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SENHORA DO DESTINO

Saiba como vai ser a última
cena da novela hoje à noite
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o DESAFIO DE CHiQUINHO FALTA DE PROFESSOR

Gerência de Educação confirma
o novo concurso até mês de agosto

LHS PEDE AO MINISTRO

BR-280 poderá ser duplicada pelo Estado
O governador Luiz Henrique pediu ao Ministério dos Transportes a estadualização da BR-280 e diz que pode começar a obra através da SC Transportes, criada para cuidar das estradas estaduais. - PAGINA 3

Notícia de ontem do Correio foi confirmada pela gerente de

Educação. Só um novo concurso poderá resolver a falta de

professores em algumas matérias. Os pais continuam

recebendo bilhetes das escolas informando que os filhos não

terão aulas. - PAGINA S

A Ponte do

Agricultor,
em

Guaramirim,
já não

suporta mais
o tráfego de
caminhões e

tratores.

Moradores
'pedem a

segunda pista
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Ponto crítico
o calor insuportável dos

últimos dias - em todo o

país - é resultado das
constantes agressões do ser

humano ao meio ambiente.

Pesquisas recentes alertam

para o agravamento do
efeito estufa no Planeta.
Concluem que o problema
está chegando a um ponto
crítico de não-retorno e

que apenas o Protocolo de

Kvoto será insuficiente para
reverter quadro atual. O
alerta, embora

providencial e de extrema

importância, deve cair no

vazio e ser relegado em

detrimento da ganância e

da ignorância ambiental, já
que, no Brasil, os primeiros
estudos sobre meio

ambiente são do século
XVIII.

Os crescentes desequilí
brios climáticos em várias

partes do mundo têm

preocupado sobremaneira,
fazendo crescer a perce-

FRASES

pção de que há algo acon

tecendo no planeta, para
além de lima eventual irre

gularidade de fenômenos
naturais. No Brasil, não é

diferente. Os sinais são

cada vez mais claros.

Regiões que até bem pouco

tempo não sofriam grandes
prejuízos com instabilidades
climáticas hoje vivem nova

dos perigos da falta de

conscientização ambiental,
. cabe ti responsabilidade
pelas ações de reparo.
Ainda que muitos países
concordem em combater o

aquecimento global - a

temperatura média do

planeta cresce com uma

regularidade preocupante
- o maior poluidor, os

� Regiões que até bem pouco tempo não

sofriam grandes prejuízos com instabilidades
climáticas hoje vivem nova realidade

realidade. A estiagem
prolongada nos estados do
Sul, de conseqüências
imprevisíveis, é um triste

exemplo das significativas
alterações no clima da
Terra.

Os resultados concretos
das agressões ao meio

ambiente transformam a

percepção em hipótese. Às
autoridades, que durante

anos, tergiversaram acerca

Estados Unidos, se recusam
a assinar o Tratado de
Kioto, um pacto que propõe
a redução da emissão de

gases que causam o efeito
estufa.

Como a poluição não se

limita ao espaço do po

luidor, tampouco as conse

qüências dela, _Q mundo
corre perigos enquanto os

Estados Unidos .n
â

o se

dispuserem a colaborar.

Assim, o ponto de não

retorno para o aqueci
mento global poderá ser

atingido antes do previsto
inicialmente - dez anos.

Segundo David Stainforth,
da Universidade de

Oxford, o aumento de um

grau na temperatura terá

sérias conseqüências, como
a elevação do nível dos
oceanos e o surgimento' de
novas doenças.

Ainda que o Brasil possa
ser o maior beneficiado com

a vigência do Tratado de
Kioto - alternativa para

países que precisam com

prar cotas de carbonos,
investimentos em projetos
florestais -, as perspectivas
futuras são sombrias. A solu

ção está no pacto universal
sobre a emissão de gases

poluentes e na capacidade
do ser humano em preservar
seu habitat. Caso contrário,
em breve ultrapassaremos o

ponto crítico.

"Não há espaço no curto prazo para redução da carga tributária, tendo em vista os programas
sociais e ,os compromissos fiscais do governo':

• Ministro da Fazenda Antônio Palocci descartando a possibilidade de reduzir a carga tributária do Brasil,:uma dasmaiores do mundo.

MundO" I Pessoas & Fatos I
� IRAQUE

� CHINA

TungChee-hwa deixa o
comando deHong Kong
o executivo-chefe de Hong Kong, Tung Chee

hwa,confirmou ontem a renúncia dois anos antes
do término domandato, alegando problemas de
saúde. "Apresentei ao governo de Pequim a

minha renúncia do governo da Região
Administrativa especial de Hong Kong;disseTung
Chee-hwa antes de partir para Pequim, onde faria
o juramento como vice-presidente. da
Conferência Consultiva Política Popular. "Tenho
notado progressiva piora da minha saúde geral;
declarou. Rumores sobre a possível renúncia, cuja
popularidade vinha se deteriorando nos últimos
anos, circularam amplamente durante as últimas
duas semanas.

� JAPÃO

País relembra osmortos
do bombardeio aTóquio
Recordando o que é considerado o mais

devastador ataque aéreo da história, cerca de dois
mil japoneses se concentraram num memorial
no centro da antiga zona danificada de Tóquio
para lembrar os 100 mil mortos pelos
bombardeios dos Estados Unidos à cidade, na
noite de 9 para 10 de março de 1945. Em meio a

pedidos para o Japão romper com os ideais

pacifistas pós-guerra, sobreviventes lembraram o

horror da noite, quando mais de 300

bombardeiros B-29 lançaram quase meio milhão
de bombas incendiárias sobre Tóquio,destruindo
completamente 40 quilômetros quadrados do
setor oriental, o mais densamente povoado.

� �AQUISTÃO

Governoadmitevenda
de centrífugasao Irã
Depoisde anosdedesmentidos,oPaquistãoadmitiu
ontem que o pai do programa nuclear vendeu

centrífugas ao Irã, mas negou ter conhecimento

prévio das atividades e insistiu que o cientista Abdul
Qadeer Khan não será entregue à justiça de outro

país.Trata-se da primeira vez que o país aceita tais

acusações desde que a Agência Internacional de

Energia Atômica começou a investigar a venda de

centrífugas ao Irã. As centrífugas nucleares são

necessárias para o processo de enriquecimento de
urânio. A atividade pode resultar tanto no

combustível nuclear utilizado nas usinas como nos

componentes utilizados em ogivas atômicas. '

� ITÁLIA

Papa ficará internado
até a Semana Santa
os médicos aconselharam o papa João Paulo II

a prolongar por"mais alguns dias"a permanência
na policlínica deGemelli, mas deve estar de volta
ao Vaticano no começo da Semana Santa, em
20 de março."O papa irá passar a Semana Santa

noVaticano - isso está confirmado;disse o porta
voz do Vaticano, Joaquín Navarro Valls. "O papa

gostaria de regressar ao Vaticano o mais rápido
possível, mas aceita' as recomendações .do
médico; completou. A internação do papa por
mais tempo não é um sinal de problemas, já
que o último boletim médico diz que a

recuperação está "progredindo regularmente':

Michael Jackson chega
atrasado ao julgamento
o astro pop Michael Jackson chegou atrasado
ao tribunal da Corte Superior de Santa Maria,
na Califórnia, onde está sendo julgado por
abuso sexual a menores. O juiz responsável
pelo caso Rodney Melville, que chegou a

determinar a prisão do cantor e disse que
suspenderia a fiança de US$ 3 milhões. O

advogado do cantor, Thomas Mesereau Jr.,
justificou o atraso de mais de uma hora

alegando que Jackson estava sendo tratado
no Hospital Santa Ynez Valley Cottage com

um grave problema nas costas. Jackson entrou
no prédio vestido com um paletó sobre o que
parecia ser um pijama.

" CORREIO DO POVO

AtaqU'esuicidamata
30 e deixa 25 feridos
Um atacante suicida explodiu ontem uma bomba
em uma mesquita onde ocorria um funeral xiita
na cidade de Mossul, no Iraque, matando pelo
menos 30 pessoas, outras 25 pessoas ficaram
feridas. Soldados dos Estados Unidos cercaram a

área próxima à mesquita. Antes da explosão, dois
ataques rebeldes distindos mataram duas
autoridades da polícia iraquiana e outros dois

policiais.Paralelamente,autoridades disseram que
os curdos e xiitas haviam chegado, pela primeira
vez, a um acordo para permitir que a Assembléia
Nacional do Iraque, convocada oficialmente para
16 de março, nomeasse um novo governo.
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Administração inovadora

e eficaz

*vice-Governador de Santa Catarina

Eduardo Pinho Moreira *

A aprovação da Assembléia Legislativa ao projeto de reforma

administrativa, apresentado aos deputados pelo Governador Luiz

Henrique da Silveira, constitui o melhor atestado de maturidade

política de Santa Catarina. Novos modelos de gestão para a

administração pública são fundamentais com vistas à consolidação
da democracia e a implementação de estratégias de pensamento,

porque é através deles que o governante se aproxima das necessidades
imediatas da população, aprimora a prática e sua credibilidade é mais

bem julgada. As mudanças introduzidas são essenciais para permitir a
redução das despesas públicas, e uma redistribuição dos encargos,

adequando-os às receitas dos diversos níveis da administração.
De todos os pontos positivos do projeto recém aprovado, há que

se destacar um que precisa sermais lembrado, e é o mais significativo
para omomento de transformações que omundo globalizado atravessa:
a quebra de paradigmas. No lugar do pensamento habitual,
padronizado, eis que surge uma nova maneira de projetar o futuro, de
acordo com a exigência profissional contemporânea. Esta é exatamente

a linha traçada pela LeiComplementar em seus conceitos norteadores
da administração em Santa Catarina e inspiradora de propostas
inovadoras que se cruzam com os ideais de todos nós, Isto porque

conhecimento, seriedade ética e incorporação de novas tecnologias
tecem o sonho de todo o cidadão atual.

Para que se tenha uma noção mais exata do alcance da visão do
Governador Luiz Henrique ao propor a reforma, é importante assinalar

que embora os progressos da tecnologia e da ciência, especialmente
nas duas últimas décadas, tenham sido enormes, o ser humano pouco

avançou. A comprovação deste fato está nas sucessivas guerras,

perseguições, conflitos, discriminação, injustiça e pobreza. Será que
poderíamos creditar essa situação à existência de um modo de pensar
insatisfatório? Sem dúvida, conforme Edward de Bano, criador do
pensamento lateral, nos chama a atenção em sua extensa obra, nosso
modo de pensar, apesar de excelente, é limitado. "Um padrão é como

uma trilha", esclarece, "Quando você está nela, é mais provável que
a próxima parada seja nela mesma do que em outro ponto qualquer
em outra direção", acentua de Bano, lembrando que "o lado negativo
dos padrões é que, uma vez estabelecidqsl nos prendem numa

armadilha". Na medida em que a administração pública adquire a

capacidade de desafiar os padrões vigentes com o objetivo de criar

padrões melhores não há a menor dúvida de que todos serão

beneficiados. Melhorias significativas na gestão pública têm como

conseqüência direta melhorias significativas na sociedade, Cumpre
que cada um assuma, de fato, seu papel ativo na história,

Dentro deste contexto, oGovernador Luiz Henrique da Silveira

promove uma descentralização administrativa inovadora, voltada à

nova ordem social que se impõe e preparada para a velocidade crescente
com que a mesma se transforma. A hora é de participação, de busca
de caminhos lastreados nos princípios democráticos de modernização
e respeito às instituições, Para consolidar este novo conceito de

administração pública, são necessárias parcerias inteligentes e soluções
compartilhadas com todos os segmentos representativos da
comunidade catarinense. Quanto mais íntima, portanto, a relação
entre governo e produtividade, mais eficaz será o processo de
desenvolvimento da sociedade. É este o desafio do Estado moderno.

'Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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II>- Sangue novo
A administradora de empresa Roseli .

Capudi assumiu ontem a gerência do
Sesi (Serviço Social das Indústrias) de
Jaraguá do Sul. Ela substitui Isabel
Seleme, que foi para a unidade de
Curitiba.
Roseli, que trabalhava no Departa
mento Regional do Sesi de Floria
nópolis, será apresentada oficialmente
à comunidade empresarial do mu

nicípio na próxima segunda-feira,
durante a reunião semanal da Acijs
(Associação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul).

II>- Covardia
Cidadania pressupõe participação nas

ações comunitárias, exigindo o respeito
aos direitos individuais e cobrando de

todos (autoridades, imprensa, etc.) o

cumprimento das tarefas com a maior

responsabilidade possível.
Criticar e apontar falhas são gestos
cidadãos. Todavia, o que não se admite
é aproveitar para enlamear pessoas sob
o pretexto de agir em favor da
sociedade. Externar a opinião é bom,
mas é preciso ter a coragem de assumir
o feito. Nada mais covarde do que
textos apócrifos.

II>- Curso
oTCE (Tribunal de Contas do Estado),
em parceria com as associações de

municípios do Vale do Itapocu e do
Norte de Santa Catarina, promove no
próximo dia 16, a partir das 8h30, no
auditório da Amunesc, em Joinville,
o VIIICiclo de Estudos de Controle
Público da Administração Municipal.
Terá como temas: O TCE e os

controles externos internos nos

município, Gestão fiscal e limites
constitucionais e legais,
improbidades administrativas,
Sistemas e-Sfinge, entre outros.

II>- Esperançoso
o deputado federal Carlito Merss (PT),
relator da comissão mista que debate a

MP-232, não esconde que considera a

medida provisória muito ruim. Todavia,
acredita que pode se chegar a uma

solução que atenda aos interesses do

governo e do empresariado. Por outro
lado, não esconde que é a favorável ao

reajuste dos impostos para prestadores
de serviço.
Na opinião de Merss, existem grupos de
assessoria tributária interessados em

lucrar com a confusão criada com a

medida provisória.

II>- Exemplo
A deputada Ana Paula Lima (PT)
convidou o presidente da Câmara,
Ronaldo Raulino (PL), o vice, Jurandir
Michels, o Lika, e o secretário, Jaime
Negherbon, ambos do PT, para, na
manhã da próxima quarta-feira, na
Assembléia Legislativa, falarem sobre
o projeto de lei - aprovado - que
reduz o recesso parlamentar de 90

para 45 dias, em Jaraguá do Sul. A

intenção é incentivar os deputados a

seguirem o exemplo daqui, por

enquanto, única cidade do Estado a

reduzir o recesso.

REVIRAVOLTA

Luiz Henrique propõe a

esteduallzação da BR-280
CAROLINA TOMASELLI

.... Se Ministério

aprovar a proposta,
governador garante
que inicia as obras
imediatamente

jARAGUÁ DO SUL E

FLORIANÓPOLIS - O processo de
duplicação da BR-280 pode ter

uma reviravolta. É que o

governador Luiz Henrique da
Silveira (PMDB) propôs ao

•

Ministério dos Transportes que a

estrada seja estadualizada e

duplicada .corn o dinheiro do
Governo do Estado. O processo
está sobre a mesa do ministro

Alfredo Nascimento e pode ser

assinado a qualquer momento.
Além da BR-280,' a estadualização
seria estendida para a BR-470, que
corta o Vale do Itajaí e a BR-282,
que atravessa o Estado e rio futuro

ligará por asfalto Florianópolis à

fronteira com a Argentina.
Este fato surpreendeu

empresários e lideranças polítícas da
região, que na segunda-feira
estiveram na Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul) para conhecer o Plano
Funcional da Duplicação da BR-

280, apresentado pelos engenheiros
do Dnit (Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes).

Longe da burocracia oficial, a BR - 280 apresenta a realidade do.dia a dia: buracos e muito perigo

Segundo o coordenador do Dnit
em Santa Catarina, João José dos
Santos, o plano só vai ficar pronto
no final deste ano e não existem

recursos previstos para a obra.

Já o governador Luiz Henrique
da Silveira se propõe a fazer a

duplicação das BRs 280 e 470 com
dinheiro da SC Transportes, a

autarquia estadual que vai ficar

encarregada dos investimentos em
estradas, portos e aeroportos no

Estado. O governador garante
que, se o ministro autorizar a

estadualização, inicia as obras
imediatamente.

O orçamento total das obras de

duplicação da 280 está estimado
em R$ 329 milhões - R$ 8,5
milhões por quilômetro. Só na
elaboração do plano funcional, o
governo federal investiu mais de
R$ 6milhões. O projeto compreen
de aproximadamente 70 quilôme-

tros, desde SãoFrancisco do Sul
até Nereu Ramos, em Jaraguádo
Sul e foi dividido em duaspartes:
uma do km zero ao km 34,5 e outra

do km 34,5 até o km 72,5,
Por enquanto, o governo

federal garante que dará
continuidade ao Programa de

Recuperação e Restauração da
rodovia, iniciado em 2003, comas
operações tapa-buraco, de

sinalização e limpeza da rodovia.

Orçamento apertado dificulta
investimentos pela Prefeitura'

CORUPÁ - "O percentual do
município para investimentos não
atinge 10% ao ano, ao menos que o

orçamento venha a ter um

incremento maior, o que é

improvável". A declaração é do

prefeito'Conrado Müller (PP)
justificando a dificuldade do

governo em investir em obras com
recursos próprios. Segundo ele, só
com folha de pagamentos, a

previsão é que deva atingir 50% da
receita deste ano, estimada em

aproximadamente R$ 9 milhões.

Apesar disso, o prefeito revelou
que o número de funcionários -

atualmente 274 se somados os

concursados, de confiança e

ACT's (Admitidos em Caráter

Temporário) - está aquém das
necessidades. "Na administração
anterior, havia 280 funcionários",
informou. Conrado disse que uma

equipe está realizando levanta
mento para verificar em quais áreas
há deficiência de pessoal. "Dentro
das necessidades, devemos fazer as

_ contratações gradativamente, até
para que nenhum trabalho deixe
de ser realizado", acrescentou.

Outro problema enfrentado,
revelou o prefeito, é a defasagem
do salário dos servidores públicos,
que deve ser reajustado ainda no

primeiro semestre deste ano.

Segundo ele, o percentual do
aumento está sendo analisado, já
que é condicionado. a receita.

"Precisamos verificar a arreca

dação e os limites constitucionais",
lembrou. Ele também disse que a

intenção é incorporar o auxílio

alimentaçãoao salário, "até para
fins de aposentadoria".

,:.
{,,,,:i«

Para poder atender as 'l'V��
necessidades de investimentos em
obras e programas, Conrado
afirmou que o orçamento está
sendo remanejado de uma

secretaria para outra. Essa semana, "."
a Câmara de Vereadores aprovou
um projeto de lei, encaminhado
pelo Executivo, que transferiu
recursos de outras secretarias para

. ;�;,
. ".'!ii'

atender obras e instalações, no valor '. i�fde R$ 16 mil, e obrigações: .... ""r:!%
tributárias e contributivas, no valor

. ,

de R$ 50 mil. "A verba existe, mas
não é suficiente na dotação
orçamentária", informou.

Na tarde de ontem, o prefeito,
se reuniu com secretários para
discutir as dificuldades e

necessidades de cada pasta, para
que sejarrrelencadas os próximos "It
investimentos, de acordo com O" :
orçamento.

Conrado: lutando para acertar as
contas em Corupá

Indefinições fazem Lula adiar
outra vez a reforma ministerial

DA REDAÇÃO - O presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse

_

que não vai anunciar a reforma
ministerial nesta semana, ao ser

questionado por jornalistas na

chegada à reunião do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e

'Social. "Sou que nem técnico da

seleção, só na hora do jogo, só na
hora de entrar em campo vocês vão

saber", afirmou ao Site Terra, ao
responder à pergunta sobre

mudanças na equipe ministerial.

Especula que o ex-presidente da
,

Câmara dos Deputados, João Paulo
Cunha (PT-SP), assuma a

Coordenação Política.
O presidente deve anu�ciar os

nomes da reforma até a próxima
segunda-feira. A informação foi

dada pelo líder do PMDB no .

Senado, Ney Suassuna (PMDB-:
PB), após reunião entre o; dois'
ontem. "Até segunda-feira, ele quer,
deixar resolvido isso", afirmou o �.

senador. O objetivo do encontro' r

entre Lula e o líder peernedebísta
foi ampliar o espaço entre o PMDB
e o PT. "Foi uma conversa muito

informal, uma tentativa de maior

interação entre os dois partidos",
destacou Suassuna.

Também participaram da
audiência o presidente dó Senad0;
Renan Calh9iros (PMDB-AL), o"
líder do g,Óverno' no Senado,
Aloizio Mercadanie (PT-SP), o

senador José Sarney(PMDB-APt e,
o líder do PMDB na Câmara dos
Deputados, José Borba (PR) ." ;',
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Fim de semana com muito
calor e um sábado de sol

JARAGuA DO SUL - Hoje pode
chover, mas o sábado será de sol,
com temperatura alta. Para quem
está programando o fim de semana
na praia, a previsão é a mesma:

sábado de sol e calor no Litoral, mas
no domingo também quente deve
chover - porém serão apenas

pancadas isoladas. Para Jaraguá do
Sul a previsão é de que hoje pode
chover um pouco, commínima de
23 e máxima de 32 graus. Amanhã

tempo firme, com a mesmamínima

e máxima e, no domingo, 24 de
mínima e 31 graus de máxima. A

probabilidade de chuva no

domingo é de 80%.
Nas praias, mais ou menos a

mesma coisa: sábado de tempo
firme e domingo com um pouco de

chuva, sempre commuito calor. A

temperatura máxima no fim de
semana em Florianópolis, Balneário
Camboriú, Barra Velha e São
Francisco do Sul ficará entre 29 e

30graus.
Este será é o penúltimo fim de

semana de Verão. A estação
termina no dia 20, domingo, às

3h49. Serão os últimos dias de calor
intenso. Para o outono estão

previstos dias secos, pouca chuva e

em cidades tradicionalmente

quentes, como Jaraguá do Sul, a
temperatura continua alta, mas não
como nos últimos dias.

Governo afirma que energia
está garantida até 2009

DAREDAÇÃO - O país tem hoje
45 usinas de energia em construção.
Do total, 24, que representam 76%
da capacidade energética, estão
com a situação resolvida e 21
enfrentam problemas que impedem
o fim das obras. Mesmo assim" o
secretário executivo doministério de
Minas e Energia, Maurício

Tolmasquim, não bate o martelo
sobre a conclusão das 24 usinas que
estariam em situação mais

confortável. Mas o fornecimento de

energia, segundo ele, está garantido
nos próximos quatro anos. "São
investimentos que estão sendo
monitorados e tudo indica que não

,
haverá problema. Não existe

possibilidade de falta de energia. A
situaçãoestá sobre controle. Estamos
numa situação bastante confortável
porque os empreendimentos que

eram necessários estão sendo feitos",
afirmou Tolmasquim.

_

De acordo com ele, até 2009 o
Brasil tem o suprimento suficiente
para atender a demanda.
"A partir de 2010, temos os leilões
que serão feitos agora e terão novos

empreendimentos que atenderão a

necessidade vital", afirmou.
Nos leilões de energia nova, previstos
para este ano, das 17 usinas apenas
uma tem licença ambiental prévia.
O secretário acredita que haverá
um número de usinas suficientes
participando destes leilões.

Sobre os leilões de energia velha,
ele confirmou que serão realizados
no dia 31 de março. Tolmasquim
declarou ainda que o ministério
estuda a possibilidade de fazer dois
lances na segunda fase do leilão para
facilitar para o investidor.

Secretário do 'Iesouro.meta é
reduzir dívida a 40% do PIB

DA REDAÇÃO - O secretário do
Tesouro Nacional, Joaquim Levy,
disse ontem que ameta do governo
é reduzir a relação da dívida pública
com o Produto InternoBruto (PIB)
para 40%, "quando teremos mais

tranqüilidade em relação a esse

indicador". Atualmente, a relação
dívida/PIB está em cerca de 51,50%.

O secretário participava de
audiência públicanaComíssãoMista
de Orçamento. Em sua apresen

tação, Levy destacou os "avanços"
da economia brasileira nos últimos
meses e disse que a dívida externa
em relação às exportações atingiu o
melhor patamar "em mais de 30
anos". Em2004,segundoosecretário,

a dívida estava 3,8 vezes maior do

que o volume das exportações, nível
que caiu para o patamar atualde 1,7.
Joaquim Levy afirmou estar

confiante de que a carga tributária

federal vai diminuir este ano em

relação a 2004. Ele considera que o
aumento nos gastos com custeio e

investimento registrado no ano

passado, de R$ 13 bilhões, ocorreu
em áreas "essenciais", como saúde,
educação, transporte e desenvolvi
mento social. Alémdisso, o secretário
reiterou que quase todos os restos a,

pagar existentes no ano passado
foram honrados. Restos a pagar são
dívidas oriundas de orçamentos
anteriores.

.

ó
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Equipamento reduz o consumo
de energia emmotor elétrico

Eus BINI

� o redutor pode ser

usado em motores

com potências entre

O,Scv e 2000cv

SCHROEDER - A empresa
Grameyer, que atua no mercado
de equipamentos eletrônicos,

'

iniciou este ano a representação
exclusiva em todo o país do

Motorboss, um equipamento que
reduz o consumo de energia em

motores elétricos e evita

desperdício quando eles estão

operando sem a sua carga plena,
fornecendo apenas a energia
necessária ao seu

funcionamento.O redutor de

energia pode ser utilizado em

motores com potências entre 0,5
cv e 2000 cv, resultando numa

economia de até 40%.
O presidente da Grameyer,

Alceu Grade, cita o exemplo de
uma empresa da região que
consome R$ 700 mil por anoem

energia e adquiriu o equipamento
a um custo de R$ 60mil. Ao final
do primeiro ano, a economia será

de R$ 240 mil. "O prazo para
retorno do dinheiro investido na

compra do redutor é de 6 a 24
meses, sendo que, em alguns casos,
em apenas dois meses já se tem a

recuperação do investimento. É
um produto que agrega valor ao

Com o Motorboss, a redução no consumo pode ser de até 40%

processo de produção", diz -o

presidente. Ele destaca que o preço
não é o fator determinante, "pois o
sucesso nas vendas do

equipamento é devido aos

resultados que ele proporciona,
agregando valor' ao processo de"
produção".

O Escritório Britânico de
Eficiência de Energia indica que
"em aplicações típicas, os níveis da
utilização são de aproximadamente

50% com as perdas de energia
estimadas entre 40% e 80% da

potência do motor", A cada ano,

um motor pode consumir quase
vinte vezes o seu custo inicial.

UTILÍZAÇÃO ;O redutor de
consumo de energia pode ser usado
em qualquer tipo de motor

elétrico. Ele rnoni tora a eficiência
dos motores e emite a quantidade
certa de energia necessária para
cada tarefa. Até as mínimas

mudanças de demanda são

percebidas pelo equipamento, que
responde imediatamente,
combinando a entrada de energia
com a mudança da carga e

permitindo a aceleração e

desaceleração do motor sem

sobressaltos. Com isto, a sua vida útil
é maior, pois há uma redução dos
danos nas bobinas e nos rolamentos.

A empresa de Schroeder
. importa a tecnologia da Inglaterra
e distribui o equipamento para a

América Latina, América do
Norte, Europa, Ásia e Índia A

intenção é que, no futuro, a

Grameyer passe também a produzir
o equipamento. O redutor também
traz benefícios ao meio ambiente,
pois ajuda a diminuir a emissão de

gás carbônico lançado na

atmosfera.
Além de ser revendedor

exclusivo do Motorboss, a

Grameyer. atua ÍlO' ramo de
desenvolvimento e fabricação de

equipamentos de regulação,
proteção e sincronismo para

geradores de diversas aplicações,
como hidrelétricas, termoelétricas,
usinas de álcool e açúcar, indústrias
de papel e celulose, hospitais, entre
outros,' e des'envolve projetos
especiais sob consulta. A empresa, •

que atua no mercado há 19 anos,

está instalada em área de 6 mil.
metros quadrados, com área fabril
de 1.600 metros quadrados.

Palocci fecha questão e diz que não tem como diminuir imposto
DA REDAÇÃO - O ministro

Antonio Palocci (Fazenda) disse
ontem ao "FolhaOnlíne" que nãohá

espaço para a redução da carga
tributária porque, segundo ele, o
Brasil temdiversos problemas na área
social e ogovemoprecisa investir para
resolvêlos.

"O ideal para todos nós seria

reduzir a carga tributária, mas não há
espaço", afirmou Palocci durante
reunião do Conselho de
DesenvolvimentoEconômicoeSocial,
que conta com a participação de

empresários, sindicalistas e políticos,
entre outros, no Palácio do Planalto.
Oministro afirmou, entretanto, que o
governo irámantero compromissode
tambémnão elevar a carga tributária

que o país tinha no final de 2002,

quando terminou o governo FHC. Para o ministro, entretanto, o

Segundo dados da Receita Federal, a governo também tem implementado
carga tributária brasileira caiu de ações para a redução de impostos e o
35,53%para34,88%entre2002e2C03. importanteseria interrompera trajetória
Os númerosde 2004 aindanão foram de alta da carga verificada durante o

divulgados,mas tributaristas esperam 'governo anterior
que tenha havido um crescimento da Durante a exposição, o ministro
carga no ano passado devido ao apresentou os dados de crescimento
aumento da alíquota da Cofins daeconomianoanopassado e também
(Contribuição Social sobre o Lucro divulgou a agenda do governo para

Líquido). este ano.

A carga tributária tem sido a Entreosavanços,oministroprevê
principal fonte de críticas para o a aprovação do projeto do Sistema

governo tambémem2C05.Empresários Brasileiro de Defesa daConcorrência
reclamamprincipalmente da decisão e o das novas regras para agências
da Receita de aumentar, pormedida reguladoras.
provisória, o Imposto de Renda e a "Esses elementos são essenciais

CSLL (Contribuíçâo Social sobre o paraque ao ladodamelhoria em nossa

Lucro Líquido) para empresas infia-estruturaedodesenvolvirnento
prestadoras de serviços. docomércio exteriorpossamosmelho-

rar o arcabouço da nossapolítica".
Elevoltou a afirmarque oobjetivo

dogoverno€0 crescimentosustentável
da economia brasileira durante os

próximos 100u 15 anos.

• "O ideal para todos nós

seria reduzir a cargá
tributária, mas não há espaço;
afirmou Palocci durante
reunião do Conselho de
Desenvolvimento
Econômico e.Social.

• A carga tributária tem sido

a principal fonte de críticas

para o governo também
em2005.

Justiça do Trabalho determina intervençãona Vasp
DA REDAÇÃO - O Ministério

PúblicodoTrabalho conseguiuontem
uma lirninarna 14�Varado Trabalho
de São Paulo determinando

intervenção na Vasp para garantir o
pagamentodas verbas trabalhistas dos

empregados e ex-empregados da

companhia. O juiz Lúcio Pereira de
Souza, da 14�Vara, determinou ainda
a indisponibilidade ebloqueiode todos
os bens móveis e imóveis, veículos e

ativosemnomedoempresárioWagner
CanhedoAzevedo, dono daVasp, de
diretores e familiares envolvidos na

administração daempresa.
São eles: Rodolpho Canhedo

Azevedo, Eglair Tadeu [uliani, José
FernandoMartins Ribeiro,Wagner
Canhedo de Azevedo Filho, César
Canhedo de Azevedo e haura
Canhedo de Azevedo. Tiveram
ainda os bens bloqueados e tornados
indisponíveis a própria Vasp e as

empresas Transportadora Wadel,
Expresso Brasília e Voe Canhedo.

O bloqueio dos bens foi
determinado junto coma intervenção
naVasp, que teráduraçãode 12meses .

O Departamento de Aviação Civil
(DAC) deverá indicar o nome do
interventor num prazo de cinco dias.
O passivo trabalhista da empresa está
em torno de R$ 75 milhões.

Além da intervenção, o juiz
determinou busca e apreensão de
todos objetos, documentos, papéis
de qualquer natureza, livros
comerciais, computadores e

arquivos magnéticos encontrados
nos estabelecimentos da Vasp em

.

todo o país, "Inclusive com

arrombamento de portas, móveis e

cofres, no caso de resistência de quem
quer que seja", segundo o despacho.

A intervenção fOideterminadapor
meio de liminar pedida em ação civil
públicamovidapeloMínístérioPúblico
doTrabalho, peloSindicatoNacional
dos Aeronautas e pelo Sindicato dos
Aeroviários no Estado deSão Paulo.

"Apresenta-se a intervenção
judicial comomedida adequada para
que se regularize o passivo trabalhista
daempresa, sendo este objetivo, quem
sabe, seguido de novo ânimo para

reerguer a empresa", afirmou o juiz.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



\

SEXTA-FEIRA,'" de março de 2005 GERAL

EDUCAÇÃO

Ainda faltam professores
para a rede estadual de ensino

MARIA HELENA DE MORAES

.... Gerente de
Educação informa
que a carência é

pequena na região

]ARAGUÁ DO SUL - Faltam, no
mínimo, seis professores na rede
estadualde ensino. Pelomenos foi essa
a informaçãodagerente deEducação
da Secretaria de Desenvolvimento
Regional, DeniRateke. Segundo ela,
oproblemaocorreu no início desteano
letivo, mas está sendo resolvido com a

efetivação dos aprovados noconcurso
público realizado em fevereiro e com
a contratação de professores em

caráter temporário.Mesmoassim,Deni
admite que a situação ainda não está
totalmente contornada e a carência
de professores se concentrano ensino
média nas disciplinas deMatemática,\

Física e Química. As escolas da
periferiae demunicípios vizinhos são
as que têmmaior dificuldade.

Entre as causas para a falta de
professores, a gerentedeEducação cita
o concurso público, realizado
praticamente às vésperas do início das
aulas e baixo índice de aprovação, que
foi de 37%.'De acordo com Deni,
apenas 66 das 188 vagas disponíveis
na região foram preenchidas através
do concurso, forçando as escolas e a

gerência I recorrerem aos ACTs

(admitidos em caráter temporário).
Outro fator é que os aprovados têm
até 30 de março para assumirem as

vagas, oque deve ter contribuídopara
aumentar a carência de professores.
O concurso público foi realizado em
13 de fevereiro. O resultado saiu no
dia 23 e a escolha das vagas pelos
aprovados no dia 28, mesmo dia do
início das aulas.

CONTRAPONTO- O

presidente do Sinte Regional
(Sindicato dos Tiabalhadores em

Educação) Sebastião Camargo,
afirmou ontem que está faltando

professorna áreadas exatasnamaioria
das escolas. Professor de História na
EscolaEuclides daCunha, emNereu

Ramos, Camargo cita o próprio local
de trabalho com exemplo. "Todas as

noites uma três ou quatro turmas são

CESAR JUNKES

Professor Sebastião Camargo, do sindicato: até na escola que ele leciona está faltando, professor

dispensadas porquenão temprofessor
para dar aula", comenta.

A falta de professores nesse início
de ano letivo pode comprometero pe
ríodo de recesso dos professores e alu
nos, que terão apenas quatro dias de

folga, em julho. "Para cumpriros 200
dias letivosprevistos em leimuitos pro
fessores terãoque trabalharaos sábados,
sem remuneração", afirmaCamargo.

De acordo com o presidente do
Sinte, muitos professores da área de
exatas nempuderem fazero concurso

por falta de habilitação. "Como falta
professor nessa área, acabam sendo
contratadas pessoas que conhecemo

assunto, como engenheiros, técnicos,
contadores, que não possuem

formaçãoespecíficaparaomagistério",
explicao sindicalista, lembrandoque o
governo já licitou recursos para

formação de 1.4COprofessores, no final
de200.

A gerente de Educação da SDR confirmou ontem que o governo
do estado deve anunciar em breve a realização de mais um

concurso público, que deve sair até agosto deste ano,
confirmado a informação divulgada pelo Correio do Povo na

edição de 9 de março. De acordo com Deni, o concurso será

para professores e para preencher 2.500 vagas de assistentes
técnicos pedagógicos e educacionais para atuarem nas

bibliotecas, salas de informática CESAR JUNKES

e outras tarefas administrativas.
O baixo aproveitamento de·
candidatos no concurso

realizado em fevereiro fez com
que mais de três vagas ficassem
em aberto na área de ciências
exatas. Para resolver o

problema, a solução foi a

contratação de ACTs, que não é
considerada idear pela Se
cretária de Educação do Estado,
que considera o método

antipedagógico e adminis
trativamente ruim.

Empresa com câmera em banheiro condenada a pagar dano moral
DA REDAÇÃO - Em decisão

unânime, a Terceira Turma do
Tribunal Superior do Trabalho
condenou uma empresa a pagar

indenização por danosmorais a um
ex-empregado por ter instalado
câmeras de vídeo nos banheiros
masculinos destinados aos

funcionários. A decisão pode servir
de exemplo a outros casos

semelhantes.
Segundo "OGlobo Online", a

Peixoto Comércio, Indústria,
Serviços e Transportes Ltda. foi
condenada a pagar R$ 673 por
danos morais ao ex-empregado, o
equivalente a um mês de salário
dele. As câmeras estavam voltadas
para a entrada dos vestiários, dos
vasos sanitários e mictórios.
"Revelando-se incontroversa a

instalação de equipamentos -

câmeras de filmagem - nas

dependências dos banheiros de

utilização dos empregados, mais
especificamente na porta de
entrada dos vasos sanitários e

lavatórios, tal situação, por si só,
gera constrangimento moral e

social, caracterizando o dano
moral", registrou o juiz convocado
Ricardo Alencar Machado
(relator), ao reproduzir a análise
feita pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 3� Região (jurisdição
em Minas Gerais) sobre a causa.

Após quatro anos na empresa nos
setores de carregamento e

fiscalização de mercadorias, o

trabalhador ingressou com ação. na
Segunda Vara do Trabalho de
Uberlândia (MG).

Os depoimentos recolhidos em
juízo comprovaram a instalação
das câmeras de vídeo nos

sanitários dos empregados "ainda
que por um único dia ou por uma
semana", Um assistente da
gerência da transportadora, em
depoimento, admitiu a instalação
das câmeras, atribuindo a medida
"ao desvio de mercadorias e

bagunça nos banheiros". Elas
seriam verdadeiras, mas não

estariam ligadas ao sistem�
elétrico.

Segundo o TRT,o suposto ato

negligente "permitiu a instalação
de câmeras - se verdadeiras ou

.falsas, não importa, .pois a

conseqüência é a mesma,

provocando constrangimento,
além de ser vexatório".

• PeixotoComércio,
Indústria, Serviços e

Transportes Ltda. foi
, condenada a pagar R$ 673

por danos morais ao ex

empregado, o equivalente
a um mês de salário dele.

• Um assistente da

gerência da

transportadora, em
depoimento, admitiu a

.ínstalação das câmeras,
atribuindo a medida "ao
desvio de mercadorias e

bagunça nos banheiros':

Moradores I pedem a segunda
pista na Ponte do Agricultor ,

AAPHAEL GONTHER

Equipamentos ,agrícolas destroem a proteção da ponte estreita

GUARAMIRIM,- Os moradores
do bairro Guamiranga pedem
socorro: eles quem uma reforma
urgente na ponte do Agricultor.
Inaugurado em 1982, o pontilhão
tem apenas uma pista, A situação
é crítica, já que a comunidade
utiliza a ponte para atravessar

máquinas agrícolas que são mais

largas, danificando as muretas de
proteção. Além disso não há espaço
para pedestres e ciclistas.

O presidente da Associação de
Moradores do Bairro, Oswaldo
Klein, afirma que não há acidentes
no local, apesar da largura da

ponte. "Precisamos que uma

reforma seja feita, com urgência".
Desde 2003 os moradores
reivindicam a 'construção da
segunda via, ou pelo menos a

construção de uma passarela para
, pedestres e ciclistas. "Havia uma

ponte pênsil, mas logo depois da

construção da ponte ela foi
reconstruída entre a estrada
Bananal do Sul e São Miguel".

Outro problema enfrentado
diariamente pela comunidade é a

travessia de máquinas agrícolas.
"Com as novas tecnologias as ceifas
e colheitadeiras de arroz ficaram
maiores, e por cuasa disso, a ponte
ficou apertada".

O vice-prefeito José Joaquim
Fernandes é morador do

Guamiranga e garante que desde

que se elegeu tenta duplicar a ponte.
"Luto, toda a vida, por aquilo, mas
sei que o orçamento da Prefeitura
está complicado". Segundo ele, em
2003 foi realizado um edital para as

reformas, mas a obra foi considerada
superfaturada. "Primeiro este

problema na licitação e depois a falta
de verba, É complicado", disse.

Malwee traz Hermeto Pascoal

para show no teatro da Scar

]ARAGUÁ DO SUL - A Malwee
Malhas vai patrocinar o show "O
som nosso de cada um" do

compositor, arranjador emultiins
trumentista Hermeto Pascoal, no
sábado, 19 de março, às 20h30, no
grande teatro do Centro Cultural
de Jaraguá do Sul. O espetáculo
vai contar com a participação de
Aline Morena, e apresentará
músicas de autoria do próprio
Hermeto, maioria delas composta
especialmente para a dupla.

Além da voz, do piano, da viola,
da percussão e da dança de Aline
Morena e dos dezenas de
instrumentos de Hermeto Pascoal,
o show vai poder contar ainda com

um público seleto, já que a Malwee
distribuiu mais de 500 ingressos a

profissionais da música de Jaraguá
do Sul, Guaramirim, Corupá,
Massaranduba, Schroeder e

Pomerode.
A Malwee vai dar a

oportunidade' aos artistas da região
de conhecer um dos mais geniais e

ousados músicos do país. Foram
convidados corais, instrumentistas,
cantores, orq,uestras e grupos
artísticospara conhecer melhor o
trabalhó do mago da música
brasileira.

'

Mais informações sobre o show
através do telefone 275 24 77, no
Centro Cultural.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GERAt.

CP JURíDICO1---
, ... Responsabilidade objetiva dos fabricantes
: e comerciantes pela reparação de danos nos
� produtos

o Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 12
e 14, consagrou a responsabilidade objetiva, ou seja, o

.: fabricante é responsável pela reparação dos danos
, causados aos consumidores por defeitos decorrentes de

projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas,
manipulação, apresentação ou acondicionamento de
seus produtos,bem como por informações insuficientes

.'

ou inadequadas sobre sua utilização e riscos,
v

independentemente da existência
de culpa.

_

Desta forma, verifica-se que o fabricante, o fornecedor
de serviços e o comerciante que coloca qualquer produto
no mercado de consumo, são responsáveis pela
reparação de danos causados aos consumidores.
Havendo o fato, o dano e o nexo causal, não há que se

cogitar culpa ou não do fabricante. Este terá de reparar
o gano sofrido pelo consumidor.

, É viável registrar que o fornecedor, no entanto, detém
,.

responsabilidade solidária, mas autônoma, o que é

expresso e reafirmado nos artigos 7, 14, 18 e 19, caput,
artigo 25, § 1 -e 2° do e artigo 34 do Código de Proteção e

Defesa do Consumidor.

"

Em decorrência da produção e consumo em massa,

.: torna-se previsível uma manufatura completamente não
isenta de defeitos. Estes defeitos, na produção em massa,
os quais costumam aparecer, ocasionam a

.impossibilidade de assegurar o máximo de segurança
nos produtos produzidos e colocados no mercado. Por
isso, o consumidor tem tido como reconhecido seu

direito indenizatório, sem que haja discussão sobre a

culpa do comerciante ou fornecedor.
No que concerne a natureza e conseqüências das lesões,
a reparabilidade deverá ser plena, abranqendo toda e

qualquer espécie de dano à vida, patrimonial ou moral.
Adotam-se, como princípios fundamentais, além da

responsabilidade objetiva, a solidariedade entre os

agentes causadores, a indenização integral, a

cumulatividade indenizatória e a inversão do ônus da

prova em favor do consumidor, op judices e op /eges,
respectivamente.

Tatiana Ribeiro Bastos, graduada em Direito pela FURB,
, 'integrante da banca da Cassuli Advogados Associados S/C. .'

SOCIEDADE ATIRADORES DIANA
Rua Otto Lemke, s/n
Guaramirim/SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Os sócios abaixo assinados, conforme Art. 27, item "b"do Estatuto Social: (A ASSEMBLEIA
GERAL, reunir-se-á: .... b)EXTRAORDINARIAMENTE, sempre que fornecessáriomediante
a convocação do órgão da Administração ou por petição assinada por mais de SO

(cinqüenta) sócios....), vêem através do presente, convocar os associados para a

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no dia 23 de março de 2005,
nas dependências da Sede Campestre da Sociedade, sito a Rua alto Lemke, SIN, nesta
cidade.
A primeira chamada será as 19:00 horas, com a presença de no mínimo um terço do
número total de sócios, e a segunda chamada será as 20:00 horas, com qualquer número
de sócios.

Ordem do Dia;

1 - Apresentação di> RelatéÍrio e Prestação de Contas do Exercicio 2004;

2 - Eleição do Conselho Deliberativo;

3 - Discussão e Aprovação da venda da Sede Campestre (Rua alto Lemke, s/n) e do
Salão Social do Centro (Rua dos Atiradores, s/n);

4 - Discussão e deliberação do Art. 73 do Estatuto Social da Sociedade Atiradores Diana:
(Art. 73. A sociedade se manterá Indefinidamente desde que posso cumprir os
suas finalidades. Somente no Impossibilidade' absoluto de cumprir os

finalidades que lhe são atrlbuidas pelo presente estatuto, poderá ser dissolvido
por resolução em ASSEMBLtlA GERAL, convocado especialmente de três quartos
de s6clos patrimoniais. quites com os obrlgocões previstos no presente estotuto,
decidindo o ASSEMBLtIA, por maioria absoluto de s6c1os presentes com direito
o voto, os quais deliberarão sobre o destino do patrimônio do sociedo'de.)

4 - Assuntos Gerais.

Guaramirim, 23 de fevereiro de 2005,

SOCIEDADE ATIRADORES DIANA

(Petição assinada por mais de 50 sócios)

SEXTA-FEIRA, 11 de março de 2005

FIM DA OURO VERDE

Golpes demarreta destroem
tradição alemã em Guaramirim
MÁRCIA BENTO

... Venda da Sociedade
foi motivada pela
decepção com falta de
interesse dos jovens

GUARAMIRIM - A saudade
começa a bater forte: a Sociedade

Esportiva e Recreativa Ouro

Verde, do bairro Guamiranga,
está morrendo. Ontem os

operários aceleravam a demolição
do prédio. Fundado em 1967, o
clube era o único que preservava.
as tradições germânicas da região.
Há cerca de dez anos acabaram
as festas e o clube fechou as

portas; Desde então o prédio ficou
abandonado. Vários motivos
levaram os sócios-proprietários a

vender o espaço que está sendo
demolido.

As festas de Rei realizadas no
Ouro Vetde, aos sábados, eram o

ponto de encontro da
comunidade. As pessoas mais

velhas se emocionam quando
lembram do salão. "Era uma

grande sociedade, com festas que
eu não me esqueço", disz com

uma ponta de tristeza e nostalgia
_ o agricultor Juvenal Silva Filho.

A Sociedade Ouro Verde era

mantida por 11 sócios, que depois
de quase 50 anos decidiram
vender o prédio que está sendo
demolido. "Dos sócios, omais novo
está com 60 anos, e isso foi um dos
motivos para a venda", explica
Belvindo Sardagna. Segundo ele,
depois de fechado, o Clube passou

por dificuldades financeiras.
"Com criação da Shützenfest, em
1989, a comunidade acabou
perdendo o interesse na nossa festa

Festas tradicionais morrem junto com o prédio que está sendo demolido

de Rei". O espaço para
estacionamento ,também era

pequeno, "quando a sociedade foi
montada ninguém tinha carro,

agora todas as famílias têm um".
Com o prédio fechado a

conservação do salão também
acabou prejudicada. "O teto

estava ameaçando desabar, e para
não machucar ninguém e evitar

uma tragédia maior, resolvemos
vender", explica_Sardagna. Uma
família carente chegou a morar

dentro do prédio abandonado.
"Era muita confusão com a

justiça", reclama ele.
Para Sardagna, o motivo que

mais decepcionou os sócios,
decidindo a venda, foi o

desinteresse dos jovens tradições.
"Os filhos não querem preservar a

tradição familiar, não se

importam".

RAPHAEL GÜNTHER

Onde hoje é escombro, ontem foi um salão com gente feliz

Como será a última cena de "Senhora do Destino"
DA REDAÇÃO - "Senhora do

destino" vai terminar assim: Maria
doCarmo (Suzana Vieira) olhando
aVila SãoMiguel e aí ela diz: "Belém
de São Francisco, Baixada
Fluminense, Brasil. É umótimo lugar
para se viver". Agora, seMaria do
Carmo vai se casar com Dirceu
(josé Mayer) ou comGiovanni (josé
Wilker), só quem sabe éo autor da
novela, o ex-repórter policial
Aguinaldo Silva; de 61 anos. A
Globo gravou dois finais e só hoje
àq tarde será decidido que será o

marido da "Senhora do Destino".
A emissora chegou a pensar em

fazer uma pesquisa popular 'do tipo,
"Você Decide", mas achoumelhor
nãomexer no formato consagrado
da novela brasileira.

A previsão é de que o Brasil vai
parar esta noite para saber o

desfecho da novela, uma campeã
de audiência como há muito não

se registrava na televisão - é a

novela mais vista da história. Pelo
menos 45 milhões de teles
pectadores têm acompanhado os

últimos capítulos. Em entrevista à

"Folha de S. Paulo", o autor

Aguinaldo Silva disse que não

esperava tanto sucesso.

Na análise dos críticos de tv, este

sucesso se deve em grandeparte à

personagem Nazaré, vivida por
RenataSorrah. Mas também outros

temas atraíram a audiência, como
o homossexualismo feminino. Sobre
isso, o autorAguinaldo Silva disse à

"Folha de S. Paulo" que "quando
você vai abordar um assunto desses
numa novela, tem que tomar certas

precauções, porque você não está
escrevendo só para o público mais

esclarecido, está escrevendo para o
país inteiro. Provavelmente, se

minha� meninas não fosse duas

pessoas tão certinhas, e isso foi

proposital, acho que criaria ummal
estar". Do Carmo: com quem será?

o público chegou a reclamar dó final trágico de Reginaldo, o prefeito
corrupto que é filho de Nazaré. E também na novela este sentimento
acaba transparecendo: depois que morre Reginaldo, e apesar de todo
o seu mau-caratismo, Vila de São Miguel é invadida por um sentimento
de profunda angústia e tristeza. Afinal, é um filho da querida Do

Carmo que está estirado ali no asfalto, morto. O próprio céu, em sinal
de respeito, torna-se reflexo deste sentimento, fechando-se por
completo em nuvens cor-de-chumbo. Seguem-se relâmpagos, trovões,
fortes rajadas de ventos e, por fim, uma chuva torrencial. E por quê?
O temporal é a metáfora usada pelo autor para representar a

transformação pela qual aquela cidade há de passar depois da morte

de Naldo. t como se as forças da natureza quisessem "lavar a praça
dos desmandos e da iniqüidade dos poderosos, dos quais Reginaldo
era um legítimo representante'; nas palavras de Aguinaldo Silva.

Morre a atriz

Zilka; a eterna

Dona Benta
DA REDAÇÃO - Morreu na

madrugada de ontem no Rio de

Janeiro a atriz Zilka Salaberry, de
87 anos. Ela estava internada
desde o dia 15 de fevereiro e sofria
de insuficiência renal, infecção

,

urinária e desidratação. O corpo
está sendo velado na capela 7 do
Cemitério do Caju e deverá ser

cremado na sexta.
Foi com a inesquecível Dona

Benta, personagem criada por
Monteiro Lobato e materializada
no "Sítio do Picapau Amarelo"

que cativou os corações de

crianças por todo o país. A
personagem esteve presente em

todos os episódios dos onze anos

que durou a primeira versão da
série infantil.

Zilka participou também das
novelas "Irmãos Coragem", O
casarão" e "O bem-amado". Seu

"

último papel na TV foi em 2002,
na novela "Esperança", de
Benedito Ruy Barbosa, No mesmo.

ano, ela fez uma participação no

filme "Xuxa e os Duendes 2".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RINGUE

Boxeador é desafiado

para revanche no Sul
JULlMAR PIVATTO

� Chiquinho enfrentará
um dos quatro
melhores lutadores do
país no domingo

}ARAGUÁ DO SUL-o boxeador
.Maurício de Souza, o Chiquinho,
viaja no domingo para Sombrio, no
Sul do Estado, para lutar contra o

[apa, um dos quatro melhores
lutadores de Boxe Amador do
Brasil. Os dois se enfrentaram no

dia 15 de janeiro em Balneário
Cambóriú e Chiquinho levou a

melhor, vencendo a luta por pontos.
Agora o adversário pediu uma

revanche e a luta estámarcada para
às 17 horas, no Centro Olímpico Chiquinho (à esquerda) segue em ritmo forte de, treinamento
Casca.

'

Chiquinho está em ritmo

acelerado de preparação e diz que
Japa não se conformou ainda com
a derrota. 'Até aquela luta, ele havia
vencido todas as lutas por nocaute.
Nós temos estilos diferentes e acho
que isso influenciou no resultado
final". O estilo deChiquinho é mais

agressivo. "Eu parto pra cima desde
o início. J á ele prefere ficar na

guarda no começo e' 'ir para o
ataque mais tarde", completou.

A categoria do boxeador é

meio-médio ligeiro e, atualmente,

ele é o campeão estadual da

categoria. Chiquinho é treinado por
,

um dos melhores técnicos do Brasil,
o Bentinho, que foi treinador do
Maguila quando este conquistou o
título brasileiro. Chiquinho revelou
que ainda não tem patrocínio aqui
Na região e que vem sendo seduzido
por outras academias. "Esse centro

olímpica de Sombrio jámanifestou
interesse em me patrocinar. Talvez
possa acertar os detalhes nesse fim
de-semana já", disse o lutador, que
no entanto não esconde o desejo de ,

permanecer aqui.
PROFESSOR - Chiquinho

também é professor de Boxe e Kick

Boxing, na Academia de Boxe

Jaraguaense, que fica na antiga
estação ferroviária. As inscrições
estão abertas para todas as idades.
As aulas são de segunda a sexta das
8 às 12 e das 14 às 21 horas. E nos

sábados das 13h30 às 17 horas.Mais

informações s06r� as a�l�s podem
ser obtidas diretamente com o

professor, através do telefone 9171-
3797.

Ronaldo admite que expulsão foi estupidez
DA REDAÇÃO - O atacante

Ronaldo, do RealMadrid, lamentou
as chances perdidas e a expulsão na
eliminação para a Juventus, pelas
oitavas-de-final da Copa dos

Campeões. "Estamos muito tristes

porque achávamos que poderíamos
avançarEramuito importantemarcar,
mas não aproveitamos as chances",
disse Ronaldo em entrevista ao site

oficial do clube.
O jogadorbrasileiro foiexpulsona

prorrogação, após confusão com o'

italianoTacchinardi, daJuventus. �Fui
muitomalno lance daminha expulsão.
Foi estupidez daminha parte dar uma
pancada sem a bola, mas ele me

agrediu antes.Me esquentei e a reação
foi dar uma pancada", lamentou.

Os italianosmarcaramolprimeiro
gol em um lance de oportunismo de
DavidTrezeguetno finaldo segundo
tempo, e a classificação veio na

'prorrogação como uruguaioMarcelo
Zalayeta. "Não tivemos asortede fazer
os gols nas chances que criamos.

Agora temos que continuar

trabalhando até o final da temporada.
Os problemas foram os gols que não
marcamos em casa", afirmouo lateral
RobertoCarlos.

O inglêsDavidBeckham esteve

muito apagado durante a partida e

acabou substituído reclamando de
dores nametade do segundo tempo.
Thomas Gravesen, um dos poucos
jogadores da equipe comcrédito com
a torcida, tambématribuiu a derrota

aosmuitosgols desperdiçados. "Estou
muito triste e abatido. Tivemos falta
de sorte.A única diferença éque não
convertemos as chances que tivemos,
e eles sim", comentou.

• "Estamosmuito tristes

porque achávamos que
poderíamos avançar. Era
muito importante marcar,

mas não aproveitamos as

chances; disse Ronaldo.

• David Beckham esteve

muito apagado durante a

partida e acabou substituído
reclamando de dores na

metade do segundo tempo.

Cianorte comemora vitória sobre o Corinthians
DA REDAÇÃO-A vitória de 3xO

sobre o Corinthians pela Copa do

Brasil, na quarta-feira, foi uma
surpresa não só para o Brasil como

para os próprios jogadores do
Ciariorte. O time que entrou em

campo paraperder pormenos de dois
golsde diferença saiu como resultado

inesperado. "Qualquer equipe hoje
no Brasil, por mais orimista quê seja,
não pode imaginar vencer o

Corinthianspor3xO. Enósnãosomos
diferentes", afirmou Adir, goleiro do
Cianorte e um dos destaques do rime
na partida, em entrevista ao jornalO
Lance!

O goleiro não esconde que o

resultado foi uma verdadeira surpresa
,

para a equipe que queria apenas

garantir a partida de volta. "É
exagerado pensar em ganhar do
Corinthians com a equipe que eles
têm. Mas nós tínhamos uma única
chance que era marcar forte e jogar
sem medo e conseguimos' um
objetivomaior do que o esperado",
disse. O entusiasmo não é apenas
de Adir. O atacante Márcio.autor
de dois gols, um deles de bicicleta,
afirmou também que ainda está em
estado de êxtase com o resultado.
"O que nós queríamos era conseguir
não perder de 2 a O, mas as chances
apareceram e conquistamos uma

vitória que tão pouco foi sonhada",
comentou.

ClANORTE - Apesar de o

restante de o Brasil ainda mal

conhecer o Cianorte, no Paraná o

time começa a se filmar com uma

das maiores forças do futebol no
Estado. Com apenas três, anos de

fundação, time já faz história.No ano
passado, primeira vez em que

disputou a primeira divisão do

Campeonato Paranaense, o time foi
o terceiro colocado geral, ficando
atrás apenas de Coritiba (campeão)
eAtlético-PR (vice), conquistando
o troféu deCampeão do Interior, sob
o comando de Caio Junior, que
manteve a mesma base da equipe
para este ano.OCianorte é o terceiro
colocado do grupoA doCampeona
to Paranaense, atrás apenas de
Coritiba e Adap. Quatro equipes se

classificam para as quartas-de-final.

Falcão admite que pode voltar às quadras
DA REDAÇÃO - O craque

Falcão, do São Paulo, estava com
saudades dos gramados. Desde o

dia 27 de janeiro que o melhor
jogador de futsal do mundo não
jogava pelo clube tricolor paulista.
"Estava com saudade. É muito

bom voltar a jogar. Estavam
falando que o Leão estava me

poupando, mas se ele tivesse que
me poupar, não me colocaria em
um jogo da Libertadores tão

importante com o Morumbi
lotado. Foi um bom retorno",
afirmou o meia ao site Terra.

Falcão sabe que passa por
uma fase de experiência no

futebol de campo, mas admite

que se não der certo volta ao

futsa!. Consagrado nas

quadras, o meia sabe que terá

seu lugar cativo caso queira
retornar. "Eu tenho auto

crítica, se não der eu volto

'para o futsal e faço isso de

cabeça erguida. Uma coisa

ninguém me tira. Fui o melhor
do mundo e se voltar vou

continuar sendo o melhor do
mundo".

Eleito pela FIFA o jogador
do ano em 2004 no futsal, o

jogador não sabe precisar em
quanto tempo estará

preparado e totalmente
adaptado ao campo. "O prazo

começa agora. A partir do
momento que você começa a

jogar. Eu trabalho muito isso

dentro da minha cabeça. Só

vai dar para dizer quando eu

tiver uma seqüê n c
í

a de

oportunidades. De repente
posso ser utilizado ou não, mas
as oportunidades vão começar
a acontecer".

No jogo desta quarta-feira,
a partir dos 25 minutos do

segundo tempo, a torcida

começou a gritar o nome do

jogador. Ele entrou aos 29
minutos, no lugar de Danilo.
Falcão tem contrato com São
Paulo por seis meses. Ele

'disputou os três primeiros jogos
do time tricolor no Paulista e

, depois não jogou mais. Das 13

partidas até agora, em sete ele
foi para o banco e em seis ele
não foi nem relacionado.

Emerson é nome certo na lista de Parreira
DAREDAÇÃO-Depois de quase

dois anos, o volante Emerson, da
Juventus, voltará aser titularda seleção
brasileiraem jogos pelasEliminatórias
doMundialde 2006. Ele estará na lista

.

dos convocados desta tarde de hoje
paraos confrontos comPeru eUruguai,
no final demarço. ':A. seleção precisa
de um jogador comooEmersonpara
ter equilíbrio nomeio. Sem isso, fica
um time camicase", disse o técnico

CarlosAlberto Parreira, convicto de
que o atleta amadureceu nos últímos
anos e se tomou índíspensávelpara a

seleção.
Emersonparticipoude três partidas

no início das eliminatórias: contra
Colômbia, Equadore P�ru - todas

•
,. � ", -, .' ,_ n'. , . .

disputadas em 2.003. Depois, perdeu a
vaga paraRenato e nuncamais atuou
na competição. Destavez, passou a ser
reforço fundamental para o setor. ':A.

experiênciadoEmerson vai pesarnos
dois compromissos". Parteira mudou
de idéia depois de contusão grave de
dois jogadores: Edmílson e Gilberto
Silva.Oprimeiro, campeãodornundo
em 2002 como zagueiro, adaptou-se
muito bem à posição de volante e

deixouGilbertoSilvana reserva. Sem
a dupla, Parreira poderia optar por
Renato, o que mais atuou no meio
de-campo nas 11 partidas da seleção
pelas eliminatórias. Esteve em nove

jogos. "Emboramarquebem, volante
nãoé aposição deorigemdo Renato".

Gilberto Silva já voltou a treinar,
mas não deve constar da lista. Ele

jogou pela última vez em 18 de
setembro do ano passado, noempate
doArsenal, por 2 a 2; comeBolton,
pelo Campeonato Inglês. Existe a

expectativa da inclusão do zagueiro
Juan na lista. Ele sofreu entorse de

tornozelo e, de acordo comomédico

José Luís Runco, estará liberado para
voltar às atividades na terça-feira. O
Brasil enfrentará o Peru, dia 27, em

'

Goiânia. Três dias depois, estará em
Montevidéu para jogarcomoUruguai.

• "A seleção precisa de um
jogador como o Emerson

para ter equilfbrio no meio.
Sem isso, fica um time

carnlcase"disse o técnico
Carlos Alberto Parreira,

• Emerson participou de três
partidas no início das
eliminatórias: contra

Colômbia, Equador e Peru -

todas disputadas em 2003.

Novas Instalações
garanlem lOais agilidade
ao Irabalho da 68 DP.

Ao (/1 Delegacia de fa/{eia da Capitaljâ resolveu milhares de casos de agressãa
contra mulheres; crianças e adolescentes. Para continuar a realizar esse

importante .trabalhr parei toda a população, a delegacia agora conta com

.um iuJVo espaço. inais moderno e bem equipado. O atendimento psicológico
e a assistência social passaram a contar com salas exclusivas, garamindo
aprivacidade de qUém busca aiuda: Émais um exemplo do que o Governo está
faz�ndopela segurança em Santa Catarina.

secretaria de EsIado da
Segurança :Pl1b1Ca e
Defesa.â Cidadã.
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Malwee começa hoje treinos para as semifinais
JULlMAR PIVATTO

local das finais. A equipe
chegou ontem e fez um trabalho
de relaxamento muscular, e,
hoje inicia os treinamentos para
conquistar o tricampeonato da

competição.
Quem ficará no banco nessa

decisão será o auxiliar Marcos
Moraes, já que o técnico
Fernando Ferretti ainda cumpre
suspensão. O capitão Chico é o

desfalque das semifinais, pois
tomou o terceiro amarelo e está
fora. Quem volta é o goleiro
Bagé, após cumprir suspensão,
e o ala Leco, que se recupera de

CESAR JUNKES

� Time está em

Farroupilha, onde
treina em busca
do tricampeonato

]ARAGUÁ DO SUL - Depois
do sufoco da classificação para
as semifinais da Taça Brasil, a

Malwee agora está concentrada
em Farroupilha, cidade a 15

quilômetros de Carlos Barbosa,

uma lesão no pé direito.
Fae endo um balanço da

primeira fase em [araguá do Sul,
ficou confirmado o equilíbrio da
chave. Depois de começar bem,
com duas goleadas (9xO no

Moita e 10xO no América), a

Malwee se complicou no fim-de
semana, ao empatar em 7x7 com

o Cascavel no sábado. No

domingo, outro jogo nervoso. Os
jaraguaenses venceram o

Universo por 6x3, na partida em

que até o sempre sereno técnico
Fernando Ferretti perdeu a

calma e acabou sendo expulso,
RAPHAEl GONTHER

Cenas da 32" Taça Brasil de
Futsal. Ferretti (acima) perdeu a

calma no jogo de domingo e

acabou sendo expulso. Ao lado,
William, Valdin e Leco
comemoram um dos gols da
Malwee na goleada de 10xO
sobre o América. Abaixo,
Antonio reclama com a

arbitragem no empate em 7x7

contra Cascavel

depois de agredir o técnico

adversário. Ele teria dado um

tapa em Fabiano Souza, o

"Chokito", que não aceitou as'

desculpas de Ferreti no segundo
tempo.

Mas a situação se complicou
mesmo na segunda-feira. Em
um jogo muito disputado, a UCS
superou a Malwee por 6x5 e

entrou na briga pela
classificação. Mas na hora
decisiva, o grupo se uniu ainda
mais e conseguiu a goleada
frente à Ulbra por 7x1 e chega a

Carlos Barbosa com moral e

ânimo renovado.
OUTRAS EQUIPES - O

América Mineiro foi o lanterna
da competição. Não marcou

nenhum ponto fez 14 gols e

tomou 38. Mais uma vez, a

equipe da Ulbra, uma das mais
tradicionais do Futsal brasileiro,
terminou a fase em penúltimo
lugar com apenas quatro pontos.
Os gaúchos nunca foram bem na

Taça Brasil.
O Universo começou como

uma das grandes surpresas da

competição e dava pinta que iria
dar mais trabalho do que

realmente deu. Mas terminou em

quarto lugar com nove pontos. A

surpresa maior foi mesmo o time

de Cascavel. Chegou na última
rodada como líder da competição
e acabou ficando fora das
semifinais. Precisava apenas de
um empate contra a UCS, mas
não atuou bem na partida e

acabou perdendo. A UCS, com'
essa vitória, garantiu o primeiro
lugar da fase com 14 pontos.
Cascavel e Malwee terminaram
com 13, mas no critério de

desempate o time de Jaraguá do
Sul levou a melhor.

é' investimento em 'uma
Jaraguá humanizada.

�

JARAGUA DO SUL
GCMINOMUNICJM1. 1005·2008
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SUPLEMENTO DE VARIEDADES E

• CORREIO DO POVO

om
Xadrez, tricôs, saias
godês, casaco com top são

algumas das tendências
do inverno 2005

A moda é celebrada em toda parte: na rua, na indústria e

na mídia. Leigo ou não, todos se interessam por moda. A
moda é sempre um mercado promissor que reserva
espaço para todos os segmentos, prova disso foi o
sucesso da sa edição do Curitiba Fashion Art, o maior
evento de moda do Sul do país, revelando a cada edição
designers talentosos que estão ganhando o mercado
nacional e até internacional, fora do burburinho do eixo
Rio- São Paulo. É um evento lançador de tendências da
região Sul do Brasil.
O Curitiba Fashion Art, criado e coordenado pela
jornalista Nereide Michel e pelo produtor Paulo Martins,
apresentou dez grifes e estilistas (Sexxes, Enesoe Chan,
Lafort Collection, Kamille Cunha, Silmar Alves, Roberto
Arad, Korr, Ex
Madame e Pura
Mania, além do
convidado, o
estilista gaúcho
Mareu Nitschke),
envolveu cerca de
300 profissionais,
entre operários,
iluminadores,
maquiadores,
cabeleireiros,
modelos,
camareiras,
produtores, etc.
Atualmente o

Estado do Paraná é Cristiane Mesquita' -s
considerado o não existe a moda 'Ele ecmr' o ilndiVíduod

.

s 'Ia a qo para osegun O malar eu corpo, sua aparência"
pólo
confeccionista do país, perdendo
apenas para São Paulo. Isso se deve às inúmeras
empresas faccionistas da região que recebem
encomendas de várias grifes.
Sucesso total em suas quatro edições anteriores,"o CFA
está empenhado em mobilizar empresários e

comunidade em torno do objetivo de valorizar o que é
criado em nossos ateliês e fabricado pelas nossas
indústrlasfaflrma Nereide Michel.
Como parte da programação paralela o CFA apresenta o
Ciclo de Atualização em Moda; os palestrantes
convidados desta última edição foram:Jorge H. Brognoli,
consultor e professor da Unerj (Centro Universitário de
Jaraguá do Sul), com a' palestra "Um Negócio da Chlnala
pesquisadora, professora e jornalista Cristiane Mesquita,
que lançou recentemente o livro "Moda
Contemporânea:Quatro ou Cinco Conexões Possíveis" e
que abordou as relações entre desejo de consumo e

raízes culturais em "Penso, logo visto" e a dupla Jum
,

Nakao e Paulo Beta, que apresentou a bem-sucedida
experiência multimídia batizada" Costura do Invisível';
envolvendo idéias frescas sobre a importância e a

descartabilidade da moda atual.
O próximo CFA está previsto para a primeira semana de
agosto, apresentando as coleções primavera-verão 2006,
quando será entregue o Prêmio João Turim, concurso
que envolve estudantes e novos estilistas do Paraná,
sempre revelandomais um talento da casa. O site oficial
do CFA é www.curitibafashionart.com.br.

DIANE MARINHO, NEILA BIANCHI ETAYSE SCHIMITZ

Casacos com broches,
muitas botas e muito

brilho darão um

glamour especial à
estação mais fria do

ano, que estará repleta
de acessórios

B laser acinturado e tweeds
apareceram em várias coleções:
Preto, branco, rosa, verde, azul

amarelo, vermelho, marrom e seus

derivados, fazem um inverno alegre"
e sof sti cado

II
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I CI E PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I
De 11 a 17 de março

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan

FILME/HORÁRIO

Blumenau - Rua Sete de Setembro

FILME/HORÁRIO
Bridjet Jenes - Ne Limite da Razãe
15:15 - 17:15 - 19:30 - 21 :30 Censtantine

14:30 - 17:00 - 19:30 - 22:00

Entrando Numa Fria Maior Ainda
14:45 -17:00 -19:15 - 21:30 O Fantasma da Ópera

13:30-16:15 -19:00-21:50
Bob Espenja
15:00 - 17:00 Ladrão de Diamantes

14:00 - 16:00 - 18:00

Vezes de Além
20:00 - 22:00

Menina de Oure
15:45 - 18:30 - 21 :00Joinville - Rua Visconde de Taunay

FILME/HORÁRIO ONoo da Fenix
13:30Constantine

14:30 17:00 19:30 22:00

Hitch Conselheiro Amoroso
14:15 -16:45 -19:15 - 21:45

Ladrão de Diamantes
13:30 1S:30 17:30

o Amigo Oculto
19:3021:30 O Amige Oculte

14:00 - 16:30 -'19:00 - 21 :30Hitch Conselheiro Amoroso
13:4S 16:1S 18:30

Programações sujeitas a alteraçãoVozes do Alem
21:1S

LEGENDA: A-Açãe/ D-Drama/ AV-Aventura/ C-Cemédia/M - Musical/ S-Suspense/ DC - Documentário/ R-Romance/ I-Infantil/F-Ficção

I =

�AARÇO/20051SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA
FUNDADA F.M 06-06·1956 Contato: 2752477 - 370 6488

Informativo Paroquial.
Missas

12 e 13 de março
NOSSA MENSAGEM

SABADO
19hOO Matriz

19hOO São Luiz Gonzaga
19hOO São Benedito
17h30 Rainha da Paz

5° DOMINGO DA QUARESMA

"Ele é nossa Ressurreição Esperança de Paz"

DOMINGO
07hOO Matriz
09hOO Matriz

10hOO São Cristóvão (Festa)
19hOO Matriz

A condição humana nos coloca diante de nessa centingência,manifestada pela der,
sofrimento e morte,Todavia.o pecado como negaçãe consciente ao amor salvader de Deus,
é e limite radical de ser humano, porque produz a morte pela vielência, pela guerra e pela
impesição. Em Jesus, Deus manifesta sua misericórdia e redençãe, convocando-nos a deixar
os túmulos de pecade e da violência, para ressucitarmes para a graça, a selidariedade, a

reconciliação e a paz.Quem estiver atente a esse chamado se tornará um ser humano nevo.

I.
i

I CINEMA EM C
Da RedaçãoLGB Edlçôes

Anaconda 2
Anaconda 2, porém, tem pouco a ver com o

original, a não ser pela presença da cobra
, gigantesca, aliás, neste caso, cobras gigantescas.
A história se passa na selva primitiva de Bornéu,
onde uma orquldea vermelha pode conter o
segredo para a juventude eterna. Essa espécie
desabrocha apenas uma vez a cada sete anos.

Um grupo de pesquisadores desembarca na

selva em busca da flor.Mas como têm pouco
tempo e estão atrasados, eles acabam não
tomando os devidos cuidados para fazer uma
expedição em mata tropical. A orquídea
sangrenta está muito bem protegida por
enormes predadores, as tais anacondas. Ao
chegar na Indonésia, em plena temporada de
chuvas, a equipe encontra apenas um americano,
dono de um barco, disposto a guiá-los pela
floresta.Mas eles acabam perdendo a

embarcação e são obrigados a andar pela mata,
ficando cada vez mais vulneráveis aos perigos
das anacondas, que aliás, estão em época de
acasalamento.
Suspense - Ano: 2004 - Duração: 97 minutos -

Cor 14 anos - Lançamento em Vfdeo e OVO

s I

O Pagamento
,

Michael Jennings (Ben Affleck) é um engenheiro
de computação brilhante, que constantemente é
contratado por grandes empresas para trabalhar
em projetos secretos.Sempre que trabalha
nestes projetos, após concluir seu serviço,
Jennings passa por um processo onde parte de
sua memória de curto prazo é apagada, para
evitar que informações secretas vazem.
Trabalhando em um grande projeto, que pode
lhe render bilhões de dólares como pagamento,
Jennings se dedica a ele por três anos e, após
conclui-Ia, tem sua memória apagada, como
sempre. Porém, ao invés de receber seu

pagamento,Jennings recebe um envelope
contendo diversos e estranhos objetos, sendo
ainda levado a acreditar que abriu mão dos
bilhões de dólares. Estranhando a situação,
Jennings decide lnvestlqar-a empresa com a

ajuda de uma companheira de trabalho, Rachel
(Uma Thurman), mas é surpreendido com a

noticia de que a policia está atrás dele por algo
que não se recorda de ter feito.

Ficção Cientifica - Ano: 2003 - Duração: 110
minutos - Cor 14 anos - Lançamento em Vfdeo
e OVO

Diário de Uma Paixão
Todo dia um homem visita uma senhora com
sérios problemas de saúde que prejudicaram
irreversivelmente sua memória. Em cada uma

destas visitas, ele lê para ela um capitulo de uma
linda história de amor, que começa assim: "Noah
era um jovem operário numa pequena cidade.
Allie era uma garota rica e culta da capital. Eles se
conheceram e apaixonaram-se num Carnaval, e
viveram o mais intenso e inesquecfvel verão de
suas vidas. Porém, por imposição da famflia de
Allie, o casal teve que separar-se quando as férias
acabaram.Veio a II Guerra Mundial e Noah foi

para a batalha.Sete anos mais tarde, Allie está

para se casar com um soldado de famflia
tradicional que a pediu em casamento, quando
reencontra Noah e tudo vem à tona outra vez ...

"

Enquanto o homem que a visita vai lhe contando
este envolvente romance; a senhora doente vai
se lembrando de passagens d� sua própria
juventude. E percebe que ela é a Allie da história.
E que ele, o homem que lhe dedica horas

preciosas todos os dias é, na verdade, o homem
com quem ela, afinal, decidiu se casar.

Rom�nce - Ano: 2004- Duração: 123 minutos
Cor 14 anos - Lançamento em Vfdeo e OVO

Resistindo às Tentações
Darren Hill (Cuba Gooding Jr.) é um
produtor de hip hop que acaba de perder o
emprego. Cheio de dívidas a pagar, sua

salvação surge quando descobre que sua tia

Sally (Ann Nesby) faleceu e lhe deixou uma

herança milionária. Porém, para receber o
dinheiro, há uma condição: Darren precisa
se tornar o líder do coro da igreja e.
concorrer ao Prêmio Gospel. Ao longo do
caminho seu trabalho conquista Terri
(Beynoncé Knowles) uma linda mãe solteira
com uma voz de cetim, que abraça a missão
com ele.
Comédia - Ano: 2003 - Duração: 123
minutos - Cor 12 anos - Lançamento em
VídeoeDVD
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Bolinhos de Banana
Ingredientes: 1 xícara (chá) de farinha de trigo; 1 xícara (chá) de
aveia em flocos; 2 colheres (sopa) de açúcar mascavo; 1 colher (chá)
de sal; meia xícara (chá) de leite fervente; 2 gemas; 2 claras; meia
xícara (chá) de banana amassada; 1 colher (chá) de essência de
baunilha; 1/3 xícara (chá) de óleo; manteiga para untar.

.

Preparo: Em uma tigela, coloque a farinha peneirada, o sal, a aveia
e o açúcar. Bata ligeiramente as gemas, acrescente ao leite quente
e bata até ficar leve e espesso. Misture o óleo, a banana amassada,
batendo sempre. Despeje essa mistura, aos poucos.aos
ingredientes secos e misture tudo com cuidado. Bata as claras em
neve e acrescente ao restante da massa,juntamente com a

essência de baunilha. Unte forminhas de bolinhos ou empadinhas
e coloque a massa, sem enchê-Ias totalmente. Asse em forno pré
aquecido, moderado, por aproximadamente 30 minutos.

Ameixas de Páscoa
Ingredientes: 1 lata (pequena) de ameixas secas; 1
lata de leite condensado; 2 gemas; 1 colher (sopa) de
manteiga; gotas de baunilha; 300 gramas de
chocolate ao leite.

Preparo: Leve ao fogo o leite condensado, as gemas,
a manteiga e a baunilha. Cozinhe mexendo sempre
até soltar. do fundo da panela, Reserve o creme até
esfriar. Abra cada ameixa no sentido do

comprimento, dando um pique. Recheie cada ameixa
com o creme frio. Pique o chocolate e derreta em

banho-maria, tomando o cuidado para não espirrar
água no recipiente. Banhe cada ameixa no chocolate
derretido e leve a geladeira durante 10 minutos, até
secarem.

o
TecnoFlex

Desenvolvendo Soluções
473717676

www.tecnoflex.com.br

�

CAP'
Infosoft
s sternas

473716864
www.infosoftsistemas.com.br

CENTRIUM
.. __ ". ,' .. -e : .. ',"

INFORM.ATICA
Sistemas de Gestão

·47371 7764·
www.centrium.com.br

II

e�r;�n(�:ática
www.icroinformatica.com

tf
NETWORKS

472731112
www.tfi.com.br
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América promete ser mais.
um sucesso de Glória Perez
Por Erica Guarda/GB Edi ões

I DICAS DE lEITUR I
O Último Vôo do Flamingo
Mia Couto é um dos escritores africanos de maior destaque da
atualidade. "O Último Vôo do Flamingo", publicado
originalmente em 2000, é seu quarto romance, e foi lançado
quando Moçambique comemorava 25 anos de independência
de Portugal. Depois de um longo tempo de guerra civil,
soldados das Nações Unidas estão em Moçambique para
acompanhar o processo de paz.O romance narra estranhos
acontecimentos de uma pequena vila imaginária,Tizangara,
ao sul do país, onde militares da ONU começam a explodir
subitamente. O lançamento é da Companhia das Letras e têm
232 páginas ..

Pilates no Brasil
Este livro nasceu da necessidade de divulgar para as pessoas
interessadas em exercícios de solo do método Pilates e material
teórico em Português,já que a literatura especializada só é
encontrada em inglês. Um dos pontos fortes deste livro é a

divulgação do método desenvolvido por Teresa Camarão que,
além de produzir os primeiros vídeos de Pilates no Brasil criou
outros aparelhos, seguindo a mesma filosofia do Pilates, porém;
procurando adequá-los à vida moderna, utilizando espaços
menores. Precursora do método Pllates no Rio de Janeiro,Teresa
Camarão, se orgulha de ter contribuído para torná-lo mais
conhecido.Acredita que sua idéia é a de difundir cada vez mais o
Pilates, pois considera sua missão possibilitar que um número
cada vez maior de pessoas pratique um programa de exercíclos,
ideal para manter o equilíbrio diante da vida estressante de hoje.
O lançamento é da Editora Alegro e têm 232 páginas.

A imigração ilegal nos Estados Unidos; o universo
rural dosrodeios.as dificuldades encontradas pelos
deflclentes Visuais e a vlda aposa morte. Este serão
os quatro temas principais da novela que
substituirá'Senhora do Destino"

o que você seria capaz de fazer em nome de um sonho? A
mocinha Sol (Deborah Secco) aventura-se na perigosa
travessia da fronteira do México com os Estado, Unidos em.

busca de uma vida mais feliz na "·TcLTa das Oportunidades",
O peão Tião (Murilo Benfcio) arrisca a vida nas montarias

de touros porque quer ser. um campeão de rodeios. Ambos
vão se cruzar em suas rrajetórias e viver um grande amor,

Esse romance de uma aspirante ao sonho americano com
um típico representante das raízes culturais brasileiras
resistirá aos sonhos desencontrados de cada um? Diferentes
personagens e seus respectivos mundos vão atravessar o

caminho dos dois. 'Iodes, de alguma forma, buscando
atender ao chamado interno que motiva a vida: a

realização dos sonhos. É o que vai mostrar "América",
novela que. estréia nesta segunda na Globo, assinada por
Gloria Perez e Jayme Monjardim, autora e. diretor de
núcleo também do sucesso "O Clone" (2001).
Através da, ficção, a novela abordará quatro ternas

principais: a iuugração ilegal nos Estados Unidos, o
universo rural dos rodeios, as dificuldades encontradas
pelos deficientes visuais que marcará a campanha social da
novela e a vida após a morte. Além disso. discutirá a

cleptomania (através da personagem Havdée, interpretada
por Chrístiane Torloni) e o homossexualismo (com [uníor;
vivido por Bruno Gagliasso). A nova produção, que se

passa nos dias atuais. também volta a contar com a direção
geral de Marcos Schechrman e os diretores Marcelo
Travesso e Teresa Lampreia.
"Vamos falar dos sonhos, do desejo de realizá-los, das
frustrações enfim, dos conflitos humanos, passando por
vários temas. A Glória sabe fazer isso muito bem. Ela

consegue uma harmonia entre ternas aparentemente
dísrinros e acaba apresentando ao público um grande leque
socia!'', afirma () diretor Jayme Monjardirn, destacando que
esta (, uma novelo de conteúdo, que vai mostrargente
comum, de várias classes, idades e culturas.
"Todos nós ternos sonhos que guardamos na gaveta e

muitas vezes vamos em outra direção por acharmos

impossível realizá-lo. O
sonho é (, âmago dessa
novela, Sonhos
grandes, pequenos,
sonhos vivos ou <'

mortos, rodo mundo
carrega () S<:lJ. É uma

trama de personagens
sonhadores, Será que
sonhar não custa
nada?", arremata

ú;4\It*"'·\'b.. i"":,,,':t, Glória Perez,

Para realizar esta que Monjardim
considera "a novela ruais difícil já
fei ta a ré hoje", por conta da
complexidade resultante da
diversidade de núcleos e de seus

mais de 60 personagens, a equipe
gravou em diferentes locações no
Brasil e no exterior, Além de
externas no Rio, e das cenas em
estúdio e nas cinco cidades

cenográficas montadas na Central
Globo de Produção, sem falar na
fazenda de Tião (Mutilo Benício),
construída em Guaratiba, zona
oeste do Rio -, "América" tem
seqüências gravadas em uma favela

cenográfica erguida no Mirante
Mundo Novo e cenas nu

comunidade do morroDona Marta,
ambos no bairro de Borafogo, zona
sul do Rio.
Fora do Brusil, "América" teve
cenas gravadas na fronteira do
Texas com o México, onde foram
realizadas ris impactantes imagens
da travessia dosnrugrantes ilegais
rumo aos Esrados 1Júidos.Durante
15 dias de fevereiro deste ano,

Jayme Monjardím, Deborah Secco,
20 pessoas da equipe e mais sete

atores chegaram a enfrentar quatro
graus abaixo de zero nas cenas no

deserto, e às margens do Rio

Grande, que divide () México dos
Estados Unidos. A nova novela
também contará com. cenas feitos
em.Miami.
"Teremos imagens belíssimas na
novela. Nossa proposta é fazer O
público viver a história com

intensidade. Acho que as pessoas
vão viajar junto com os personagens
e seus dramas, até pelo tipo de
trabalho realista que está sendo
feito", ressalta Monjardim.
A fase de pesquisas para a novela

começou em março do ano passado
e, desde então, Monjardim, Glória
Perez e pesquisadores foram três
vezes aos Estados Unidos.
·"Colhernos vários depoimentos dt'.

pessoas que tentaram a travessia.

Com () terna da imigração, vamos
mostrar uma visão real da questão.
Há os que vão e se dão bem, os que
vão e se dão mal, os ilegais e os

legais", conta o diretor.

[""
Quem é quem �" ""X�W._=...

_,
SQL (Deborah SêCCO I Maria Mariana na fase criança): Vital,!

"I� impu Isiva, impetuosa, intensa, extrovertida, alegre, dona de I
temperamento forte e fantasloso. No começo da novela, i

I trabalha num estúdio pequeno em Copacabana como i
� ajudante de um cabeleireiro que faz megahair.Tendo jij aprendido a técnica que eleutlltza. acredita que isso lhe dê �

armas suficientes para ser bem sucedida na América, onde I
poderá ter seu próprio estúdio e atender estrelas de cinema. I.
Aprendeu também a fazer depilação e anima-se ao ler notklasl

1 sobre o sucesso que anda fazendo, no exterior, a depilação à �
� brasileira,acreditando que o domfnio desta técnica seja mais I

I uma garantia de vitória no exterior. I

I
TIÂO (MurUo Benício I Brunno Abrahão):Obstinado, I
corajoso, passional, impetuoso, emotivo, selvagem e me.igo. t

I Sonha alto,tem grandes ideais, mas, ao contrário de Sol I(Deborah Secco), não atropela a si próprio nem ao mundo r
para realizar seus desejos.Tião sempre pensa nos outros antes]
de pensar em si.Multo apegado à famflia,às tradições, à

I
,.

religiesidade.Come todo peão,é devoto de Nossa Senhora
Aparecida: traz a imagem dela dentro do seu chapéu e reza

todas as vezes que vai montar, pedindo que a santa o proteja Eif
o deixe sobreviver naqueles oito. segundos em que põe a vida i
em risco tentando se manter em cima de um touro bravio. i

.
. '.

I GENINHO (Marcello Novaes I GuilhermeVieira na fase ·1t criança): E oinverso do irmão Tlão (Murilo Benlclo). Ninguém •..

·1'
enl<erga de cara os seus desvios de conduta, as suas 1

. fragilidades morais. t aquele tipo que parece cooperatlvo, I,.••
integrado ao ambiente, mas que internamente está �,

• desapegado, indiferente, distanciado afetivamente de tudo e 1
I de todos. I

I MARIA JOSÉ (Nfvea Maria): Mãe de Tião (Murilo Benício) e I
Geninho (Marcello Noaves),é uma pessoa slmples,com bons I
sentimentos. De temperamento. conformado, aceita a vida I

I
come ela vem. I

� ZÉ HIGINO (Francisco Cuoco): O avô de Titio (Murllo Benlcio) �
� é um homem bem, rude, de grande força moral.Tem a t
i sabedoria das pessoas simples.Vivido, sofrido, conhece muito. 'I
I bem o que há de luz e sombra nos corações humanos I
CARREIRINHA (Matheus Nachtergaele): É o ídolo de Tião 11
(Murilo Benfcio) e da garotada do lugar.Corajoso e li
Inconseqüente, é chamado sempre para domar os animais j
mais bravios, aqueles que ninguém arrisca montar. !

í
� WALDOMIRO (Eri Johnson): É um "peão de vitrine": aq uele !
1 que nunca chegou perto. de um touro,morre de mede de

I vacas, bezerros
e até de ovelhas, mas anda sempre vestido de r

peão e conta grandes bravatas com o objetivo de conquistar j
Ih \

i as mu eres, !

�INH.O .(MurilO ROS.a.
): Parceiro de Tião (Murile Benício), forma.l.com ele a dupla vencedora. É um dos admiradores da viúva !

Neuta (Eliane Giardini) e, segundo. dizem, em razão de seus !
maus pensamentos, foi devidamente derrubado pelob:Ji

)

Bandido. '

�::::��••
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CfRCULO ITALIANO DE
JARAGUÁ DO SUL

CNPJ N° 81.156.31/0001-52
JARAGUA DO SUL SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados todos os descendentes de italianos
maiores de dezesseis anos para a AssembléiaGeral Ordinária de acordo com o

Art. 141etra "A"do Estatuto, a reallzar-se no dia 30 de março de 2005, às 18:00
horas em primeira convocação, na Sede Social do Circulo Italiano de Jaraguá
do Sul. na Rua dos Imigrantes Italianos n° 33, Bairro Vila Nova.em Jaraguá do
Sul (SC),para deliberarem sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

1- Prestação de contas do Exercício Social, encerrado em 31.12.2004;
2-Assuntos Gerais

Nota 1 - A Assembléia Geral será constituída efuncionará em primeira
Convocação,com a maioria absolutadossócioseem segunda
Convocação, 30 minutos após, com a presença de qualquer
numero desóctos.

Jaraguâ do.$ul(SC,09 demarço de 2005.

Gilberto Pradi Floriani Presidente

JantarMensal·
Acontece no próximo dia 18 de março, com inicio às 20hOO, o JantarTipico,
na Sede Social do Circulo Italiano. Ingressos antecipados com membros da
Diretoria, Conselho Fiscal. Coral Italiano. e na Sede Social (370.8636).
Prestigie.

275-2888 - 275-3487
Rua Reinaldo Rau, 380

Fone: 370-8940
Rua Marina Frutuoso

n° 502, Centro
www.cedeha.com.br

Seleção t Desenvolvimento de Pessoal

Indústria Metalúrgica Ltda.

Fone: 276-151 O
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Amor secreto
Adriana Lessa e Nuno Melo fazem
questão de manter o seu namoro

em segredo, embora todo mundo
já saiba disso.Tudo começou nos

bastidores das gravações de
"Senhora do Destino" e até hoje

eles preferem dizer que são apenas
amigos.

Rindo à toa
Leão Lobo não tem do que reclamar. O seu programa
na Band ganhou mais meia hora, ocupando o horário
em que era exibido o desenho "Cavaleiros do Zodíaco".

Recaídas
DanielleWinits e Cássio Reis colocaram um ponto
final no romance. No entanto, há quem jure que o

casal anda tendo recaídas. Só o tempo dirá.

QUINTA - Jaque joga vôlei e faz sauna, apesar de estar
grávida. Vilma pede a Rafa e Cabeção que façam uma

faxina no trailer de Rico. Cabeção diz a Rafa que vai

aproveitar a faxina para ver se descobre alguma coisa
sobre Rico. Bernardo conta para Oownload que ele e

Betina vão conversar com Jaque. Betina confessa para
Kitty que está nervosa, mas afirma que também está .

feliz por parar dementir para Jaque Bel e Download se QUARTA - JJ manda que os seguranças expulsem Daniel

encontram para fazer o trabalho ex'tra que Pasqualete da s,ua. casa. �aniel diz que preci�a falar com Nina, mas

mandou, mas não conseguem. Cabeção encontra a
Manléla expllca.que ela está dormmdo. e pede q� ele �á

foto de uma menina na mochila de Rico e decide embora. Damel concorda, contranado. Encarnaçao
mostrá-Ia a Vilma, para que ela fique sabendo que ele comenta com JJ que acha qu:: Maril�ia exagerou na�ose
tem namorada.Jaque sente uma tontura.Vivi, Natasha I do calmante que deu para Nma, pOiS ela e�tá dor�ml�do
e Amanda ficam assustadas, mas Jaque garante que muito. pesado, JJ aproveita e passa a nOite �om NI�a.
não foi nada. Julião ensina Aline a comer como uma Rosáno se preocupa ao saber que FlOriano nao

lady.Marley observa de longe os gestos de Julião e não í co�se.guiu dinheiro c,om �edroca. Floriano fica chate�do,
entende nada. Download faz o trabalho sozinho. Rita I

pOIS acha _que Rosáno nao tem confi�nça nele, J� diZ a

percebequeJaque está comendo pouco.Juliãovê que Encarnaç_ao que passo� uma nOite maravllh�sa.
Marley o viu dando aula para Aline e pede que não

I
Encarnaçaoencontra oschlnelosdeJJ noquartodeNlna

conte nada a ninguém. Cabeção mostra a foto a Vilma. e fica intrigada. Daniel descobre que não foi Almerinda
Ricovê. quem arrumou a casa para o jantar romântico e deduz

que deve ter sido Lenita. Rafa mostra para as crianças
SEXTA - Jaque acorda e sente uma cólica forte. Rita e

I
algumas fotos que tirou do baú do teso.uro. As c,rianças

Júlio César a levam para um hospital. Rico pergunta a

II
mostram as fotos a BartO e ele fica mUito emOCIonado,

Cabeção onde ele pegou aquela foto. Cabeção, sem mas pede que Rafa não tente pegá-lo sem antes saber se

graça, diz que a foto caiu damochila de Rico. Rico diza �
há mesmo uma maldição. Rafa gara,:te que está pr��to

Vilma que a menina é sua irmã. Vilma acredita, para I para arcar com as conseqüênCias da maldlçao.
desânimo de Rafa e Cabeção, Rafa diz a Cabeção q�e ! F�a,ncisquinha conta para Amaran�e �ue Querubi� e

tem certeza de que conhece Rico,mas não sabe.Joao Julla se gostam. Amarante fica Indignado e diz a

ouve Natasha cantando e fica impressionado com a Francisquinhaquenãovaiaceitaronamoro.
I

Comandando o show
Cláudia Rodrigues e Daniel de Oliveira foram os

escolhidos para comandar a festa da Associação
Paulista de Críticos de Arte, que acontecerá dia 29 de
março.

Estrela
Carolina Dieckmann é a estrela da campanha
publicitária de uma famosa marca de sabonetes.
A atriz esbanjou charme e simpatia durante as

gravações do comercial que enfeita as telinhas
em todo Brasil.

Contrato renovado
A Rede TV! acaba de renovar o contrato com a

apresentadora Faa Morena. Assim, a bela continua no

comando do "Almoço com os Artistas".

Reconciliados
Fofoqueiros do bem andam espalhando que
Samar'a Felippo e o namorado Tufe resolveram
reatar o romance. E nem aí para os maldosos de
plantão que ficam agorando o namoro deles.

Igor Cotrin na 8and
[dolo adolescente desde que estreou na televisão no seriado "Sandy e Júnior': o
ator Igor Cotrim, pretende se livrar da imagem rebelde do personagem Boca e

ingressar no mundo dos negócios e das leis. Ern'Florlbellafnovela da Band que
estréia em abril em horário nobre, o ator vai interpretar o jovem advogado
Mateus Lopes, melhor amigo de Frederico Fritzenwalden."Mateus é a única
pessoa em quem Fred confia. Por isso, é ele que resolve os problemas das
empresas e até da família':afirma Igor, que também revela um lado mais juvenil
de seu personagem."Além de ser o advogado e braço direito,Mateus é muitas
vezes cúmplice das travessuras dos irmãos mais novos, de quem gosta como se

fosse sua família. Muitas vezes, vamos ver Mateus brincando feito criança com os

menores. Para os meninos, ele é como um tio postiço,muito mais compreensivo
do que o irmão mais velho':

MALHAÇÃO ! voz dela. Kiko sugere a Natasha que siQa carreira solo.
� Miguel diz a Júlio César e Rita que Jaque está com anemia,

,

I' l pois andou comendo pouco e se esforçando demais.

��;��aOd� fa�:rt��ae�a���i����aJ���: s���ea���:� � JUli,ão ensina Alinea dançar valsa.Marley vê eflca cad.a vez
de João, para impedir que outros meninos sigam seu i mats espantado. Jaque pergunta a Bernardo e Betina o

caminho.Bernardo sugere que eles não usem a história : que quenarn convers�r com ela. Eles perdem a co�ager:n
d J

-

tér! de! d J ti feit C b
- : de dizer a verdade e dao uma desculpa qualquer.Aline dize oaonama. na: etxan o aquesa IS er a, a eçao : a Marley que Julião ficou muito feliz por guardar o

perg,unt� a Mlyukl se ela quer mesmo na�ora� u� � segredo dele, Download mostra a Bel que fez o trabalho

:������a���oe�ãaOe��ed:�it�����n�:��:::�·��ys�� 1 sozinho. Belo abraça e acaba deixando c�ir a folha �o
ca�ro. Rafa faz co� que V!lma s� sinta cu_lpada pelo 1 ���:I��,sc:��e���e�.::���r���al�r;r���;U�li�re�:�
:��:�:��a�:�:�aa��L��i��zC��e��:n���;:a���� ��� 1 enquanto ela n�o estiver bem. Miguel fica feliz ao saber

desiste. Download usa as dicas que Bel lhe ensinou � ��;e�:;.nardOnaOqUerenganarJaque,masoaconselhaa
para conquistar uma menina. Bel vê Download com

uma menina e fica arrasada. Jaque não liga para a � SABADO-Nãoháexibição,matéria que Bernardo está fazendo para o site é só
;

pensa em seu vestido de noiva.Cabeção descobre que �
Vilma está se sentindo culpada e faz várias exigências ). COMO UMA O NDA
para voltar a trabalhar para ela. Vilma descobre que I c

Cabeção não se feriu no acidente e o contrata de volta, l SE�UNDA ".Rafa e Amanda encontram o tesouro do
mas sem regalia. ! naVIO, mas nao conseguem pegá-lo porque a passagem

que leva até ele é muito estreita. Slnésio recebe a

TERÇA - Betina e Bernardo descobrem que deixaram primeira encomenda para a nova empresa. Rafa pede
suas mochilas e celulares na cantina e não podem queAmanda não conte a ninguém que eles encontraram
avisar a ninguém que estão presos na biblioteca. o tesouro até que descubram uma maneira de retirá-lo
Bernardo tenta encontrar uma janela aberta. Jaque do navio. Nestor, o pescador que vendeu o barco para
come pouco para ver se emagrece. Bernardo não Floriano, diz a Rosário que vai tomar o barco de volta se

encontra sarda alguma e avisa Betina que eles terão ele atrasar mais uma prestação. Lenlta leva Almerinda
que passar a noite na biblioteca. Uma tempestade faz para comprar roupas de bebê e ao cabeleireiro.
com que falte luz. Betina e Bernardo ficam sozinhos no Amarante faz os primeiros exerclcios para as pernas por
escuro. Bel foge do trabalho no Giga para ficar com contaprópria.JJmandaOswaldoconquistarEncarnação
Download. Bernardo fala para Betina que não para fazê-Ia esquecer Sandoval de uma vez por todas e

conseguiu esquecê-Ia e lhe dá um beijo. Bernardo fica garante que teria muitas vantagens se virasse seu

frustrado quando Betina diz que, por causa de Jaque, cunhado. Oswaldo se interessa pela proposta de JJ e

eles não podem ficar juntos. Jaque se exercita para convida Encarnação para jantar. Encarnação fica
perder peso. Lúcia encontra Bernardo e Betina surpresa com o convite de Oswaldo, mas aceita. Lenita
trancados na biblioteca ,quando chega ao colégio de deixa Almerinda sozinha no salão. Nina se arruma para
manhã. Júlio César obriga João a lavar e encerar seu seu encontro com Daniel. Lenlta entra no apartamento
carro. Betina conta para Kitty que passou a noite com I de Daniel e deixa tudo pronto para umjantar romântico.
Bernardo na biblioteca e confessa que ainda é I Lavlnla diz a Amarante que ele não pode se esforçar
apaixonada por ele. Natasha caçoa de João ao vê-lo I demais, mas o pescador só pensa em ficar bom logo.
lavando o carro do pai .Joâo joga água em Natasha.que Robusto conta para Sandoval que descobriu que a irmã
fica furiosa.

í de Davi se chama Marly.Sandoval pede que ele descubra
! quem é ela.Robusto se insinua para Idalina,que adora.

QUARTA - Vivi fica furiosa ao saber que Cadu não vai
poder visitá-Ia , mais uma vez, pois precisa da TERÇA - Nina pensa que Daniel fez o jantar romântico
companhia dele para ir à uma festa chique de boas- para Almerinda e vai embora, furiosa. Daniel tenta
vindas de Wolfgang, seu amigo austríaco. Aline fica alcançarNina,masnão consegue. Rosário dá uma bronca
encantada ao ouvir Vivi dizer como vai ser a festa, mas em Floriano por ele não ter pago as prestações do barco
te�medodeirenàosabersecomportar.Vivigara�tea e diz que está cansada de viver na casa da mãe dele.
Ahne que não haverá pro�lema e a convence a Ir à � Sandoval interrompe o jantar de Encarnação e Oswaldo
�esta. Bel. e. Download deCIdem matar aula para ficar e diz a Encarnação que quer conversar com ela sobre
juntos. LUCia enc�ntra �el e Download matando aula e Rubico. Daniel liga para Nina, mas não consegue falar
os leva para a dlretona. Pas��alete dá um t�abalho com ela e se desespera. Sandoval diz a Encarnação que
extra para Bel e Download

..
Jullaoconta p�ra Ahne que quer colocar seu nome na certidão de Rubico.

s�a mãe é prc:fess�ra de etiqueta ea menina ped� sua Encarnação fala que vai consultar um advogado
ajuda. C.abeçao diZ. a Be.1 e Rafa que eles precisam primeiro. Osvaldo se oferece para consultar um
descobm quem é.RICo e se ele está tentand� dar um advogado em nome de Encarnação e ela aceita. Floriano
go��e em Vllma.Allne sofre;om as aulas de etlquet? de 'I tenta fazer as pazes com Rosário, mas ela só pensa no
Jullao, que co�eça por enSiná-Ia a andar com um !IVrO problema do barco. Robusto�com a ajuda dos mendigos
na cabeça, Betlna .conta para Berna.rdo que (ermlnou I comandados por Menez, faz uma serenata para Idalina
com Léo porque alnd� gosta dele, Kltty pe�gunta a Bel! que joga uma flor para Robusto. Pedroca vê. é fica
s� ela e_ Download vao nam�rar. Bel explica que eles , indignado. Lenita garante a JJ que conseguiu abalar a
amda nao conversaram sobre ISSO.

relação de Nina e Daniel. Nina chega em casa arrasada e

JJ tenta abraçá-Ia, mas ela diz que o odeia e se

desvencilha. Mariléia manda que JJ solte Nina. Júlia diz
para Lavlnia que vai ficar com Querubim para o resto da
vida. Mariléia dá um calmante para Nina. Floriano pede
dinheiro emprestado a Pedroca para pagar as prestações
deseu barcoeeleexplica quenãotem.

antIgas a ftala e tente fazer comque ela se lembre dela.
Albert aconselha Afda a não vender o spa,mas ela não lhe
dá ouvidos.

QUINTA - Nina garante a Abigail que vai conseguir
esquecer Daniel.Ele acusa Lenita deajudara acabar com
seu relacionamento com Nina.Aarquiteta e o português
contam a Sinésio que não são mais um casal, mas que
querem continuar a trabalhar no projeto. Lenita avisa JJ
que Nina e Daniel não estão mais juntos. Encarnação
aconselha Alice a tentar conversar com Prata antes de
decidir se vai mesmo se separar. Mariléia dIz a Idalina
que ela é a representante das rendeiras da aldeia.
Oswaldo conta para JJ que os contratos de Garcia estão
prestes a vencer. Sinésio explica para Amarante que a

empresa já tem seus primeiros contratos, com Garcia.
Daniel diz a Amarante que acha que Sandoval deveria
participar das reuniões sobre a empresa e o pescador
concorda. Querubim sofre por ter que ficar longe de
Júlia. Lavlnia comenta com Slnéslo que Francisquinha
tem um caderno com receitas açorianas. Ele pede que
Nina e Daniel procurem o caderno. Nina fica chateada
por ter que trabalhar ao lado de Daniel.Alice diz a Prata
que está disposta a perdoá-lo. Amarante garante a

Sinésio que os pescadores da. aldeia vão conseguir
entregar todo o pescado que ele prometeu a Garcia.

TERÇA - Miguel garante a Dimitri que está pronto para
enfrentar todos os problemas que o aguardam no Brasil.
Olavinho recebe os últimos resultados da eleição e

descobre que foi eleito prefeito deOuro Negro. Ele, Lúcia,
Adernar e Mário comemoram. Anselmo tem alta do
hospital e vai para casa. Letkle fica constrangida ao vê-lo.
Olavinho faz com que Mário acredite que ele vai usar seu
cargo de prefeito .para fazer o bem. Lucrécia parabeniza
Olavinho pela vitória nas eleições e os dois planejam
várias falcatruas.Mário ouve a conversa e fica abismado.
Dimitri conta para Miguel que Olavinho foi eleito.Miguel
garante a Dlmitri que uma de suas missões no Brasil será
desmascarar os Borges. Estevão dá um CD de música
clássica para Carmem, que fica encantada. Miguel
reencontra Sonya e mente para ela, dizendo que sua
saúde está ôtime.Júlla apresenta [tala paraThiago e conta

que a idéia dele deu certo. [tala pergunta aThiago se ele é
o namorado deJúlia,deixando-a sem graça.Thiago gosta.
Estevão garante a Telmo que vai agir contra os Borges, se
precisar.Olavinho diz a Lúcia que Simone será sua nova

secretária e afirma que ela sempre se manteve fiel a

Lucrécia quando trabalhava para Arda. Mário ouve e

pergunta a Olavinho se Simone espionava para Lucrécia.
Olavinho disfarça. Ademar confessa que está triste por
deIxar a prefeitura e não se mostra entusiasmado com a

idéia de secasar,deixandoMérilln desanimada.

SEXTA - Almerinda diz a Daniel que quer falar com Nina
e marca um encontro com a arquiteta. Amarante fala
para Sandoval que gostaria que ele comandasse os

pescadores durante sua recuperação. Sandoval fica
surpreso e emocionado com a atitude dele. Almerlnda
garante a Nina que não está com Daniel e pede que a

arquiteta o perdoe. Alice conta para Conrado que seu

casamento acabou. JJ manda Marly descobrir se os

pescadores da aldeia têm condições de cumprir a

entrega. Mariléia pede que Abigail teste algumas das
receitas do caderno de Francisquinha. Rafa e Amanda
dizem a Rubico, Frank e Gigi que o buraco que leva ao

tesouro é muito estreito para eles. Frank diz que vai
treinar bastante mergulho para poder pegar o tesouro.
Rafa e Amanda concordam com a idéia. Robusto vê o

carro de Marly na aldeia e percebe qué é o mesmo

vekulc que estava na casa de Davi. Arismar conta para
Robusto e Sandoval queMarly procura detalhes sobre a

pesca, deixando-os preocupados.JJ diz a Benvindo que
quer que ele e os outros seguranças peguem os peixes
da aldeia. Oswaldo conta para Encarnação que não

poderia ter adotado seu próprio filho. Júlia fala para
Amarante que o que ela e Querubim sentem um pelo
outro é amor de verdade. O pescador fica emocionado.
Daniel pergunta a Almerinda se ela não quer voltar a

Portugal com ele.

QUARTA - Miguel lê o dossiê. e diz a Sonya que não pode
perder tempo. Letfcia fala para Joana que Miguel jamais
vai perdoá-Ia por ter duvidado dele. Doidona e Júlia
convencem [tala a tomar seus remédios. Betinho mostra
seu projeto de limpeza das praias a Mário, que adora o

projeto,mas Olavinho diz que aquilo não é prioridade da
prefeitura e ele aceita. Betinho fica decepdonado com

Mário. linda diz a Rico que seu pai cortou sua mesada e

avisa que ele só vai ajudá-Ia se eles se casarem. Rico se

dispõe a casar com Linda e ela fica furiosa, pois acha que
ele está fazendo tudo por dinheiro.Miguel descobre que
Pedro guardou o bilhete que ele recebeu na noite em que
Anselmo sofreu o atentado e fica satisfeito, pois sabe que
aquilo pode provar sua inocência. Sonya encontra um
testamento feito porMiguel e estranha.Miguel garante a

Sonya que está apenas fazendo um inventário de seus

bens,mas ela continua desconfiada.Betinho pede o apoio
de empresas particulares para sua campanha. Gigi
confessa para Alda que gosta de Pedro,se sentemagoada
por ele ter saldo da cadeia e ido direto para a Escócia.
Mérilin descobre queAdemartem um cofre em casa e fica
interessadlssima.JÚlia pede que ftala não deixe de tomar
os remédios. Rico fica muito magoado com as

desconfianças de linda. Letfcia deixa claro para Anselmo
que não acredita queMigueltenha feito algo contra ele.

SÁBADO - Almerinda pede que Daniel pense melhor
pois ela acredita que ele não quer voltar para Portugal.
Rosário diz a Floriano que gostaria de pescar com ele.
mas o rapaz se recusa a levá-Ia. Amarante deixa claro
para Querubim que vai aceitara namoro dele com Júlia,
deixando-o radiante. Pedroca vê Robusto e Idalina indo
embora da aldeia juntos e fica indignado. Rosário

pergunta a Floriano se ele vai encontrar Lenita quando
diz que vai pescar. JJ dá dinheiro a Rubico para Ir ao
cinema e fala que ele pode dormir na casa de algum
amigo, se quiser. Rubico desconfia desta atitude.
Almerinda fala para Daniel que só vai voltar para
Portugal com ele se a história dele com Nina estiver
realmente acabada. Daniel concord�.ldalina conta para
Alice que seu casamento também terminou
recentemente e afirma que não há nada melhor do que
trabalhar para curar as mágoas.Sandoval não consegue
convencer os pescadores a tentar cumprir o que
prometeram a Sinésio. Amarante decide ir para o mar

para entusiasmar.os pescadores, que o seguem. Daniel
leva Almerinda para conhecerFrancisquinha.

QUINTA-Miguel diz a Letfcia que eles náotêm mais nada
a conversar e pede que ela não o procure mais. Letfcia
devolve a aliança da mãe de Miguel e vai embora
arrasada. Gigi diz a Thiago que não agüenta mais morar
com ele. Thiago fica magoado, mas não deixa que Gigi
perceba. Johnny se hospeda no spa. Lúcia e Mérilin o
vêem e ficam interessadas. Lucrécia gosta de saber que
Simone vai ser a secretária de Lúcia. Mário pergunta a

Simone se ela era espiã de Lucrécia no spa,mas ela lhe dá
uma resposta atravessada. Anselmo aconselha LetrcJa a

esquecerMiguel e refazer sua vida. Linda decide tra balhar
e compra material para fazer algumas pulseiras. Miguel
diz a,Sonya que Thiago vai ser seu advogado caso ele seja
acusado pelo atentado a Anselmo.lsadora vê Márcia Anita
matando aula.Mérilin tenta várias combinações para abrir
o cofre de Adernar. Estevão pede que Elvira lhe fale sobre
as investigações que Moacir estava fazendo. Elvira fica
nervosa. Branca volta de viagem e Joana avisa Abel que
ela está na cidade. Elvira confessa para Estevão que
Lucrécia e Adernar lhe contrataram para partir o coração
deMoaclr.Sonya desconfia de que Miguel não esteja bem
de saúde, mas Dimitr! garante a ela que o que o aflige é
sua sItuação com Letfcia. Lúcia diz a Lucrécia que não vai
permitir que ela governe no lugar de Olavinho.Lucrécia
acha graça,delxando Lúcia furiosa.

COMEÇAR DE NOVO
SEGUNDA - Xavier conta para Miguel que Pedro está na
cadeia porque confessou ser o autor do atentado a

Anselmo, mas avisa que Estevão já O inocentou. Gigi
descobre que é realmente apaixonada por Pedro e torce
para que' elê volte logo para ela. ftala continua sem
lembrar que Júlia é sua filha. Pimenta passa mal, mas se
recusa a ir ao médico. Joana chama Sidarta para cuidar
de Pimenta. Miguel volta ao Brasil e provar que não fez
nada a Anselmo. Elvira conta para letfcia que ela e Joana
fizeram as pazes. Betinho e Lucas mostram a Doldáo as
idéias quetê.m para uma campanha para limpar as praias
de Ouro Negro. Arda avisa Mário que vai vender o spa e

vai embora de Ouro Negro, pois não quer ser um

empecilho para ele. Mário fica perturbado. Júlia conta
paraThiago que está sofrendomuito, pois sua máe não a

reconhece. Pimenta diz a Sidarta que não vai deixar que
ele o examine de jeito nenhum. Gigi confessa para
Rosário que tem medo de se declarar para Pedro e levar
um fora. Thiago sugere a Júlia que ela mostre fotos

SEXTA- Mérilin pergunta a Carmem quando ela se casou

com Ademar e qual é o dia de seu aniversário. Carmem
não entende nada,mas responde.Ademar confessa para
Rosário que está animado parà se casar com Mérilin.
Rosário aconselha Ademar a procurar uma noiva melhor.
Abel fica radiante ao saber que Branca voltou para Ouro
Negro.Miguel deixa claro para Sonya que quer que parte
de sua fortuna fique para Pedro e outra parte para
Dlmitri.Sonya concorda.Dimitri garante a Gigi que Pedro
está apaixonado porela,deixando-a radiante.Branca fica
perturbada ao saber queJoana perdoou Elvira e pensa se

,

\
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Homenageado _

Em junho, o Grupo Atobá pretende homenagear Jean, do "88B-5". t
que ele foi eleito um dos dez brasileiros que incentivam o

movimento gay.

Férias, nada mais
Ludmila Dayer disse que pretende viajar agora que "Senhora do
Destino" acabou. A atriz que interpretou a Daniele, na trama de
Aguinaldo Silva, prefere não divulgar qual será o seu refúgio para
recarregar as baterias.

não devia perdoar Abel. Doidona se dá conta de que Iftala fugiu. Carlos e Júlia saem para procurar [tala
.. QUARTA - Tião diz que parece conhecer Sol a vida Inteira.

Mérilin começa a usar as datas que Carmem lhe falou i Dinho comenta com Detinha que precisa achar Tlãc, pois
paratentarabrirocofre deAdemar,masé interrompida I Carrelrinha foi preso, Kerry critica a mãe por acusar a

por Rosário. Letkla diz a Joana que matou o amor que empregada. Haydée sugere dar uma nova caixinha para
Miguel sentia por ela. Miguel faz com que Sonya jure llrene. A empregada se demite e Haydée corre atrás dela
que não vai dizer a Letlcla que ele está doente. Betinho í para lhe dar dinheiro. Sol enão se declaram apaixonados.
e Pepê se perguntam se devem ou não contar a seus 1 Neuta paga a fiança de Carretrlnhe. lião avIsa Sol que vai
pais que Márcia Anita desistiu de ir ao colégio. Lúcia! pedi-Ia em namoro à madrinha. Bebela chama Sol. Tlãc
exige de OIavinha verba para redecorar seu escrltóno.] amarra uma fita de Nossa Senhora Aparecida no pulso de
Olavinho concorda e Mário fica pasmo. Branca decide í Sol.Alex avisa Sol que ela pode arrumar a bagagem�Neuta
dar outra chance a Abel.Thiago se oferece para ajudar I entrega o cheque para Sol. Hélio topa morar no

Júlia a procurar ftala. Linda acusa Rico de ser � apartamento de Alex, que está-sempre viajando. não dIz
interesseiro, deixando-o furioso. Gigi dá de cara com í que vai dedicar sua montaria para Sol. Sol lembra-se de

Johnnye se assusta. Júlia vê. [tala entrando no mar e ! Odalée dizendo que ela jamais deveria confiar nos

correatrásdela. í homens. Consuelo convida HelO para, ouvir Geraldlto
I cantar. Heló conforta Consuelo, que se preocupa com as

SABADO - Miguel diz a Estevão que resolveu apostar II' filhas. na travess�a do de�erto, Haydée mostra-se

no caráter dele.Thiaqo tira ftala do mar.Júlia fica muito Imp�cl.ente �om Ralssa e ela dlz ,que a '!lae não é feliz. Déla

agradecida e dá um beijo em Thiago, que adora.! re�flmlOa G.I� por ter se envolvido Uo rapidamente com

Johnny fala para Gigi que a quer de volta. Gigi fica 1 An,ovaldo.Tlao tenta entender se o sonho que tem com o

arrasada por ter que lidar com Johnny novamente. � pai, em que aparece uma mulher pisando um chifre de
Estevão lê o dossíê de Moacir. Doidona dá uma bronca i touro, tem algo a ver com Sol. Nick pergunta a Tlâc sobre
em ftala por ela ter fugido. Carlos diz a Doidão que vai! Sol econfessa que gostou dela.
levar [tala para outro lugar, pois não quer que ele e 1 . ..

Doidona se preocupem com ela.Mérilintenta todas as í QUINTA - Tlão conta que vai de�lcar a montaria a Sol e

combinações que imagina, mas não conseque abrir o I pe?eque.ela fi�ue.Sol fala �ue vai embora para os Estados
cofre de Ademar. Abel diz a Branca que morreu de Un�dos, Hão dlz que um dia ela pode Ir para os Estados
medo de perdê.-la.Gigi conta para Thiago que Johnny I

Unidos com ele,mas de for�a legal. Sol fala que não quer
está de volta ao BrasiLThiago fala para Gigi diversos pegar caron�_no son�o de ninguém e pede que ele fique
clientes processando Johnny e promete que vai fazer longe �ela.Tiâo a beija. Sol confessa que o ama, mas que
com que ele pare de persegui-la.Gigi não percebe que

I
está agindo com a razão:: não com o ccração.ríâc manda

Thiago está interessado nela. Betinho sugere aos que ela o esqueça,Solvalemborasemqueelesedespeça.
amigos que eles parem detomar banho e fiquem bem Laert� derruba a por,ta de casa e desc�bre Irene dentro do
sujos até que os adultos resolvam limpar as praias. armáno.Logo depois, Kerry o� vê samdo felizes. Gil quer
Todos concordam. Olavinho fica furioso com a greve ! �ostrar s�us versos de rodela, mas Arlovaldo nem se

de banho de Teca e Kiko. Linda fica arrasada quando ! Int�resa.Tlão se. benze e monta o boi, Sol chora e entra no

Rico a deixa por não aguentar mais suas acusações. I
ônibus. A platéia aplaude a �presentação de lião., Radar

Estevão chama Anselmo para prestar depoimento na
estranha que Jatobá sala SOZinho para uma entrevI,sta de

delegacia. [tala promete a Júlia e Carlos que vai se ! e�prego. Ha�dée afirma para Ralssa que Glauco Jamais
comportar e eles permitem que ela continue morando 1 tena um reladonamento fora do casamento.Alex avisa Sol

com Doidona e Doidão.lsadora descobre que Márcia! que ela embarcará �m dois dias e que precisa pagaras U$
Anita parou de vez de ir à aula. I; j�t���� f�J!g�.�;��heO���g;:;�� ����gnO� ���: ���I:�

encontrar Feitosa com Islene em sua casa e a expulsa de lá.
'> AM E'RICA E. éO 1 Alex pede informações sobre a famflla de Sol. Consuelo- s.r Ia

i consola Geraldito. que sofre por n30 saber nada do filho.
SEGUNDA - Acácio parte para o garimpo e pede 'que li que

ficou em Cuba.

não eGeninho cuidem da mãe,Maria José, e obedeçam
ao avô, Zé Higino. Um bezerro derruba Tlão em um ! SEX!A - Sol enumera. as vantagens da sua nova vIda.
rodeio de brincadeira. Sol admira Rita contar as ! Manano se exalta e diZ que ela vai ser explorada. Sol
vantagens de viver na América do Norte. Sol adora o ! confessa q�e m.entlu para Neuta. Mariano exige que ela

presente que ganha, um globo com Nova York nevada. í devo.lva odlnhelro,�le P?ssa m�1 e é socorrido porOdaléla.
Odaléia chora quando oficiais dejustiça avisam que vão 1 Sol diZ a,�arl que naoval d�slstlr do seu sonho.Os homens
derrubar a sua casa. Sol ameaça o oficial de justiça, vai à I d� medl�ao se afastam, diante da ameaça de Zé Hlglno.
delegacia, mas ninguém dá importância a ela. Um Tlão V�I embora, do rodela, embora Oinho fique
guardaa expulsa. Sol sonha em morarnaAmérica.Maria ! c�ntr�rtado..50.1 diZ à mãe que não pode devolver o

José se preocupa por não ter notfcias de Acádo. Ramiro ! dinheirO, pOIS já entregou. para Alex, Odaléla pede o

avisa Acácio que o barranco está prestes a desabar. I �nd�reço dele. Rada� e Lurdmha pedem que Vera pare de

Acácio toca em um diamante, mas a galeria começa a i
ImplICar com seu ex noivo, Jatobá. Graça se Irrita porque

afundar. Mariano se recusa a·acionar o trator para 1
Gomes toma conta da vlzlnhança.Sol pedequeOdalélase

derrubar a casa e é preso. Ramiro promete o que Acácio : ler:nbre que ela q�er Irpa,ra os EUA pelo bem da famllla.Sol

lhe pede.Tl�o diz ao avó q�e t�m cert�za de qu� o pai ! ��:j��o�:r��ad�llr���d.a������;od:eq�:!��t� �e�����
�o�reu,MUItos anos depOIS,�ao,�ana José,Ge�mho e II Bebela avisa que Neuta arranjou para que ele montasse.
Hlgmo recebem a confirmaçao diSSO do faleCimento.

Dinho entra na arena montado no touro Gil pula no meloTlão ol�a o des�nho. da casa. que o pa� promete� ! da arena. Dinho é derrubado e o touro 'vai para cima de
construir com o ?Inhelro d� garimpo e d�Cld� qu� vai í Ariovaldo. Os dois são socorridos, enquanto. Gil dá um
ser o melho� peao de rodela, .ganhar mUito dinheiro e ! showna narração,contagiando a todos.Nick fica fascinado
dar para amaetudoo queo pai prometera.

I por
ela. lião sonha mais uma vez com a mulher pisando o

. .
chifre do touro. Sol passa a mão na fita que Tlão amarrou

T�RÇA - Nick se Interessa por Sol,enq.uanto ela procura � em seu pulso.Odaléla lêo bilhete de despedida de Sol.
na� para devolver o chapéu. Laerte joga charme para t
Detlnh� e Irene en.crenca.lrene e Neuta se

est�an�am'l; SABADO _ Mercês conta que não conseguiu entrar nos
Irenedlzqueomandocomprou as terras em BOiadeiros. EUA na primeira vez, Sol tem confiança no esquema de
Neuta garante que são de José Higino, que jamais as

i Alex. Consuelo conta a sua hIstória para HeIO: que entrou
v�nd�rá. Tiao se ch.ateia por perder o ro�eio. Sol pede nos EUA em um caminhão de legumes, à procura do
dmhelro a Neut�, dizendo que é para abrtr um salão de I marido Ramón, e descobriu que ele tinha morrido: Rlque
belez�, e � madrinha concorda. Jota re;ebe Heló e �eto não gosta da comida e reclama. Alex Insiste com o
em Miami e cho�a a saudade da famflla. Sol fica fUriosa I intermediário em conversar pessoalmente com ochefedo
porque Waldomlro a.laça. Tlào toca em seu ombro, ela !

esquema, Pimenta, mas não consegue. Sol reclama de
pensa que éWaldomlro � dá uma bol��da, Sol devolve o fO,me, mas Alex diz que é treinamento para atravessar o
chapéu, um pouco estragado, para Tlao, Sol passa gelo deserto. Tião manda Laerte ficar longe de suas terras.
no lá�io. machucado de Tião. Ele se wfascina p�r ela: Laerte garante que tem a escritura de parte delas. Dlnho
Odaléla liga para Sol e ela garante à mae que a Vida vaI reclama porque Carrelrinha não o ajudou,Neuta se lembra
melhorar. Dinho percebe queTlão se impressionou com com saudades de Slnvallum marido de ouro. Laertemostra
Sol,mas ele nega. Sol jura para Detinha que nem prestou a escrltura,masTlão c9htesta,Neuta lê a escritura de Maria
ate�çào em lião. Sol vê Tião ser assediad,o, se irrita e José e diz que é claráque as terras pertencem a ela, Neuta
deCIde comprar um chapéu novo para ele, Igual ao que garante que vai se entender coiTl Laerte, Um mexicano
estragou. Jota leva Neto e HelO para uma pensão em ! pega Sol para fazer a travessia. Mercês lhe dá uma medalha
Uttle Havan�, di.rigida por Consuelo. Raissa não quer ! da Virgem de Guadalupe. Mariano volta e pergunta por e
morar em MIamI, mas Haydée sonha com a vida nova. I Sol. Gil é contratada para um novo rodeio e vibra com o
Glauco contrata seguranças para a mulher e a filha. sucesso,Gomesdizquevaiarrumaruma boa moça parase
Jatobá ch�a à�asa deVera e avisa que vai ficar porque II casar o filho. Mariano fica furioso ao saber que Sol fugiu e
seu ex-mando hipotecou a casa porcausa de uma d(vlda vai a Boladeiros.Odaléia vai junto.Nina garante a Vera que
com ele. í nãovaimaissaircomGlauco.
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As cores modificam
o rosto
Uma maquiagem que corrija as imperfeições,
valorize os pontos belos do rosto e que dure o

dia inteiro, ou o tempo em que rolar a festa: este·
é o sonho de todas.
Não é tão difícil de se conseguir isso, é só ficar
atenta a alguns truques.
Primeiro, a pele deve ser tratada diariamente,
usando produtos para limpar, tonificar e
hidratar, respeitando sempre o tipo da pele.
Lembrando sempre que os produtos anti-rugas
são muito bem vindos. Antes de fazer a

maquiagem, é importante seguir o ritual de
limpeza da pele.
Nunca tente bronzear a pele com base ou com

pancake porque corre o risco de manchá-la ou

de ficar com uma aparência envelhecida. Se a

pele já estiver bronzeada, passe apenas um pó
compacto.
Se a pele tiver marcas de expressão, fuja dos
corretivos porque a tendência é o produto de
acumular nas ruguinhas, acentuando-as.
O' blush é um grande aliado, mas também
pode ser o maior inimigo. A sua finalidade
deve ser apenas dar um colorido saudável à

pele, sem marcar o rosto. Use sempre um

pincel apropriado para aplicá-lo e espalhe sob
as maçãs da face. Se o rosto for arredondado, incline o pincel
em direção às têmporas.

.

Claro que pode ocorrer um exagero na hora de passar o blush,
mas não se desespere. Use uma esponja seca e limpa e tire o

excesso, ou então repasse o pó facial no final da maquiagem.
Lembre-se de que o pó compacto mais escuro do que a pele
ajuda a afinar e a diminuir o nariz quando aplicado em pontos
estratégicos, enquanto que-os pós mais claros, destacam a

região no �ual são aplicados.
Outro truque dos bons é jogar um pOUGO de pó facial nas
maçãs do rosto para evitar que resíduos de sombras e rímel

prejudiquem a maquiagem do rosto. Depois de tudo
terminado, é só espalhar o pó com um pincel apropriado.
E falando em pincéis, você deve ter um para cada produto.
Claro que você já sabia disso, mas nunca é demais lembrar..

Quando terminar a maquiagem, coloque gelo picado num

saquinho e passe próximo ao rosto, sem encostar na pele. Isso

6. As sobrancelhas emolduram o rosto. O
ideal' é tirar apenas os pelinhos que estragam
a sua linha natural

6. Depois de terem sido realçadas com sombra, dão
nova vida à fisionomia. Esfume as sobrancelhas (com
sombra marrom para as loiras e preta, para as

morenas), usando para isso um pincel chato e fino

faz com que os vasos sangüíneos se contraiam, evitando o suor

excessivo. Existem ainda os produtos em spray, finalizadores de'

maquiagem, procure nas lojas de cosméticos.

Para algumas, é um verdadeiro desafio fazer com que os olhos fiquem
perfeitamente maquiados. Uma das alternativas é passar a sombra com o

pincel ligeiramente umedecido.
O' delineador seca muito rápido. Se borrou os olhos, experimente passar
um cotonete umedecido (pode ser com demaquiante) sobre o borrã�. Se
não deu certo, o jeito e limpar tudo e começar de novo.
Para substiituir o delineador, umedeça o pincel (com água), passe na

sombra e faça o contorno bem rente aos cílios. Quanto mais grosso for o

traço, mais os olhos parecerão menores.

Para alongar o formato dos olhos, passe mais rímel na parte externa dos
cílios. Se você optou por cílios postiços, depois de colocá-los passe rímel
a fim de confundi-los com os cílios naturais.
O' lápis branco ou cor-de-rosa dão a ilusão de que os olhos são. maiores
se passados em todo o contorno interno. Use corretivo mais claro do que

a pele da pálpebra para iluminar os olhos.
Finalmente, chegou a hora do batom. Com
um lápis, você pode redesenhar os lábios, mas
cuidado para que o efeito final não seja
desastroso. Passe o batom sempre com pincel
(apropriado!) que define, uniformiza a boca e

aumenta a durabilidade.
O' batom deve combinar com á cor do blush

para dar mais harmonia ao rosto e ambos
devem estar em sintonia com o tom da pele,
assim como a base, o pancake ou o pó facial.

<1 Pó facial, sombras, blush,
rímel, lápis e batom são as armas

necessárias para levantar

qualquer astral. Ninguém resiste
a um rosto maquiado iluminado

por um sorriso

Áries - o momento é favorável para viagens curtas e para qualquer coisa que queira iniciar.
Favorável a comunicaçãocom amigos e familiares. Cultive o bom animo.

Peixes - Aprenda a se livrar de preocupações com o trabalho e dedique-se mais à pessoa
amada. Cultive as amizades e o relacionamento com familiares. Excelente para o amor.

Libra - Atividades ligadas à arte estão em alta neste perlodo. Cultive o bom humor e as

amizades. Bom para as viagens, principalmente ao lado da pessoa amada. Se estiver só, grandes
chances de pessoa mais velha atrair a sua atenção.

Escorpião - Este é o momento para m'udar o que for necessário em sua rotina. Prepara-se para
grandes renovações,mesmo no amor. Propicio para novos negócios.

Touro - Fase propicia para melhorar o nlvel social, aumentando as chances de êxito

profissional. Cautela ao mexer com dinheiro, principalmente o alheio. Favorável ao amor.

Gêmeos'- Os sentimentos amorosos serão mostrados de forma exaltada. Evite as atitudes
extremas para não afastar as pessoas queridas. Coloque os seus planos em prática. Sagitário - A melhoria na área profissional pode depender de sua capacidade de adaptação.

Lembre-se de que um dia vem depois de outro, por isso use a diplomacia. Evite reações
intempestivas. Bom para o amor.Câncer - O período indica certa tendência para o isolamento. Evite a melancolia.O perlodo

também é propicio para cuidar de sua saúde. Bom para tratar de assuntos com a pessoa
amada. Capricórnio - Procure não ficar aflito com cobranças que tiram o seu equiHbrio. Dê atenção à

saúde e evite o desgaste frsico. � tempo de aprimorar a sua çapacidade profissional com cursos.

Aquário - O perlodo indica conflitos que poderão' afetar a sua saúde.Antes de tomar certas
atitudes, reflita bem antes.Cultive a paciência e o bom humor. Bom para entendimentos com o

pessoa amada.

leão - Procure conviver com os amigos e ampliar os contatos sociais. O pertodo indica uma

certa exaltação com a pessoa amada, procure a compreensão e refreie com seus impulsos.
Bom para as amizades.

.

Virgem - Período ótimo para desenvolver a sua carreira, traçando todas as metas
necessárias. O período é propicio para novos planos ou para colocar novos
empreendimentos em ação.

I
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Nós e o Curitiba
Fashion Art

Na última sexta-feira nós, acadêmicos do
curso de moda da Unerj, estivemos
presentes na V edição do Curitiba Fashion
Art já comentado na semana passada nesta

coluna. A respeito do evento pouco há para
se citar. A coordenação do Curitiba Fashion

pecou nesta etapa em diversos momentos.
Inicialmente pelosatrasos com os desfiles
das marcas Roberto Arad, Koer, e Pura Mania

que se apresentaram no espaço e que
tiveram cada um cerca de uma hora de
atraso. Compreendemos que este tipo de

situação acontece, mas a organização do
evento deveria ter tido consideração pelos
presentes que aguardavam o iniciar dos
desfiles em pé, em meio a um público muito
maior do que aquele presente na edição
passada, o qual tentava circular dentro do
minúsculo espaço. Ainda, a carência de

exposições a atrações tornou a

permanência nesse local muito

desencorajante.Muito diferente da IV

edição, nesta não encontramos as mesmas

coisas que nos fizeram voltar e querer
desfrutar e apreciar dos trabalhos e idéias

que estavam expostos na última visita.

Mas não foram apenas as lamúrias que
viajaram conosco. Na tarde deste dia,
tivemos a oportunidade de conhecer o
trabalho do estilista Jum Nakao, que
ganhou as luzes em uma apresentação no

evento São Paulo FashionWeek,onde
apresentou sua coleção composta por
peças construídas de papeLJum nos falou a

respeito desta coleção e de seu trabalho
como estilista.Com humor e conheciménto
ele conversou cOIlOSCO e mostrou cada

passo dessa criação que inevitavelmente
modificou a opinião de muitos indivíduos
sobre a moda. iii'

Esta palestra foi de certa forma um abrir de
cortinas para a descoberta do que é um
desfile de moda com esta proporção. Qual é
a sua composição e principalmente como

isto tudo se edifica e o que significa dentro
de um evento de cartaz gigante e

chamativo como é o São Paulo Fashion, que
é considerado o maior da América Latina. O
trabalho de Jum Nakao se diferencia dos
demais em função de sua sensibilidade em

tratar das necessidades e das sedes que a

sociedade tem.

A coleção de papel foi uma evidência disto
e congelou as atenções em função de sua

percepção em trabalhar com a moda de
uma forma fora do convencional, trazendo
para as passarelas uma coleção simples, mas
de conteúdo importante que tratava da
efemeridade e do desejo que temos de ter
tempo.
Foi uma coleção que não apresentou
modelos famosas nem vestimentas ultra
coloridas ou insinuantes, que simplesmente

.

trouxe mulheres vestidas com roupas feitas
do material branco que tudo aceita,
construídos por artesãos habilidosos e que
representavam de forma concreta a

situação de nossa sociedade atual, impressa
infelizmente no verbo TER. Ao fim do desfile

quando as modelos rasgam as peças uma
onda de agitação se ouve e vê. São os

presentes que não acreditam naquilo que
estão vendo, verdadeiras obras que estão
virando migalhas. Em poucos minutos a

coleção desaparecia, mas para Jum o ponto
alto era este. O desejo era de fazer com que
suá criação fosse relembrada por isto e que
construísse novas opiniões e olhares sobre a

moda.

Moda Unerj por Daiana Rlechel.
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I TRADIÇÃO AI Por IIdamar Effting - ildemar@meupagosul.com.br - www.meupagosul.côm.br

Há multo tempo que não se via um baile tão ánimado, e organizado,
tanto por parte do CTG Laço Jaraguaense quanto deJoão Luiz Corrêa

eGrupoCampeirismo.
O galpão do CTG Laço Jaraguaense ficou pequeno para tantos peões
e prendas que estiveram presente no dia 5 de março, dando uma

importante contribuição no brilho deste fandango.
João LuizCorrêa não decepcionou quem foi ao Laço,assim como erra

esperado animou o fandango bem ao estilo campeiro, interpretando
grandes sucessos atuais e também buscando ótimas musicas das

antigas.
Estiveram presentes peões e prendas de tudo que era lado,Joinville,
Blumenau,São Bento do Sul,Rio Negrinho,ltajaí,entre outras cidades.
Uma opinião particular, eu não tenho lembranças de ter ido a algum
baile no qual o grupo animou e fezo povo dançar até quase clarear o
dia, e não é exagero, o baile terminou passava da 5:00 horas da

manhã,e a pista de dança continuava cheia, somente quando parou a

musica boa parte dos gaúchos presentes foram para suas casas. O

que maisme alegrou foi ofatode nãotero desgosto de escutaras tais
"Vaneiras Suinqadas" ou os tais "maxixes': que alguns grupos que se

dizem gauchescos teimam em tocar, eu não lembro de terem tocado
tais estilos durante a noite, pelo que vi não fez falta para que peões é

prendas se animassem e dançassem a noite inteira, mesmo com

pouco espaço na sala.
Bom tivemos também as gravações de parte do novo OVO, do João
Luiz Corrêa, no qual conseguimos alguns detalhes,e pelo visto vai ser
um trabalho de se tirar o chapéu, mas detalhes nasemana quevem
quando vamos editar a entrevista que foi feita com João Luiz Corrêa.
E do más só fica a coceira no pé até no dia 13 de maio quando vamos
ter a segunda dose deste grande Fandango. É isto ai dia 13 de maio,
sexta-feira do 24° Rodeio Crioulo do CTG Laço Jaraguaense,João Luiz
Corrêa eGrupoCampeirismo.

Veja a cobertura completa do baile no site

www.meupagosul.çom.br

Marcos e Fran, que fazem parte da
Academia de Danças Terra & Pampa,
neste dia 12 de março, trocam as,

allnças, desejamos toda a felicidade
ao casal, e que o Patrão Celestial os
abençoe.

Evento: 23° RODEIO CRIOU LO NACIONAL

Entidade: CTG PORTEIRA DO FAXINAI..
Cidade: PRAIAGRANDE

Contato: 48 532-0469

De 18/03/2005 à 20/03/2005

Evento: RODEIOCRIOULO

Enti(:Ji:lde: CTG MANGUEIRATAIOENSE

Cidade: TAlO

Contato: 47 562-0114

De 19/03/2005 à 20/03/2005

Evento: RODEIO CRIOULO

Entidade: CTG QUi:RENCIA DO CHIMARRAO

Cidade: CATANDUVAS

Contato: 49 9107-9633

De 19/03/2005 à 20/03/2005

i 1
!Em Jar;\Oud: AY. Mil!. Ot!odOf<!; \til Foosec�.700· FOM: 275·2479. j
: Av. �j_ OftOQom cít\ FClIIUlCII.. 135 • r-n�: l7�2214. :

Av Gotúlio VarRas, 288. Fone:: 310-19é9,
tim Joinville: RuI! do 1',iF!(,;lpe-, 429· Pcee: 4:l?·l216 J

:�����::�;;����:����:RASêo" ·1
Cidade: BOM RETIRO i

Contato: 49 277-0281

De 18/03/2005 à 20/03/2005

Evento: RODEIO CRIOULO

Entidade: CTG GALPAO DAAMIZADE

Cidade: SAUDADES
'

Contato: 49 334-0177

De 19/03/2005 à 20/03/2005

'I

!
!

I
Indústria eelDércio demadeiras

312-0280

............. " .

Fonte: Site MTG/SC www.mtgsc.com.br

Devido á inúmeros telefonemas e

emails enviados a produção do programa
"Querência Nativa'; que foi ao ar dia 06/3
com a atração nacional Paulinho Mixaria
(humorista do rádio e da tv brasileira) será
exibido á segunda parte que não foi ao ar

dos melhores momentos no dia 13/3
domingo às 9:30h na rede Record.

Produção do Programa Querência Nativa.

i

I
i
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DEMARCHI
CAR'NES

'. Conúro nossgs
ofertas imperdlveis

FONE: (47) 371·4547 FAX: (47) 275·0524 JARAGuA DO SUL - se
E-mail: demarchicarnes@netuna.cam.br

PoJe!? Suína Sem PeJe/ R$ 5,99
,LingLiii:inha de Frango R$ 4,99
C��eJp Recheada : R$ 7,95
A1çatro Com Osso R$ 8,90
FrOng9 Inteiro R$ 2,99
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OS ELETRODOMÉSTICOS AJUDAM E AGILIZAM
DE MONTÃO OS TRAI1ALHOS DOMÉSTICOS.
LIGUE COM UM TRAÇO AS TAREFAS EM

COMUM. FEITAS DO MODO ANTIGO E COM
A AJUDA DOS ELETRODOMÉSTICOS.

PÁGINA DA' CRIANÇA

ENCAIXE AS FIGURAS .

NA (RUZADINHA AO LADO

QUEM (HEGOU PRIMEIRO À TOMADA?

No próximo dia 12/3
,.completa 2 meses, o

;!II.linôo L��c ,

Ki',etschmer
Bort(ilini,filho de

.

Glauco e Karine.
Parabéns

�odrigo Gustavo
Scheller complet�lI'á

i�p<;� no diª 12
,

\,1'
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