
Mateus
Andreatta, filho
de Flaviane e
Alex

No último dia
13/11 '

aconteceu o

batizado dos
fofinhes

Guilherme .e

Júlia Valeng.a.
Os pais Roseli

e Ivan desejam
muita saúde

ner

hOJ
We

Felicidades para Patrícia Lewerenz que�ompleta hoje seus 12 anos. Parabé�s dos 'p .

enato e Marise e do irmão Leandro
ais

11

A fofinha
Eloàh
'Consatti,
completa
hoje 3

.

aninhos. Seus
pais desejam .�
toda
felicidade e
lhe amam

\ .

/

A gatinha Bruna
Alves Hohl
completou 8
aninhos no
último dia 28/11.
Seus pais Denis e
Maria e seu mano
William desejam
muitas
felicidades, saúde.
Parabénsi

Na foto a

princesinha �á
família, Bethma .

laube Rekowsky,
que complet�u 4

aninhas no dia

01/12
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