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Malwee estréia
às 2 da tarde

em Puertollano
Do ENVIADO À ESPANHA

enviado especial do

orreio do Povo,
Francisco Alves, acom

panhou ontem a preleção
de Fernando Ferretti no

Pabellón Municipal e

relata que os jogadores se

emocionaram quando. o
técnico disse que "esta ,é a
competição mais impo
rtante do ano". Ferretti

pediu concentração total

para evitar surpresas na

estréia no Mundial de
Futsal hoje às 14h contra

o Pittsburgg, dos Estados
Unidos (com transmissão

da Rádio [araguá). Na
luna "Linha de Fundo"

você encontra uma

análise de cada um dos
times do Mundial e os

bastidores do time de
[araguá. • PAGINAS 7E8

Carlos Barbosa
dá um passeio
no Pittsburgh

JULlMAR PIVATTO

o Carlos Barbosa não

encontrou dificuldades
para vencer o Pittsburgh,
adversário da Malwee
hoje. Com uma goleada de
IxI, o time gaúcho fica

esperando a Malwee no

jogo de amanhã para
tentar a classificação. No
Outro jogo da rodada, nova
goleada. O time da casa

Boomerang Interviú:
venceu o Fire Fox do Japão
por7xO.

Eka (azul) e Xande disputam a bola no treino leve ?e ontem no Pabellón Municipal de Puertollano

VEJA OS FLASHES DO
MUNDIAL NA pAGINA 7
--------------------------------------------------------------------------------------
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FUNERAIS DO PAPA

Quatro milhões de fiéis são

esperados hoje no Vaticano

Com transmissão pela tv a partir das 5h, os funerais do

Papa devem durar três horas e serão abertos por uma

primeira cerimônia, chamada de "deposição", que será

celebrada na Basílica sob a presidência do cardeal

camerlengo. Ontem a visitação pública terminou às 22h
locais e a Santa Sé calcula que 3 milhões de fiéis se

despediram do Pontífice na Capela Sistina.
• PAGINA6

mínima: 21° máxima: 32° mínima: 21° Máxima: 31 O

AMANHÃ: • Sábado de

nebulosidade variada nebulosidade variada
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� e pancadas de chuva.
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i' João Paulo II viveii
(

I
I

II
o corpo de João Paulo

II será enterrado hoje, mas
o espírito e a conduta

traçada por ele para a Igreja
Católica estão mais vivos

do que nunca. O "Papa
viajante" nunca chegou a

tantos países ao mesmo

tempo como neste dia: é
um evento de mídia que

supera em muito a

cobertura planetária do 11
de setembro, que se

considerava imbatível.
Povos' das mais diversas

religiões em todo o mundo

acompanharão hoje, de

perto, pelas imagens da tv,
o funeral de um homem

que ressuscita publica
mente pelo seu prestígio,
pela adoração popular e,

especialmente, pelo res

peito que crianças e jovens
.

de todo o mundo vêm
dedicando a João Paulo II.

FRASES

Mesmo com todos os

abalos que tem sofrido nos

últimos anos, a Igreja
Católica se revigora com

João Paulo II porque este

não abriu mão dos dogmas,
mesmo contrariando a

tecnologia, a modernidade
e principalmente, aspectos
político-sociais que o

comunismo.
E então João Paulo II,

por toda sua obra, foi amado
e odiado, às vezes pelos
próprios católicos que

pediam avanços à Igreja.
Como diz o escritor Carlos

.

Heitor Cony, "ser católico
não é para quem quer, é para
quem pode".

... Povos das mais diversas religiões em todo
o mundo acompanharão hoje o funeral de
um homem que ressuscita publicamente.

condutor do rebanho teria

a obrigação de observar.

João Paulo preferiu optar,
no entanto, por uma Igreja
presa às convicções reli

giosas, apesar dele próprio
ter por um longo período
"investido" numa questão
atávica que envolvia a sua

Polônia. Tanto fez que
acabou demolindo o

Lula que o diga. O
Presidente da República,
no afã de ver um brasileiro

ocupar o mais alto posto da

Igreja, acabou sendo vítima
de um ataque inexplicável
do cardeal arcebispo do Rio
de Janeiro, D. Eusébio
Scheid. O religioso catari

nense afirmou que Lula
"não é suficientemente

• Do escritor Luis Fernando Veríssimo, fazendo suas previsões sobre a sucessão de João Paulo II

/I Dizem que, pela tradição, depois de um longo papado deve vir um curto, para as coisas se

ajeitarem ou os conchavos sussurrados continuarem. Deve ganhar o cardeal que estiver com
o pior aspecto':

católico". Se o prelado quis
se referir a Lula focando
temas éticos ou morais

(aborto, casamento de
homossexuais, etc), que
agisse com a polidez
emanada do exemplo de

João Paulo II.
No entanto, se julgou

Lula como praticante, é
mais lamentável ainda,
porque atacou ao mesmo

tempo a grande maioria

dos católicos brasileiros.
Lula vai pouco à missa, se

confessa "de vez em

quando", e é suscetível ao
sincretismo religioso que
domina õ País (seria o

brasileiro um "ortodoxo
nato"?). É por este perfil,
enfim o perfil damaioria do
povo brasileiro, que Lula é

um legítimo representante
da maior Nação católica
deste mundo.

I
Fernando Bond

Dinheiro da Arena
A manutenção do desconto de 50% aos

devedores de ICMS no Fundo Social

(que foi rejeitado em parte pelo
Tribunal de Justiça de Santa Catarina)
representa um alívio para quem
imaginou que estavam já estavam

perdidos os recursos da construção da
Arena Multiuso de Jaraguá do Sul e
também' as verbas prometidas 'para os

dois hospitais da cidade. Só este

mecanismo de desconto, que é muito
bom para as empresas, representa cerca

de RS 500 milhões. O Governo do Estado
considera que saiu vitorioso do tribunal

porque a decisão dos desembargadores
consolida a existência do Fundo Social.

Apesar disso, o procurador do Estado,
Sérgio Pinto, 'garantiu que o governo
irá recorrer ao Supremo Tribunal Federal

(STF). E lá as coisas são diferentes.

Com a estadualização da
280, o pedágio vem junto

Alencar e Gil
o ministro Gilberto Gil chega hoje a

um dos lugares que mais gosta: São
Francisco do Sul. Vem acompanhando o

vice-presidente da República, José
Alencar. Eles participam do
encerramento do seminário sobre o

projeto Monumenta. Também vistoriam
as obras e inauguram o Terminal
Marítimo da ilha. Amanhã Gil estica a

estada catarinense até Joinville, onde
participa da Feira do Livro em que
vários escritores jaraguaenses serão

homenageados. )

I
Alô Severino
Quem vai salvar a Pátria (leia-se o

consumidor) na questão do fim da cobrança
da assinatura básica das contas de telefone
será ninguém menos do que o presidente
da Câmara, Severino Cavalcanti. Aqui em
Santa Catarina, o fim da cobrança foi vetado
pelo governador anteontem por se tratar

de matéria inconstitucional. Mas em Brasília
Severino promete dar prioridade ao projeto
e garante sua votação assim que a pauta da
Câmara dos Deputados seja desobstruída

pela votação das medidas provisórias. O
deputado estadual D.ionei Walter da
Silva (PT), ferrenho defensor do fim da

cobrança, vai ter seu dia detorcer por
Severino.

Bombeirosgarantidos
No festival de votações da última quarta
feira para derrubar vetos do governador
aos projetos dos deputados estaduais, um
que ficou em pé interessa diretamente à
nossa região.É o projeto do deputados
Romildo Titon (PMDB), regulamentando
a concessão de subvenções sociais às

associações de bombeiros comunitários e

voluntários. Pelo projeto, fica garantido
um repasse anual mínimo de RS 16 mil

para as cidades com até 20 mil habitantes,
de RS 25 mil para os municípios com

população entre 20 mil e 60 mil; e de RS
36 mil para as cidades com mais de 60 mil

habitantes. Após garantir a distribuição
mínima, o saldo restante é distribuído de
acordo com o interesse do governo.

fbond@ibest.com.br

o CORREIODOPOVO

Uma data para ser anotada na 'agenda
de empresários e entidades repre
sentativas da nossa região: 13 de abril,
quarta-feira que vem. É neste dia que o

ministro dos Transportes, Alfredo
Nascimento, vai anunciar a decisão do
Governo Federal sobre a estadualização
da BR-280. Batido o martelo, começam
a mudar os processos que até O momento

vinham sido conduzidos pelo Dnit

(Departamento Naciona] de
Infraestrutura Terrestre), o que não

significa que os planos já apresentados.
pelos engenheiros do órgão na Acijs
venham a sofrer modificações. A forma
continua a mesma, mas o conteúdo se

alerta: para que a obra seja viabilizada,
serão implantados pedágios ao longo do
trecho duplicado, que vai do acesso de

Jaraguá até o porto de São Francisco do
Sul. Quem vai cobrar a posição do
ministro dia 13 é o presidente da se
Parcerias, Vinicius Lummertz (E), que
esteve com o ministro acompanhado do

deputado Paulo Bauer, que foi quem
pediu a audiência. Falar nisso, é bom
lembra que Nascimento é PL, partido que
Bauer anda namorando.
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SUA OPINIÃO

Símbolo da paz

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.

Morre o maior símbolo da paz, o Papa João Paulo II, que com

seu carisma e fé comoveu o mundo e levou aos povos de diferentes
culturas e religiões o amor, que dentre outras dádivas é o responsável
pelo fortalecimento das relações humanas. O maior líder
humanitário foi incansável na concretização de um mundo mais

solidário, generoso, tolerante e humilde. Refletindo sobre sua

maneira de agir podemos perceber que, cada vez mais, precisamos
sintonizar nossos esforços visando a construção de um país mais

justo, com menos desigualdades sociais, onde todos possam ter

plena dignidade. Muitos caminhos podem contribuir para

construção de um Brasil commenos problemas, como por exemplo,
o próprio desenvolvimento de políticas públicas de interesse coletivo

'i.Jé
e investimentos prioritários na educação. Só assim, o cidadão será

mais consciente de sua escolha no momento de eleger seus IIS
representantes, só assim o cidadão estará atuando para que nosso

país seja mais respeitado e deixe de ocupar a 45ª posição no ranking
ai

das nações mais corruptas do planeta. Aproveitando o momento

de introspecção, fundamentados nos ideais pregados pelo Papa
João Paulo II, precisámos rever nossas prioridades, evitar os interesses de
pessoais e voltar nossas ações ao interesse coletivo. Ficaremos com

ae
os ensinamentos do Papa e na expectativa de que seu sucessor

ir
continue a missão de levar a paz, esperança, união e humildade a

todas as pessoas.

Dieter Janssen, vereador de Jaraguá do Sul n

a

p
do Papa é pop e:

SI

Política, futebol e religião não se discute, já diz um velho ditado

popular. Mas, não posso deixar de tecer meu repúdio, a respeito de
toda "pompa" que se tem visto nos últimos dias, a cerca d� velório do

Papa e do dito Conclave para escolha do seu sucessor. Como posso
ficar inerte a tal demagogia, pois a instituição que prega o fim das

diferenças e injustiças sociais, reuni mais de cem cardeais, para a

escolha do futuro Papa, regado asmais variadas carnes, frutas diversas,
vinhos e charutos finos, conforme relato de Wilhan Bonner, do

Jornal Nacional (ao vivo do Vaticano). Isso sem contar, as demais

despesas com deslocamento, transporte aéreo, translados, etc, etc...

Enquanto milhares de crianças e adultos morrem de fome pelo
mundo a fora, sem terem ao menos um pão seco para comer, não

que a fome fosse culpa do papado, mas ele possuimeios para amenizar
esta situação, pois se a maioria dos líderes se curvam aos seus pés, é
bem certo que algum respeito' e autoridade ele possuí. Devemos
reconhecer que ele teve um reinado diferenciado dos demais, em
virtude de ser o Papa quemais viajou pelomundo, atraindomultidões.
Sou católico de batismo, mas por opção dos meus pais, pois a muito

tempo não concordo com esta idolatria (leia Êxodo 20:2-17). Existe
somente um Ser capaz de receber a verdadeira adoração, Jesus,
nosso Deus; pois somente ele morreu. pelos nossos pecados para
podermos um dia viver na eternidade com Ele. Não há ser terreno

que possua tal qualidade para perdoar nossos pecados, somente

aqueles que foram nomeados, mas pelas leis dos homens e não pelas
leis de Deus. Fica ao nosso critério, o próximo político em que vamos

votar, o time que vamos torcer e o Deus em que vamos crer. Posso

estar aqui; abrindo uma discussão sem precedentes, mas antes de

mais nada, leia Êxodo 20:2-17.Na condição hierárquica doUniverso,
devemos obedecer as leis de Deus ou as leis dos homens?

Que Deus esteja conosco.

ii
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Fábio Luiz Pereira, é funcionário público.
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�MAURfLlO DE CARVALHO------'---------------------------------------------------------,

Decisão
o senador Leonel. Pavan

garantiu em entre�lsta ao

órter Jailson Angell, da RBN,
rep . did
que o PSDB vai ter can I atos a

deputado estadual e feder�1 em

Jaraguá do Sul. A declaraçao do

senador enterra de vez a

ossibilidade de os tucanos
p .

direm a cumprir o acor o

�ssinado e registrado em cart�rió,
pelo qual o PSDB e o PFL abriam

mão da candidatura a estadual

para ficar com a chapa majoritárià
à Prefeitura em 2004.

CAROLINA TOMASELLI

Serviço de Proteção
vai iniciar operação
'surpresa" nas
agências bancárias

]ARAGUÁ DO SUL - O diretor
do Procon (Serviço de proteção
ao Consumidor), Juliano Nora,
informou' ontem que as

scalizaçôes feitas pelo órgão nas
agências bancárias do município
não serão mais anunciadas com
antecedência. A partir da
próxima semana, os bancos
deverão estar atentos às normas

exigidas pela LeiMunicipal 2695
e cumpri-las, se não quiserem ser

submetidos às penalidades.
Na quarta-feira, o Procon

iniciou a fiscalização em U
agências bancárias do município,
mas avisou antes. A divulgação
permiti� aos bancos .se

prevenirem, colocando
funcionários nos caixas para
agilizar o atendimento nos dias
em que foi informada a "visita".
Foi o caso do Besc, campeão das

reclamações, que no dia da
fiscalização, quarta-feira, tinha
nove caixas atendendo a uma da
tarde. N es te dia os

atendimentos levaram e�tre 15
e 18 minutos, dentro do tempo

� Vaidades
Se o PSDB de Jaraguá do Sul decidir
mesmo lançar candidatos a deputado
no ano que vem, vai repetir o mesmo

cenário das eleições parlamentares
2002, quando nada menos do que sete

candidatos a deputado estadual

disputaram aseleições. O resultado

todos sabem, apenas Dionei da Silva

(PT) se elegeu.
Ou alguém acredita que os outros

partidos vão abrir mão de concorrer à

eleição. A região já teve três deputados
estaduais, mas .aos poucos foram

queimados pela fogueira das vaidades:

� Desconfiômetro
Logicamente que o PSDB - assim

como os demais partidos - tem todo
direito de lançar candidatos. Não é esta,

a questão. Mas a falta de

compromissos para com a região. As
lideranças políticas precisam entender

de uma vez por todas que é preciso
unir ás forças para criar uma região
politicamente forte, e não dividida.
Pelas promessas, serão pelo menos

seis (sete?) candidatos a deputado
estadual. PSDB, PFL, PP, PMDB; PT e

um ou dois da aliança "Viva Jaraquá"
Além de quatro federais. É mole?

� Retorno
A exigência para que as agências
bancárias de Jaraguá do Sul cumpram a

lei que estabelece tempo para
atendimento de clientes é também
uma forma de cobrar dos bancos mais

respeito para com a população.
Nos últimos anos, os bancos vêm
colecionando lucros astronômicos, que
não são investidos na qualidade dos

serviços prestados aos clientes. A torcida
é para que a pressão surta' efeito e os

bancos contratem mais funcionários
para melhorar o atendimento a quem
lhes dá lucro.

� Mais um
o dia 20 de novembro poderá virar

feriado nacional. A Comissão de

Educação do Senado já aprovou a

criação do novo feriado. A data é uma

homenagem a Zumbi dos Palmares.
A homenagem émais do que merecida.
Num país mestiço como o Brasil, onde
os negros tiveram (têm) papel pre
ponderante na sua construção, nada
melhor para o resgate da contribuição
deles do que homenagear Zumbi,
Hder e ícone da resistência à escra

vidão.
Mas daí criar um feriado nacional ...

u

ALERTA AOS BANCOS

permitido pela lei.
O gerente geral do banco,

Nurima Garghetti, admitiu que
existem reclamações, mas disse

que acontecem principalmente
no dia 10 de cada mês, quando
vence a maioria das contas. "O
banco tem 17 caixas trabalhando
diretor nos dias de maior

movimento", garantiu. Ontem,
um dia depois da fiscalização no
Besc, o diretor do Procon disse

que tinha sido informado que os

atendimentos no Besc voltaram
a demorar mais tempo que o

permitido.
.

Pela lei, o prazo máximo

permitido é de 30 minutos nos

dias considerados de maior

movimento, entre os dias 5 e 12

de cada mês. Nos outros dias, os
clientes podem ficar na fila por
até 15 minutos. A Lei Municipal
2695, de 2000, também exige que
"para comprovação do tempo de

espera, os usuários apresentarão
o bilhete da senha de
atendimento, onde constará,
impresso mecanicamente, o

horário de recebimento da senha
e o horário de atendimento do
cliente". '

Neste caso, a lei determina

que "os estabelecimentos que
ainda não fazem uso deste
sistema de atendimento com

senha, ficam obrigados a fazê�lo
no prazo' de 60 dias". Para as

agências que não cumprirem a

lei, está prevista advertência,
quando da primeira infração;
multa de R$ 318, no caso de

reincidência; e multa de R$
1590, no caso de segunda
reincidência. Ao Procon cabe

apenas a fiscalização. Os fatos e

provas levantados serão

encaminhados à Procuradoria

geral do município, que definirá
a penalidade a ser aplicada.

Segundo o diretor do Procon,
a partir da terça-feira os dados
levantados nas agências
bancárias serão compilados a

partir da terça-feira' e entregues
à Procuradoria-geral. Ele lembra
que os bancos que apresentaram
irregularidades já foram
advertidos. "A fiscalização será

permanente, porque dessa
maneira poderá se encontrar

outras irregularidades. A partir
de agora, não haverá mais

divulgação prévia e a fiscalização
será freqüente".

O motorista Arno Koch
Filho, que também utiliza

serviços de banco com

freqüência, acredita que as

fiscalizações não vão resolver o
problema da espera prolongada
nas filas. 'Ele lembra que o

Procon já colocou fiscais em

outra época, "mas não 'adiantou
nada". "Os bancos vão preferir
pagar multa a colocar mais gente
para trabalhar. É mais barato",
disse.

Agência do Besc no primeiro dia de fiscalização: alertada, a agência pôs nove caixas para trabalhar

T'
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Prefeitos são, orientados para buscar recursos

JARAGUÁ00SUL-Assessoresdos
deputados.petistas Dionei da Silva e

Carlito Merss vão percorrer hoje as

prefeituras da região da Amvali

(Associação dosMunicípios do Vale
do Itapocu). Eles vão repassar aos

prefeitos, chefes de gabinete e

secretáriosmunicipais informações
sobre os programas do governo
federal e como fazer para se

inscrever nesses programas.
O assessordo deputado estadual,

José Teixeira Chaves, e do deputado
federal,MarlonMoraes, também vão

entregarum documento com as datas
limites para a inscrição depré-projetos
nosministérios.O prazo para entrega
de projetos noMinistériodasCidades,
noMinistériodaSaúde enoMinistério
da Educação termina este mês.

"Vamos repassar as 'informações em
CDs, de forma simplificada e de fácil

compreensão, para que osmunicípios
tenham condições de apresentar seus
projetos e de fazer convênios
diretamente com o governo federal,

,

pormeio dosministérios", explicou o
deputadoDionei.

A assessoriados parlamentaresvai
enfatizar a importância dessas

informações para os municípios.
"Dinheiro existe.O que osmunicípios
precisam fazer é apresentar projetos
junto aosministérios. Para isso estamos
mostrando o caminho", disseDionei,
Todas as informações reunidas noCD
estãodisponíveisna internet, napágina
de cadaministério.

A idéia de agrupar essas

informações de forma didática surgiu
depois que Dionei eCarlito visitaram
as Prefeituras e observaram que
muitos prefeitos que assumiram

recentemente ainda não sabem
como funciona o credenciamento
de projetos junto aos órgãos do

governo federal.
.

O roteiro de visitas começa por
Massaranduba, aonde os assessores
vão se reunir às9horascomo secretário
de Planejamento Roberto Leu. Em

Schroeder, eles se encontram às

J

1
10h30 como assessor de Finanças da n

Prefeitura,Osnir Pavanello.A partir
das 13 horas, eles estarão emJaraguá
do Sul com a equipe de Ações de

Governo, coordenada por Eni
I}

Voltolini. Com o secretário de

q

p
Planejamento de Guaramirim, fI

Valéria Verbinen, o encontro está
'1

marcado para as 14 horas. Em
5

Corupá, o horário do encontro ainda
não foi confirmado, mas deve q
acontecer às 15h30. b

b

• O prazo para entrega de

projetos no Ministério das

Cidades. no Ministério da Saúde
e no Ministério da Educação
termina este mês.

Fiscalização não vai
mais ser anunciada

• o roteiro de visitas começa por

Massaranduba, aonde os

assessores vão se reunir às 9

horas-com o secretário de

Planejamento Roberto Leu.

Instalações modemas
garantem ma:is qlualidade
aos serviços do Cepon.

O Centro de Pesquisas Oncológicas, Cepon, é referência no tratamento
do câncer no Estado. Para garantir a qualidade e ampliar o numero
de pessoas atendidas, o centro está sendo transferido para novas

e modernas instalações', no bairro Itacorubi, na Capital. Com isso
também é possível gerar umamelhor integração entre todos os setores

da instituição. É o Governo trabalhando para levar cada vez'mais
qualidade à saúde em Santa Catarina.

5ecrelaria de
EsIado da saúde
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CORREIO ECONÔMICO
WandérWeege no Fórum de Líderes
O diretor-presidente da Malwee, empresário Wandér Weege,
recebe dia ·18 em São Paulo o prêmio de liderança setorial
concedido pelo Fórum de Líderes em 2004. A premiação vai ser
no Credicard Hall, às sete e meia da noite, juntamente com a

plenária do Fórum de Líderes. Wandér Weege também passa a

fazer parte do Fórum, para o qual foi escolhido por eleição entre

seus integrantes. O presidente do Fórum é o empresário Hermann
Wever e o presidente do Conselho Curador é Luiz Fernando Levy,
também presidente do Conselho Editorial da "Gazeta Mercantil':

Restituição do IR
A Receita Federal liberou
ontem a consulta ao quarto
lote de restituições do

Imposto de Renda da Pessoa
Física (IRPF) 2004, ano-base
2003. Para saber se está na

lista, o contribuinte pode
acessar a página da Receita
na internet (

.

www.receita.fazenda.gov.br)
ou ligar para o Receitafone

(0300-78-0300). Nesse lote
foram processadas 98.682

declarações, das quais
40.650 com direito à

restituição, no valor de RS
56.098.607,02.

Rodovia dosMóveis
Aviso aos motoristas e às

transportadoras: foi aberto
ontem o trânsito da SC-301,
local onde desabou a pista no

início do ano, entre São Bento
do Sul e Campo Alegre.
É a "Rodovia dos Móveis;que
teve um trecho levado pela
enxurrada em janeiro

Decolagem
Depois de receber seis propos
tas de associação hoje, a Funda
ção Rubem Berta (controladora
da Varig) se reúne amanhã para
'decidir com quem vai casar. São
seis propostas. Os pretendentes
são um português e um suíço e

quatro grupos empresariais
brasileiros: Jornal do Brasil, Gol,
Ocean Air e Planner.

Sushi
Aos que estão assustados
com as tênias de dez
metros que estão

aparecendo nos

apreciadores de comida

japonesa de São Paulo, o
ministério da Pesca informa:
só o salmão importado do·
Chile apresenta o parasita
Díphy//obothrium spp. Por

isso, antes de comer

recomenda-se perguntar ao
sushíman a origem do peixe.

Furlanfora
O ministro do Desenvolvimento,
Luiz Fernando Furlan, está re

nunciando à presidência do con
selho da Sadia. É para que a em

presa possa emprestar do
BNDES. O negócio tinha sido
vetado por causa do duplo papel
de Furlan, empresário e ministro.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Compra
2,594

Veo�a
2,596Comercial

Paralelo 2,727 2,807
. Turismo 2,510 2,690
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: o presidente do SINTURP, no uso de suas atribuições, convoca todos os empregados
� das empresas de transportes de Passageiros em Geral, com característica urbanas,
i Interurbanas, Intermunicipais, Interestadual, Internacional, Fretamento, Turismo,
S Escolares, Alternativos e Similares, dos Municípios de Jaraguá do Sul. Guaramirim,
• Schroeder, Massaranduba, Corupá, Campo Alegre, São Bento do Sul e Rio Negrinho,:

para participarem de uma Assembléia Geral Extraordinária. que será realizada no dia TI
� de Abril de 200� (Ouarta-Feira), na sede da entidade, sito a Rua Guilherme Weege, N°

50 - 6° Andar - Sala 601 - Centro Médico e Odontológico, Centro, neste Município de
" Jaraguá do Sul, às 09:30 horas em primeira convocação, e às 10:30 horas, em segunda
� convocação, com quaisquer números dos presentes, para deliberarem sobre a seguinte
�
�

�
�
t
r

�
i
�

i
,
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VendaCompra
3,337 3,355

!Çotação

R$:821,47 (março)·CUB

Pontos ,0sciJ,!ç�o·Indices

Bovespa '26.307 2,39%
10.546 0,58%Dow Jones

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRORDINÁRIA

ORDEM DO DIA

a) Discussão, votação e aprovação do rói de reivindicação a ser apresentado
ao Sindicato Patronal, e aos representantes das 'empresas dos setores;
b)· Outorgar poderes a diretoria de firmar acordos ou convenções coletivas de
trabalho, e se for necessário, para instaurar Dissídio Coletivo junto ao TRT/SC, caso haja
maloqro nas négociações;
c) Discussão, votação e aprovação, ou não, do custeio do sistema confederativo,
estendendo a todos os trabalhadores de acordo com o artigo 8°, inciso IV da Constituição
Federal,combinados com o artigo 513 - alínea E,da CLT,objetivandomanter os benefícios
assistenciais e outros, DANDO O AMPLO DIREITO DE OPOR·SE NA ASSEMBLÉIA AO
DESCONTO, AQUELES TRABALHADORES QUE ASSIM NÃO APROVAREM O REFERIDO
DESCONTO PARA A MANUTENCÃO DE CUSTEIO DO SISTEMA, conforme decisão do STF
em06.10,9B.

Jajaquá do Sul, 07 de Abril de 2005.

Paulo Henrique Techentim
Presidente

•
•
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FIM DO PESADELO

Bananicultores comemoram
Estado livre da Sigatoka Negra
MÁRCIA BENTO

.... Uma boa surpresa:
exames deram

negativo e Estado
está livre da doença

CORUPÁ - Os produtores de
banana estão comemorando. O
Governo do Estado pediu ao

f

Ministério da Agricultura a certifi

cação de Estado livre da sigatoka
negra. Isto significaque os prcx:lutores
vão poder vender a banana sem

restriçõesem tcx:los os estados do país
e também no exterior. Os exames

foram feitos pelo laboratório da

Embrapa (Empresa Brasileira de

PesquisaAgropecuária), emManaus

(AM) . As amostras foram colhidas
há 15 ou 20 dias. Ontem o produtor
VictorMalmud, que planta e exporta
bananas de toda a região, soube da
notícia pela reportagem doCorreio
e já preyiu que à medida "vai fazer
subir o preço que estámenor do que
o custo de produção".

Odiretor cIaCidasc (Companhia
Integrada de Desenvolvimento
Agrícola de SantaCatarina) , Aldair
Kozuchovski, disseontemaoCorreio

que recebeu por e-mail os resultados
dos testes. feito nas 65 amostras de

No meio da reunião sobre a restrição argentina, a notícia sobre a Sigatoka foi motivo de comemoração,

d '- , I id b Es d
' .

d ízatok - I
to as as regtoes com possíve Vai erru ar para o ta oaportana quem am a tem sigato a nao Vai

contaminação. Os laudos originais 41 (que proíbe estados comsigatoka poder vender aqui no Estado. f1J
ainda não têm prazo para chegar. de vender a produção nos outros

. barreiras fitossanitárias continuam",
"Com os laudos oficiais a Secretaria estados da federação), o que vai Na sexta -feira da semana que vem

de Agricultura vai poder pedir o permitirque'oprcx:lutor venciamelhor será feita umaAudiência Pública na

certificadoaoMinistério",cIisse."Tcx:los a produção", disse o secretário de Câmara de Jaraguá doSulpara tratar

sabemos da importância econômica agricultura de Corupá, Júlio César da certificação do Estado. H
desta liberação e vamos fazeropossível Dominoni. Kozuchovski confirma confirmaram presença o diretor de

para que ela seja feita o mais rápido que as barreiras para outros estados Sanidade Vegatal do Ministério dã
possível.", disseKozuchovski. que ainda têm a doença vão Agricultura, Garabis Ramos eç

Os agricultores da região já estão continuar. ''As vendas para os estados coordenador de Proteção de Plantas, '

preparadospara voltar aexportar "Isso livres cIadoença vão ser liberadas,mas JoséGeraldo Ribeiro.

Argentina promete barreira sanitária às bananas do Estado
CORUPÁ - A Argentina impôs

uma barreira fitossanitária às
bananas brasileiras. Tudo por causa
de um fungo secundário,
conhecido como "Ponta de
Charuto". A medida restritiva é
exclusiva para as bananas

produzidas no Brasil e foi emitida

pelo Senasa (Serviço Nacional de
Sanidade Alimentar da

Argentina). É o equivalente
argentino do Ministério da

Agricultura. O embargo começa a

valer no dia 18 deste mês.
Para tentar resolver este impasse

político a SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional) de

Jaraguá do Sul fez uma reunião com
produtores de banana, prefeitos e

representantes da Epagri (Empresa
de Pesquisa Agropecuária e

ExtensãoRural de SantaCatarina),
Cidasc (Companhia Integrada de'
Desenvolvimento Agrícola de
Santa Catarina) e Febanana

(Federação das Associações dos
Produtores de Banana do Estado de
Santa Catarina) .

Na reunião, o grupo decidiu
enviar aoMinistério daAgricultura
e ao Ministério das Relações
Exteriores um pedido de suspensão
imediata da exigênciaArgentina de
apresentação de exame laboratorial
em todas as cargas .. "Este laudo é

inviável já que leva sete dias para
ficar pronto. Se for pra esperar isso a
banana vai chegar podre.", diz o

coordenador do projeto Fruta

Tropical da Epagri e engenheiro
.

agrônomo JorgeMalburg.
Outromotivo que o grupo cita

para que o embargo seja reavaliado
é o de que o fungo da 'Ponta de

Malburg: doença não é tão grave para gerar barreiras Malamud: contra normas tomadas pelos conterrâneoS

Charuto não está na lista de pragas
quarentenárias do Consave

(Conselho de Sanidade Vegetal).
"Ele não é tão contagioso e

prejudicial para a plantação como
outras doenças", comparaMalburg.
Segundo ele, o fungo pode estar em
todas -as plantações de banana do
mundo. "Só queremos que as regras

sejam as mesmas para. todos os

exportadores. Não é o que acontece,

já que essa regra só vale pra gente",
diz o maior produtor da região,
Victor Malamud, que tem 85 mil

pés em Guaramirim e 30 mil em

Jaraguá do Sul. Malamud é

argentino, mas isso agora não conta
muito:"Existe tratamento para este

fungo e esta alternativa podia estar
na lei".

30 mil pessoas trabalham com a banana diretamente
1 00 mil trabalham indiretamente '

R$ 140 milhões de reais é o movimento bruto no Estado
US$ 17 mil dólares é o resultado da exportação
280(0 da produção é consumida no Estado
20% é exportado para países do Mercosul
52% vai para outros estados do país
7 milhões de caixas produz sozinho o maior produtor:
Corupá
800 produtores tem a cidade

4,5 mil hectares são usados para a produção de banana

SANTA CATARINA

30 mil hectares plantados
700 mil toneladas de produção anual
5 mil famílias envolvidas diretamente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MAL DE CHAGAS

Garapeiras reabrem,
. ,.., .

I mas sequrrao normas

MARIA HELENA DE MORAES

Através do monitor os técnicos da Vigilância regional foram orientados sobre as novas regras
1

li

. .,. 'Liberação da venda
�ó depois da inspeção
5

de cada qarapelra
(pelos fiscais

}ARAGUÁ 00 SUL - A partir de
hoje fiscais da Vigilância Sanitária
visitam todos os pontos de venda de
caldo de cana para informar aos

[proprietários o que eles precisam ter

FU fazer para voltare� a vender o
lealdo.As normas foram anun-ciadas

lontem, em teleconferência

,transmitida para todas as 29

IISec�etarias de Desenvolvimento
Regtonalpela diretoria deVigilância

�Ianitária do Estado. De acordo coma diretora da DVS (Divisão da

iVigilância Sanitária), Raquel
;Bittencourt, as normas serão editadas
lâentro de 30 dias pela Anvisa

. !(Agência Nacional de Vigilância
tSanitária) e valem não apenas paraf

lOs garapeiros,mas também para todos
[ps pontos de vendas de suco in-
f'
natura de todo o País. Em Santa

�Catarina, foram interditados 640
íPontos de venda de caldo de cana.

f Em Jaraguá do Sul foram
tinterâitados sete pontos de venda.
r.A diretora daVigilância Sanitária
[Fernanda Moraes explica que a

creabertura serámediante inspeção.
As visitas dos fiscais às garapeiras
,devem começar hoje mesmo,

I desâe que as normas técnicas

i tenham sido enviadas ontem. "Só
I reabre quem passar na inspeção",

avisa Fernanda. Na cidade e em

todo o Estado as garapeiras foram
féchadas em 22 de março. Onze
dias antes, haviam sido inter

ditados os pontos de venda de
caldo de cana de Navegantes,
ltajaí e Penha, locais onde teve

origem a contaminação.
As novas normas são para

ambulantes, vendedores de locais fixos,
área urbana e área rural,manipulado
res e ao local da venda. Atestado de

saúde, uniformebranco, copos descar
táveis, lixeiras compedal,material de
fácil higienização e cana armazenada
sobre esteiras, janelas protegidas por

.
telas são algumas das exigências. O

manipulador deve ter asseio pessoal,
nãopode fumar cantar, assoviai; cuspir
ou espirrar, além é claro, de carteirade
saúde sempre atualizada e não pode
lidarcomdinheiro.

Para os. comerciantes que

precisam de dinheiro para

providenciar aspossíveis adaptações
nos estabelecimentos, a Caixa
Econômica Federal está oferecendo

empréstimoatravésde convênioentra
a Anvisa, Sebrae e CEF. O
comerciante interassado em pedir
dinheiro nesse sistemadeve procurar
a agência da Caixa da cidade onde
atua e comprovar que é vendedor
de caldo de cana, e apresentarCPR

o Lacen (Laboratório Central do Estado) fez 26 mil exames de pessoas
que tomaram caldo de cana em pontos de venda localizados às

margens da BR-l0l e que estão em cidades da região Norte do Estado.
De acordo com o gerente técnico do Lacen, Gilberto Alves, 25 casos

foram confirmados da Doença de Chagas por ingestão de caldo de
cana. Três mortes foram confirmadas. O 25° caso é um italiano que
bebeu caldo de cana na região de Navegantes no período de ,1° a 20

de fevereiro. Os primeiros casos de suspeitos surgiram em três de

março, em Balneário Camboriú, com a internação de cinco pessoas.
Todos os contaminados tomaram a garapa no quiosque Barracão 2,
localizado no quilômetro 111 da BR-l0l, em Navegantes. Cinco
pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz montaram um laboratório

perto do quiosque para avaliar sé animais silvestres e cães estão

infectados com o parasita. trypanosoma cruzi, causador do mal de

Chages e que foi encontrado em um barbeiro. A contaminação
aconteceu porque o barbeiro foi moído junto coma cana usada para
fazer a ga rapa.
Em Jaraguá do Sul, dois casos foram confirmados. A Vigilância
Epidemiológica' cadastrou perto de 2 mil pessoas que tomaram caldo
de cana. Foram chamados a fazer o exame as pessoas que tomaram o

caldo no local de risco no período de 1° a 20 de fevereiro. A prioridade
é para quem apresenta os sintomas. Agora, com a situação normalizada,
a orientação é que não se negue o exame a quem quiser fazer e está

previamente cadastrado.
.

Salsicha suspeita é retirada da merenda escolar
I

.

i JARAG�Á 00 SUL-AVigilância
I S�tária domunicípio recolheu 15
i quilos de salsicha da Escola Estadual

i Julius Karsten, na Vila Rau, por

I
SUspeita de contaminação. As

, salsichas foram compradas no início
I do ano pela Prefeitura como parte da
'lD.er dI
fi

en a escolar. Por precaução,
oram recolhidas salsichas de todas as
escolas da cidade e tambémdoEstado
que oferecem ensino fundamental.
De acordo com a secretária adjunta

daSecretariadaEducação,Mariester
Raulino, são33 escolasmunicipais.A
merenda escolar destinada do ensino
fundamental é municipalizada, por
isso cabe à Prefeitura a

responsabilidade sobreaqualidade do
que é.servido aos estudantes, já que
é ela quem faz a compra damerenda.

A suspeita de que o produto
estiava estragado partiu das
merendeiras da escola, ria hora da

preparação da refeição da tarde. "Elas

desconfiaram. que o produto não

estava em boas condições ao
.

desembalar o produto, na tarde de
quarta-feira", relata o secretário de

. Comunicação da Prefeit�ra, Terrys
dá Silva. De acordo com ele, a

análise vai indicar se o produto
estragou por problema de
armazenamento ou elo fabricante.

.

O secretário não informou a

quantidade total da salsicha
recolhida nem amarca.

PANORAMA

Rede Renault, Mais de ISO Concessionárias no Brasil. "ale do ltajaí li Litoral Norte de se

ITAJAí
346·7400

-,

JOINVlllE
435 -3700

JARAGUÁ
370· 6006

BlUMENAU
322- 8800Liberte

(1) Para mais informações sobre preços e condições consulte a sua Concessionária Renault, (2) Veja °

regulamento completo da Promoção nas Concessionárias Renault participantes.(3) Bónus de R$ 3.450, válido para
compra de veiculo da linha Clio 04/05 e 05/05 O km. (4) Bónus de até R$ 4.100, válido para compra de vefculos da
Linha Scénic 05/05 O km. (5) Taxa de juros válida para toda 3. linha Clio 04/05 O km nas seguintes condições:
financiamento CDC ( Credito Direto ao Consumidor) com entrada' de 50% do valor do veículo à vísta + saldo
financiado em 24 vezes com taxa cliente prefixada em 0,49% a.m. + IOF + R$ 2,15 por lâmina do boleto bancário.
Financiamento Renault atrvés da Cia de Crédito, Financiamento e tnvesümento Renault do Brasil. Crédito sujeito ii
análise e aprovação de cadastro. Taxa deAbertura de Crédito (TAC) não inclusa. As taxas poderão ser alteradas se
houvermudanças significativas no mercado financeiro, sem prévio aviso.l6) Preço à vista, com bônus incluso do
Clio Hi Flex 1.6 16V 2 portas 04/05, com pintura metálica e frete incluso.. Nao estão inclusos os valores de demais
opcionais. (7) Preço à vista, com bônus incluso do Scénic Hi Flex 1.6 16V 05/05, cor sólida, com frete incluso. Não
estão inClusos os valores de pinturametálica e opcionaís.(8)Preço à vista do ClioAthentíque 1.0 8V 05/05, não está
incluso o valor de pintura metálica (9) Financiametno pelo CDC (Crédito Direto aoConsumidor) com entradade 50%
do valor do veículo à vista + saldo financiado em 48 vezes de R$ 376,00 com taxa de 1,85 a.m. + TAC (Taxa tie
Abertura de Crédito) + IOF + R$ 2,15 por lâmina do BoletoBancário, com a primeira parcela para 60 dias a partir do
financiamento. Condições válidas somente na rede de concessionárias participantes, até 10/04/2005, e limitadas
aos estoques das conçesstonárías. Fotos para fins publicitários. Alguns itens mostrados elou mencionados são
opcionais elou referem-se a versões específicas. Modelos, códigos e valores estão sujeitos a alterações conforme.

pontíca de comercialização da fábrica.ARenault reserva-se ao direito de alterar as especificações de.seus veículos.
sem prévio aviso. Preserve a Vida. Cintos de segurança em conjunto com air bags salvam vidas.
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o MUNDO SE VOLTA P'ARA ROMA

SEXTA-FEIRA,8 de abril de 2005

! Quatro milhões nos funerais de João Paulo II
I

GeorgeW Bush, o secretário-geral.
da ONU, Kofi Annan, � premier
britânico, Tony Blair, e o presidente
francês, Jacques Chirac.

A cerimônia deve ter três horas
de duração e será aberta por uma

primeira cerimônia, chamada de

"deposição", que será celebrada na
Basílica sob a presidência do cardeal .

camerlengo, o espanhol Eduardo
MartínezSomalo. Depois; o corpo de
João Paulo II será colocado em um

caixão de cipreste, com o rosto

coberto com umvéu de seda branca.
Uma bolsa com as medalhas do
Vaticano será colocada ao seu lado.
O caixão será fechado na presença
dos principais prelados da Cúria e

depois levado ao altar instalado no
átrio da basílica, ao ar livre. Em

seguida, terá início a missa de corpo
presente, presidida pelos cardeais e
patriarcas das Igrejas orientais

(vinculadas ao Vaticano), e

condu�ida pelo cardeal alemão

JosephRatzinget
Mais tarde se celebrará a liturgia

Eucarística, que comemora a

Última Ceia de Cristo e termina na

comunhão, distribuída por
centenas de sacerdotes, seguida do
rito da "última recomendação e do
adeus", uma prece recitada pelo

... Tvs brasileiras dão
flashes de madrugada
e mostram funerais
ao vivo às Sh da manhã

DA REDAÇÃO - A Defesa Civil
italiana projeta a presença de cerca
de 4milhões de fiéis nos funerais de
[oâo Paulo II, que terão início às 5h
de sexta-feira (lOh no Vaticano).
Mas ontemmilhares de pessoas não

conseguiram prestar a última

homenagem. Os portões da Basílica
de São Pedro foram fechados às 22h
locais (17h, no horário de Brasília),
dando um ponto final nos três dias
de visitação pública do corpo do

PapaJoão Paulo II,morto no sábado.
A Santa Sé calcula que cerca de
trêsmilhões de pessoas se despediram
do Pontífice naCapela Sistina -.

Uma vez encerradas as portas da

Basílica, tiveraminício ospreparativos
para o enterro, que será prestigiado
por cerca' de 200 delegações
internacionais, entre elas a do Brasil,
liderada pelo presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. Também estarão

presentes o presidente dos EUA,

CP JURíDICO
... Para STF o Estado não pode
vedar AIDF à empresas devedoras

Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 413.782/SC, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu ser inconstitucional a vedação para a expedição de
'AIDF.' - Autorização para a Impressão de Documentos Fiscais - às empresas
com débitos perante a Fazenda Estadual, conforme estabelece o art. 19, §
4°, inciso IV, do Decreto n. 3.017189.:
Atualmentetal autorização é encaminhadadiretamente à gráfica habilitada
para a impressão dos documentos fiscais (Notas), via internet, sendo que
em caso de pendências junto ao Fisco (débitos), é gerada a informação de
que o contribuinte .deve procurar a exatoria/USEFI a que é jurisdicionado

.

para a averiguação das 'irregularidades:
Nesta hipótese, o contribuinte é coagido a pagar os débitos inscritos em
dívida ativa, que muitas vezes não são legítimos, sob pena de ter negada
a impressão dos documentos essenciais à continuidade de suas atividades
empresariais, caracterizando verdadeira coação.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se consolidando no

sentido de assegurar às empresas a livre prática de atividades econômicas
lícitas (CF, art. 170, parágrafo único), e a liberdade de exercício profissional
(CF, art. 5°, XIII), vez que o Poder Público dispõe de meios legítimos para a

exigência de seus créditos tributários, sendo completamente arbitrária a

imposição de restrições de índole punitiva pela autoridade fiscal, quando
motivada pela mera inadimplência do contribuinte.
Em trecho de seu voto, o Eminente Ministro Celso de Mello defendeu que
o direito do Estado de tributar não pode exceder direitos de caráter

fundamental do contribuinte, como a prática da livre atividadeempresarial,
econômica ou profissional, pois, 'o Estado não pode valer-se de meios

indiretos de coerçéo. convertendo-os em instrumentos de aceitamento
da relação tributária, para, em função deles - e mediante interdição ou
grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou

profissional - constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais
.

eventualmente em atraso:' \
Sendo assim, mostra-se completamente arbitrária qualquer manobra
incisiva do fisco, em qualquer esfera, tendente a exigir crédito tributário
inscrito em dívida ativa mediante o cerceio de Autorização para Impressão
de Documentos Fiscais, ou qualquer outro ato que venha a inviabilizarl
dificultar a regular continuidade das atividades da empresa.

Gustavo Pacher, advogado da Cassuli Advogados Associados.

Faleceu às 17:30h do dia 05/04, o senhor Osnaldo Thuber, com
idade de 54 anos. O velório foi realizado na capela Municipal de
Corupá e o sepultamento no cemitério da Vila Rutze.
Faleceu às 08:30h do dia 05/04, o senhor João Vianei Wiggers,
com idade de 45 anos. O velório foi realizado na capela Mortuária
da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

Falecimentos

colégio dos cardeais diante do

caixão, e que termina com uma

oração silenciosa.Amissa continua

coma "súplica dos santos", aos quais
se encomenda a alma de João Paulo
II. Seguem a "súplica" da Igreja
Romana (da qual o Papa é o bispo
titular) pronunciada pelo cardeal
Camillo Ruini, vigário de Roma, e
a das Igrejas orientais, segundo o

ritobizantino.Amissa termina com

uma oração do cardeal Ratzinger,
que pede a Deus que conceda "à

Igreja; privada de seu pastor, o

consolo da fé e da esperança".
Depois, o corpo será conduzido à

cripta em procissão, no subsolo da
basílica, onde será enterrado no

mesmo local em que ficou o corpo
de JoãoXXIII até O ano 2000. Esta

celebração' será novamente

presidida pelo cardeal camerlengo,
, na presença dos principais prelados
da Cúria, do cardeal Ruini e das

-

pessoas próximas ao Pontífice.
Terminará como enterro do caixão, ;

que será colocado dentro de outro
de zinco e 'de um terceiro de
carvalho. Ao final da cerimônia, o
toque de um sino informará aos

peregrinos que o corpo está

enterrado na criptà da Basílica de
São Pedro.

Cartaz solitário na multidão dá graças ao Papa

A última imagem do homem que mudou o mundo

Papa cogitou renúncia em 2000
DA REDAÇÃO - Os primeiros

trechos divulgados do
testamento espiritual do Papa
João Paulo II revelam que ele

pensou em renunciar em 2000.
Ele agradeceu ao mundo e às

outras religiões pelo apoio que

conquistou durante sua vida.

João Paulo II também faz um

pedido geral de perdão.O
documento começa com a frase:

"Despertem, pois não se sabe em

'que dia o Senhor virá." O
testamento de 15 páginas foi
e seri ro :1 1l1�10, e-m polonês,
durante todo II Pontificado. O

Papa corn cç ou a escrever o

documento em 1979, um ano

depois de ele ter sido eleito chefe
da Igreja Católica Roman�. Em
1982, João Paulo II cogitou a

possibilidade de que seus

funerais fossem realizados na

Polônia. Mas, em 1985, mudou
de idéia e deixou essa decisão a

cargo do colégio de cardeais.
K�rol Wojtyla não deixou

herança material e pediu que
suas notas pessoais fossem

queimadas.
Tudo tão simples quanto no

dia 18 de maio de 1920, quando
Karol veio aomundo na pequena
aldeia de Vadovice, A Polônia
independente há apenas dois
anos - comemorava um dos
maiores feitos de sua Hi�tória: a
vitória de suas tropas, coman
dadas pelo marechal Jozef
Pilsudski, sobre o Exército
Vermelho russo 11 dias antes. A

emoção que contagiava os

poloneses fez com que o tenente
KarolWojtyla, pai do futuro Papa,
homenageasse Pilsudski dando' a
seu filho o nome de Karol Jozef.

João Paulo II sempre significou, para muitos de seus

observadores, uma personalidáde difícil de ser enquadrada
em rótulos. '0 mesmo pontífice que soube usar como

nenhum outro os recursos tecnológicos de sua época, que
transformou suas grandes aparições públicas - destinadasa
multidões que diversas vezes chegaram aos milhões - em

rneqashows de mídia, que usou as facilidades do transporte
contemporâneo para cruzar os continentes e levar sua

mensagem, foi também o Papa que desagradou a muitos

por sua inflexível postura moral.
João Paulo II condenou a camisinha, o divórcio, as relações
homossexuais, o aborto e os anticoncepcionais. Em visita aos

Estados Unidos em 1979, ao ser confrontado com uma pesquisa
que mostrava que a maioria dos católicos americanos defendia
idéias liberais que se chocavam com sua pregação, respondeu:
" A Igreja não é uma instituição dernocrática'Para João Paulo

II, a Igreja deve basear sua atuação não por idéias que estão na

moda, mas pela fidelidade às tradições do Magistério e aos

textos sagrados. O Papa via nos contraceptivos e no aborto
uma indevida interferência humana nos desígnios de Deus,
para ele o único responsável pela concepção e manutenção
da vida. O divórcio, como uma estranha maneira do homem
de tentar anular o que o divino uniu - e só Ele pode separar.

Destacando-se por sobre o. mar de peregrinos presentes na

Cidade doVaticano pode-se ver as mais claras'carnpanhastpara
a eleição do próximo Papa: as bandeiras nacionais. As faixas verde-. �'
amarelas indicam a presença do Brasil, cujas apostas são para o �
arcebispo de São Paulo, cardeal dom Cláudio Hummes. Várias �bandeiras com as cores verde, branca e vermelha, da Itália, �
destacam-se no local de nascimento da Igreja Católica. Os �
candidatos italianos são os favoritos para suceder João Paulo II."
Talvez ele seja de Milão�disse sorrindo Rosa Angela,sob a sombra
de uma bandeira italiana. Apesar de a Igreja negar que a

nacionalidade do candidato a ser eleito Papa pese na escolha,
alguns cardeais que votarão noConclavemarcado para começará
em 18 de abri] sugeriram que a geopolítica pode ser um fator

. importante no processo.Uma bandeira que certamente deve estar
ausente da Praça de São Pedro será a dos EUA. Estudiosos do
Vaticano e mesmo líderes da Igreja Católica americana duvidam
que o Conclave escolha um Pontífice americano."Não acho que
o mundo esteja preparado para um Papa arnericanojafirruouo

.

cardealTheodore McCarrick,deWashington.
A eleição de um Papa pode ser uma grande fonte de orgulho e

. inspiração para um país. A escolha inesperada do arcebispo de

Cracóvia, KarolWojtyla, em 1978, ajudou a derrubara comunismo
ali e a restaurar a dignidade nacional após anos de derrotas.

Lula rebate opinião de cardeal
DA REDAÇÃO - A caminho

doVaticano para o funeral-do-Papa
João Paulo II, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva disse ser um

"homem de muita fé". Erq
entrevista à Rádio Jornal, de

Recife, onde o avião presidencial
fez uma escala, Lula comentou

declarações feitas na terça-feira
pelo cardeal arcebispo doRio, Dom
Eusébio Oscar Scheid. O cardeal
mostrou profunda insatisfação
com o presidente, chamando-o de

"caótico, não católico". "Crer em
Deus é uma relaçãomuito pessoal,
não precisa se tomar pública. Todo
mundo sabe que sou um homem
de muita fé", disse o presidente à

rádio, ainda no Aeroporto
Internacional do Recife. "Eu já fui
mais freqüentador de igreja do que
sou hoje, até porque não tenho
mais tempo. Quando vou, eu

comungo, não tem nenhum
problema. Fui coroinha quando
jovem e sou um homem que não

- preciso provar a cada dia que sou

católico ou que creio em Deus",
afirmou Lula.

No dia 5, ao desembarcar em

Roma, Dom Eusébio Oscar I
. • I

Scheid mostrou-se incomodado '

quando um repórter suscitou o

nome de Lula durante uma
.

entrevista. "Não mistura o Lula
, I

nesta história! Ele e o Espínto '

Santo não se entendem bem"·
I

Mais adiante, criticou posturas i
I

específicas do presidente." Ele tem

atitudes que não são lógicas na

nossa fé. O seu relacionamento ,

com os gays. Quem foí que i
I

aprovou aquilo tudo? DeixoU a ! I

todos nós meio perplexos. Essas i
çoisas, confundindo controle de !
natalidade", disse Dom Eusébio,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FLASHES DO MUNDIAL
o O primeiro dia do Mundial de Futsal começou com muitos gols. Nas duas partidas que abriram a competição, as

91 edes balançaram 19 vezes. A rodada de hoje também promete muitos gols e, amanhã, as partidas prometem ser

I� �aisdisputadas. Confira alguns momentos do primeiro dia de competição do principal torneio de futsal de clubes
,

)� do mundo.

Komiyama (dir.) bem que tentou, mas o Boomerang foi superior

CORREIO TV If---I__ -

"EssasMulheres"
Aos pés da Serra de São José (sem dúvida uma das
mais belas paisagens brasileiras), o elenco da Record
vem movimentando a histórica cidade de Tiradentes,
Minas Gerais, com a gravação da novela "Essas
mulheres'� As 141 pessoas da equipe têm que
trabalhar protegidas por seguranças. Christine
Fernandes, Marcos Breda, Gabriel Braga Nunes (foto),
Carla Regina e Marcos Winter estão lá. Enquanto isso,
os autores Marcílio Moraes e Rosane Lima já
entregaram os primeiros 12 capítulos à emissora. A
estréia da novela dirigida por Flávio Colatrello está
confirmada para o dia 2 de maio, com um capítulo de
70 minutos sem intervalos comerciais.

Cabeça à prêmio
Não é bom o clima no SBT com relação ao

�.esempenho do "Domingo Legai'; com Gugu
Iberato. Desde a falsa reportagem com ameaças de
presidiários a apresentadores de outras emissoras, o
programa não acertou mais o pé. Foi contratada uma

consultoria, mas seus profissionais não conseguem"f •

ezer a cabeça" de Silvio Santos sobre as mudanças
�ecessárias ao programa. A cabeça dos diretores do

ADom�ngo Legal"vive à prêmio, ao sabor do ibope.
gora que Gugu deveria estar se dedicando ao

máximo ao programa, ele resolveu vlajar. Foi passar o
an° . .

.

Iversano na França, onde vai ver equipamentos
Para SUa produtora. O contrato de Gugu com o SBT
Vence em meados do ano que vem.

Programa do Gugu

Jonas (8) disputa a bola com o brasileiro Danilão, do Pittsburgh

Flávio (em pé) foi fundamental na vitória do Carlos Barbosa

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Essajá foi
Enquanto Grazi não

decide se tira a roupa
para a "Playboy" outra
ex-BBB 5 não pensou
duas vezes: quem viu as

curvas da morena Karla
de biquíni na piscina da
academia vai ter a

oportunidade de vê-Ia
sem o traje de banho. A
morena fechou com a

revista "Sexy" para um

ensaio como veio ao

mundo.O mês em que
. Karla vai estar na capa
da revista ainda não foi

acertado,
provavelmente será em

junho, no mês dos
namorados. E para
quem pensa que Karla
vai aparecer com uns

quilinhos a mais,
engana.-se.A dançarina
entrou numa dieta

depois que saiu do

programa, perdeu tudo
o que ganhou e ainda
ficou com um corpo
muito mais

Entrou no armário
Depois de ter pedido o apoio de toda a

comunidade gay brasileira, especialmente
quando se metia nas paredões, Jean
surpreendeu a militância gay mais
ferrenha "magoou" ao ver ele dizer no
Faustão que "não vai levantar bandeira
nenhuma" pela causa. O Grupo Atobá, que
o homenageará em junho, convocou seus

integrantes para a palestra "Jean ganhou o

Big Brother. E daí?'; domingo, na sede da
ONG. "Jean é maravilhoso, mas estamos

com o pé atrás. A tendência agora é ele
se isolar'; diz Raymundo Pereira,
presidente do Atobá.

I LINHA DE FUND�---j

Apresentação adiada
A diretoria do Juventus
resolveu adiar a

apresentação dos jogadores
para semana que vem. Mas

alguns já estão em Jaraguá
do Sul. Do elenco do ano

passado: Acássio, Fábio
Lopes, Grisley, Gringo e

Leandro. Alémdeles, já
chegaram também: os meias
Fabinho e China, o volante
Donizete, os laterais William
de Mathia e Zé Maria e o

atacante Miro. E amanhã

chega o lateral-direito
Pereira, que também estava

no ano passado.

:n

, JULIMAR PIVATTO

Deu oóbvio
A primeira rodada do Mundial de Futsal não apresentou nenhuma

surpresa. Carlos Barbosa e Boomerang Interviú venceram os jogos
contra, tecnicamente, as duas equipes mais fracas da competição,
respectivamente Pittsburgh (EUA) e Fire Fox (Japão). No time

norte-americano, os destaques ficaram com os três brasileiros,
mas' eles não chegaram a representar risco para os gaúchos. Já os

japoneses se mostraram muito esforçados e com muita raça, mas
a superioridade dos espanhóis foi evidente. Cabe à Malwee agora
fazer o seu papel. Se vencer por mais de dez gols de diferença
hoje, entra em quadra amanhã, contra Carlos Barbosa, jogando
pelo empate para ir à final da competição.

1 a Festa -

Amigos do
Pista livre

9/4/2005

Destaque na Imprensa
A Malwee é cotada, pela
imprensa especializada da

Espanha, como uma das
fortes candidatas ao título do
Mundial. A revista oficial da

Liga Espanhola de Futsal
dedicou uma página para o

time jaraguaense,
destacando que, mesmo
com o desfalque de Falcão,
"é uma das sérias candidatas
ao título" A reportagem
também colocou a Malwee
como um dos três principais
times do Brasil, ao lado de
Carlos Barbosa e Ulbra.

Concentração total
Em Puertollano, a ordem
comissão técnica da Malwee
é uma só: pensar
exclusivamente no Mundial.
Mesmo sem treinar na manhã
de ontem, os jogadores ,

ficaram concentrados no

hotel e, depois do treino da

tarde, todos assistiram aos dois

jogos da rodada. Os jogadores
saem apenas para caminhadas

após as refeições para fazer a

digestão. "inh'

°'0

IC

..»

Encontro
o Clube de Motociclism.o
Pista Livre promove,
amanhã, uma festa no

Parque Municipal de
Eventos. Entre as atrações,
que começam às. 1 Oh, está a

apresentação dos Star Boys
e som mecânico. O evento

tem entrada franca e a

organização convida toda a

população da região a

, O

prestlqiar., 0"

�.� � '� ' __ ' �
A
,=}
"
0-,

,.)

Local:

Agropecuário -

Eventos -

A partir das
10:00hs

•......................................................................................................................................... , ,
"

,----------- �,3
,u,Grandioso Torneio de Sinuca
,(
'"

Botafogo

'·or

Local: Bar do Trevo em Massaranduba
Data: 09/04/2005
Valor: R$ 20,00 individual.

','

"

-'

PREMIAÇÃO
1 ° LUGAR: 1 boi de 10 arrobas

Início às 18h 20 LUGAR: 1 porco cf 100 Kg
Inscrições abertas até 00:00 30 LUGAR: 1 porco cf 80 Kg
Haverá serviço de bar e cozinha. 40 LUGAR: 25 Kg de costela

Informações: � 79-5182. 50 LUGAR: 25 Kg de Frango
�----------------------------------------------�.1

Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

. i

Pelo presente edital ficam convocados os associados quites ': i
com suas anuidades, para a Assembléia Geral Ordinária a �: [Iser realizada no dia 10 de Abril de 2004, às 08 horas e 30

.

minutosem primeira convocação e as 09 horas em segunda '; I
convocação com qualquer numero de sócios presentes tendo i

por IDeal a sede da sociedade. Para deliberar sobre os ::�:
seguintes assuntos:

1 - Leitura da Ata e Prestação de contas ref. ano 2004/2005.

2 - Assuntos diversos
3 - Eleição da nova diretoria para o biênio 2005/2006.

Jaraguá do Sul, 30 de Março de 2005.

'Futebol Clube

�,

A Diretoria.

'I
I
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CORREIO NO MUNDIAL DE FUTSAL

Malwee faz treino de reconhecimento de quadra
JULlMAR PIVATTO
COM,INFORMAÇOES DO ENVIADO ESPECIAL

... Estréia será hoje às
14h (de Brasília) contra
o Pittsburgh, ao vivo
pela Rádio Jaraguá

I 'I

PUERTOLLANO!ESPANHA -

Treino leve e descanso. Esse foi o
primeiro dia da Malwee naEspanha,
onde disputa oMundial de Futsal.
O técnico Fernando Ferretti
comandou um treino à tarde para

aprimorar as jogadas de bola parada
e reconhecimento da quadra,muito
elogiada por jogadores e pela
comissão técnica. A estréia será hoje
às 14h (horário de Brasília) contra o
fraco time de Pittsburgh (EUA),
com transmissão da Rádio Jaraguá.

Antes do treino, Ferretti
conversou com os jogadores,
enfatizando a importância do
Mundial e pediu o máximo de

empenho aos atletas. "Teremos que
dar um esforço extra. EsseMundial
é acompetiçãomais importante para
nós", disse o treinador na conversa
com os atletas, que foi

acompanhada pelo enviado especial
do Correio do Povo. E a conversa

já começa a refletir nos jogadores.
O capitãoChico, em entrevista por
telefone, diz que já assimilou o

discurso do Ferretti. "Vamos passo a
passo, sem precipitações.O título é
de suma importânciapara todosnós".

Se ontem deu o esperado,
Ferretti disse na conversa que as

surpresas sempre costumam

aparecer. "Temos que manter a

atenção a todo o instante. Por isso a

organização precisa ser o ponto
forte". Ele citou como exemplo o

Benfica (Portugal), que pode ser o

azarão da outra chave e superar o
favoritismo do Boomerang Interviú,
"Amanhã (hoje) pode ser um jogo
fácil. Mas não reflete a competição
em si. Todos que estão aqui têm
condições de vencer", disse aos

jogadores.
O capitãoChico conversou com

o Correio do Povo depois da
primeira rodada de ontem e fez uma
análise dos adversários. "O

Boomerang tem um plantel
maravilhoso, por isso é um dos
favoritos.NoPittsburgh, os destaques
são os brasileiros. O time japonês
(Fire Fax) temmuita garra e marca

muito forte". Sobre o resultado do
jogo da chave (Carlos Barbosa 11x1

Pittsburgh), o jogador não pensa em
golear hoje,mesmo sabendo que se

construir umplacarmaior, aMalwee
joga pelo empate contra Carlos
Barbosano sábado. "Primeiro vamos

pensaremvencer o jogo. Se durante
apartida percebermos que podemos
fazer um placar maior, aí vamos
tentar". O clássico brasileiro de
amanhã entre Carlos Barbosa e

Malwee está�cado para as 13h30
(horário de Brasília), também ao

vivo pela Rádio Jaraguá.
ORGANIZAÇÃO - Nos

bastidores, nada a reclamar. A

organização do evento dispôs uma
ótima estrutura, tanto para o público
e equipes como também para a

imprensa. Cada jornalista dispõe de
uma espécie de ajudante, que
assessora durante toda a partida,
informando o tempo dos gols e o

autor dos mesmos. Computadores
ficaram à disposição dos jornalistas
que ontem acompanharam a

rodada de abertura.

Valdin, Chico, Leco e Xande conversam durante o treino de ontem em Puertollano Capitão Chico e James no treino ontem, antes da rodada inicial da competição

Carlos Barbosa e Boomerang Interviú saem na frente na primeira rodada

PUERTOLLANO - Dois dos
favoritos ao título do Mundial
estrearam com vitória ontem. O
Carlos Barbosa bateu o Pittsburgh
por 11x1 e o Boomerang Interviú
goleou o Fire Fax por 7xO. No

primeiro jogo, o time gaúcho
começou avassalador e com seis

minutos já abriu 5xO. Carlinhos
marcou a um, aos três, ao cinco e

aos seisminutos e Andreymarcou
aos 5'30. O sexto gol do Carlos
Barbosa saiu aos dezminutos com
Luke e aos 19 Andrey fechou o

primeiro tempo em 7xO.
No segundo tempo, o time

gaúcho voltou bem e marcou logo
aos doisminutos comAndrey. Um
minuto depois, Bailala ampliou
para 9xO e Fininho fez o décimo.
A partir de então, o time relaxou
em quadra e o time do Pittsburgh
marcou o gol de honra com Giu,
aos 18 minutos. A menos de um
minuto do fim do jogo, Bruno
marcou e fechou o placar em 11xl.

No outro jogo da noite, os

espanhóis do Boomerang
marcaram logo no primeirominuto
de jogo, quando Marquinho faz
um 1xO. Logo depois, o brasileiro
Gabriel aumenta o placar,\

Carlinhos (5) marcou quatro gols na goleada do Carlos Barbosa

aproveitando o erro de marcação
do Fire Fax. Em jogada individual,
Gabriel marcou o terceiro gol.
Danielmarcou o fluarto, chutando
na saída do goleiro. Joan e Andreu
poderiam ter aumentado no

primeiro tempo, mas chutaram na

trave.

O segundo tempo mostrou

também a superioridade dos

espanhóis, mas, durante os dez

primeiros minutos, a marcação
japonesa foi eficiente, com

destaque para o goleiro Endo. Aos
11 minutos, Julio chutou forte. A
bola desviou num jogador do Fire
Fax e entrou. o sexto gol saiu com
Joan e Javi Limones fechou o placar
em 7xO, para a alegria do público
que lotou o PabellónMunicipal.

QÁDIO AM
JOIO

JAQAGUÁ

Marquinhó, do Boomerang (verde), marcou o primeiro dos espanhóiS
/

.

Pittsburgh chega como campeão da Concacaf e Fire Fox como o melhor na Asia

Fundado em 2003, o Pittsburgh (à esquerda) dá os primeiros passos no Futsal, que também é recente nos Estados Unidos. Com um ano de fundação, já conquistou a prin�i�al
competição do continente, que deu o direito da participação no Mundial. Os destaques da equipe são os brasileiros: Monteiro Santos (ala), Marcus Reis (fixo) e Vitor Brito (plvol.
Já o Fire Fox (à direita) chega à competição como campeão asiático. A intenção da Fifa é valorizar e divulgar ainda mais o futsal em todos os continentes.
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CORREIO DO POVO

lorianópolis Aos 279

nos,a Ilha de Santa

Catarina passa por um

drama: cresceu demais e

gora tem medo de "virar

um Rio de Janeiro" No

começo do século passado,
este era o mesmo dilema da

'apitai catarinense, só que
o contrário. Sonhava "ser

Rio de Janeiro" e imitava
ábitos e até as construções

dos cariocas. Um pouco
dessa Ilha encantada você

pode ver hoje nas fotos

desta página e foi exposto
na semana passada no salão

da Arweg, durante a 1
a

Noite

da Ilha.

A idéia da Noite da Ilha foi
de dois "rnanezinhos; o

produtor Érico Vericimo e do

empresário Jorge Vieira,
mbos morando hoje em
aragqá do Sul e felizes com
a qualidade de vida que
têm,mesmo morrendo de
saudade do berço/O
problema é que a gente vai

pra lá procurando encontrar
algo que já não existe mais e

acaba até ficando triste':
confessa Érico, até hoje
símbolo da resistência
cultural na Ilha de Santa
Catarina. Ele é lembrado

com saudade pelo IIBar do
Erico':o mais nobre espaço
da música catarinense na

Lagoa da Conceição nos

anos 80 e parte dos anos 90.
As fotos desta página são do

óis colecionador Jorge Ramos e

a
foram levadas por Érico para
dar o clima da Noite da Ilha.
Junto com ela, prevaleceram
aromas e sabores da
culinária açoriana mais
autêntica, por conta de
Jorge Vieira. E a música e a

cultura dos ancentrais,
pescadores, resgatadas pelo
grup'o "Terra da Gente" Eles
cantaram o grande sucesso

da ,noite/Casa Açoriana': que
teve até bis. Deliciosa
composição, em ritmo de
qUem vivia os bons tempos
do Ribeirão da Ilha ou do
ais da Rita Maria, na época
em que Florianópolis ainda
qUeria IIser Rio de Janeiro" 1

L:,. o Mercado Público há 55 anos: os pescadores
atracavam suas canoas onde agora é o camelódromo

e o um dos terminais de ônibus. Hoje o aterro da Baia

Sul afasta o mar cerca de 500 metros do Mercado

L:,. O primeiro "arranha-céu" (1959) da Capital, na Praça X�, ainda existe L:,. Ponte Hercílio Luz nos anos 40: o piso da ponte ainda era de madeira

L:,. Incrível: esta é a Beira Mar Norte, No centro a foto, onde hoje e o Café Cancún L:,. Na Revolução de 30, tropas de prontidão em frente ao Palácio Cruz e Souza
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I CI P OGRAiViAÇÃO DA REGIÃO I
De 8 a 14 de abril

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan

FILME/HORÁRIO

Blumenau - Rua Sete de Setembro

FILME/HORÁRIO

Constantine
19:45 - 22:00

Sessão Única: 15:15 Miss Simpatia 2

14:00 - 16:30 - 19:00 -,21 :30
17:00 - 19:15 - 21 :30

O Chamado 2

14:15 -16:45 -19:15 - 21:45
Desaventuras em Série
14:45-17:00-19:15

Entrando Numa Fria Maior Ainda
Sessão Única: 21 :30

O Massacre Da Serra Elétrica
14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00

Robôs
'13:45 - 15:45 - 17:45

Joinville - Rua Visconde de Taunay
FILME/HORÁRIO

Ray
15:00 - 18:00 - 21 :00 Sexta
21 :00 Sábado a Quinta

Programações sujeitas a alteração

6

Miss Simpatia 02
14:00 16:30 19:00 21 :30 Reencarnação

14:30 - 16:45 - 19:00 Sábado a Quinta
Menina De Ouro
13:45-16:3019:1521:45

Reencarnação
13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30 - 21 :30 Somente Sexta

Herói
15:00 - 17:00 - 19:00 21 :00 Sábado a Quinta

Robos
13:30 15:30

O Chamado 2
17:30 19:45 22:00

LEGENDA: A-Ação/ O-Drama/ AV-Aventura/ C-Comédia/M - Musical/ S-Suspense/ DC - Documentário/ R-Romance/ I-Infantil/F-Ficção

I
(�

FUNDADA EM 08·00-1555

G
Contato: 2752477 - 370 6488

SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA

Missas Informati.vo Paroqui.al
9 e 10 de abril

NOSSA MENSAGEM

30 Domingo da Páscoa

SÁBADO
15h30 Matriz

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

19hOO Perpétuo Socorro
"Onde o Amor reparte o Pão, aí está Jesus"

DOMINGO
07hOO Matriz
09hOO Matriz
19hOO Matriz
08h30 Molha

08h30 São Cristóvão

Jesus vem inaugurar um caminho de vida para nós. Caminho maravilhoso de
amor até a cruz! Mas, se esse caminho terminasse na morte, nós, seus

seguidores, estaríamos até hoje tristes pelo caminho. Mas, nossos corações
ardem em nossos peitos, pois Jesus, ressucitou, caminha conosco pelo
caminho, continua vivo entre nós no gesto de tomar o pão, abençoa-lo e

reparti-lo entre todos. A partilha eucarística é Jesus continuando presente
ente os seus!!!

.

"

CINE A

> Sob O Domínio Do Mal (lhe
Manchurian Candidate) - 2004 - Suspense
Ben Marco (Denzel Washington) é um
soldado que, em meio a Guerra do Golfo, é
sequestrado pelo inimigo,juntamente com

sua tropa. Alguns anos depois, já em sua

casa, Ben começa a se lembrar do processo
de lavagem cerebral pelo qual passou
enquanto esteve preso, que fazia com que
obedecesse ordens sem contestá-Ias. Com
um de seus companheiros de tropa,
Raymond Shaw (Liev Schreiberl, agora
concorrendo a um cargo na vida política do
país, Ben tenta entrar em contato com ele,
temendo que ele esteja sendo controlado
neste exato momento. VHS e OVO

Agenda Secreta Do Meu
Namorado, A (Little Black Book) - 2004 -

Comédia
.> Brittany Murphy (Recém-Casados) é Stacy

Holt, produtora de um programa de
entrevistas na televisão. Depois de começar a
namorar com Derek (Ron Livingston, de The
Cooler - Quebrando a Banca), que insiste em

não tecer qualquer comentário sobre suas

ex-namoradas, ela decide usar seu programa
para investigar o namorado. Desta forma, ela
começa a procurar e a entrevistar todas as

garotas que estão na agenda de Derek. Aos
poucos, ela se torna amiga das jovens e

começa a descobrir o passado de seu novo

amor.O filme misturaromance e comédia na

medida certa e tem grandes chances de
agradar tanto a adolescentes quanto a casais
mais maduros. O elenco conta ainda com a

participação de duas grandes atrizes, Kathy
Bates (As Confissões de Schmidt), como a

apresentadora de TV Kippie Kann, e Holly
Hunter (Aos Treze), como uma amiga de

Stacy.A direção é de Nick Hurran (Túmulo
com Vista). VHS e OVO

�> Celular - Um Grito De Socorro
(Cellular) - 2004 - Suspense
A bela Kim Basinger (Los Angeles - Cidade
Proibida) volta às telas protagonizando este

frenético suspense dirigido por David R. Ellis
(Premonição 2). Ela é Jessica, uma professora
que é seqüestrada sem nenhum motivo
aparente. Após trancá-Ia em um sótão, o
seqüestrador (Jason Statham, de Carga
Explosiva) ameaça também pegar seu filho
pequeno. A única saída que ela encontra é
com um telefone quebrado. Com muita
dificuldade, ela manipula alguns fios e

consegue completar uma ligação. A
chamada vai cair no celular de Ryan (Chris
Evans, de Não É Mais um Besteirol
Americano), que no exato momento está

passando uma cantada. Claro que ele não
acredita na história de Jessica, mas uma
reviravolta fará o rapaz mudar de idéia e

tentar ajudá-Ia. Mas o grande problema 'será
manter a ligação conectada. Entre muita
correria e sustos, ambos têm que driblar os
bandidos e manter o celular e o telefone
funcionando. Com ritmo acelerado e tensão
crescente, esse competente thriller não deixa
o pique cair. A química entre Basinger e
Evans (mesmo via fone) é perfeita para
manter acesa a chama do suspense, que'
consome não só os personagens, mas
também o espectador. Destaque também
para os bem-bolados créditos finais, que
apesar do merchandising para a Nokia, são
bem charmosos.VHS e OVO

I

JOA VíDEO LOCADORA

Rua Preso Epitácio Pessoa,650
Centro - Tel: 371 8042

www.joavideo.com.br

IJ"OA
v í D E O
LOCADORA
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Massa Básica
Ingrediente�: 300 g;amas �e
trigo para q�lbe mOldo:meio
quilo de patinho, bem Ilmp�
sem gordura ou nervos, moído: 1

cebola média cortada em

rodelas; 1 raminho de hortelã; sal
e pimenta síria; 1 pequena

pitada de pimenta-do-reino
branca,moída.

Preparo: Lave o trigo e deixe de

molho durante uma hora.

Escorra e esprema bem com as

mãos.Misture o trigo aos demais

ingredientes e passe duas vezes

pela máquina de moer carne,

regulada na abertura mais fina

possívet·

A partir da Massa Básica I>
para Quibes, você prepara
Quibe Cru, Quibe Frito e

Quibe Assado

Recheio para Quibes,
Ingredientes: 250 gramas de patinho
moído; sal e pimenta síria a gosto; 1

pequena pitada de pimenta-do-reino
branca moída; 1 colher (sobremesa)
de manteiga; 2 cebolas médias
picadas.
Preparo: Esquente o óleo e frite bem
carne.Tempere com sal, as pimentas e

acrescente a manteiga e a cebola.
Quando a cebola come.car a douras, o
recheio estará pronto. É utilizado no

Quibe Frito e no Quibe Assado.

I

fIe telecomunicações, côrrrpreiufzos
ílhões.

?n!o ...� importante a �regr;;�paçã'o
n:rgarantir a vida útil'" 5"
i',ãfirma Zuntlril:"

OOr.ea

Quibe Frito
o Quibe Frito utiliza a "Massa Básica" e recheio. Além disso, é
preciso ainda um litro de óleo e uma colher de manteiga para fritar;
e mais 2 ou 3 colheres (sopa) de manteiga para umedecer o recheio.
Forme pequenas bolas com a "Massa Básica". Depois alongue,
dando o formato e tamanho de um ovo. Coloque na mão esquerda
e vá furando com o dedo indicador direito. Depois afine as paredes
o mais possível. Coloque o recheio neste orifício e junte também
meia colher (café) de manteiga. Umedeça a mão e feche o orifício,
apertando bem as pontas. Esquente bem o óleo misturado com a

colher (sopa) de manteiga e frite-os quibes aos poucos. Os quibes
também podem ser rechedos com ricota amassada e bem

temperada com cheiro verde.sal e pimenta a gosto.

Quibe Cru
Este prato é a "Massa
Básica" acima, servida
com hortelã,muita
cebola cortada em

rodelas e azeite de
oliva. Cada pessoa
tempera a seu gosto.

Quibe Assado
Também utiliza a "Massa Básica", o recheio e manteiga.
Unte um refratário com duas colheres (sopa) de manteiga.
Disponha,então, 1/3 da "Massa Básica".Em seguida,
espalhe o recheio e cubra com o restante da massa. Esta

segunda camada deve ser bem mais espessa que a anterior.
Molhe as mãos e umedeça a massa, apertando as beiradas.
O Quibe Assado deve ter aproximadamente 4 cm de

espessura. Com uma faca molhada, desenhe losangos na

, superfície que deve ser bem lisa. Esquente o forno a uma

temperatura média de 180°. Derreta duas colheres (sopa)
de manteiga e espalhe sobre o quibe. Leve ao forno por
aproximadamente 40 minutos.

Fernando L. Pedrotti
Icro Informática Ltd

TecnoFlex
Desenvolvendo Soluções

47371 7676
www.tecnoflex.com.br

I f s ft
S i, s tem a s

47371 6864
www.infosoftsistemas.com.br

CENTRIUM
INFORMÁTICA
Sistemas de Gestão

47371 7764
www.centrium.com.br

m

e icroinformátíca
'\

472751968
www.icroinformatica.com

tfl
NETWORKS

472731112
www.tfi.com.br
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A nova fase da
\
·1

Rainha dos Baixinhos
Por Erica Guarda/GB Edições

Xuxa: \\ É tudo que uma !>
p ros ramação infanti I

gostaria de mostrar para

crianças"I "

Com visual moderno e arrojado, a
apresentadora comanda seu novo

programa, agora voltado também
ao público infanto-juvenil

Maria da Graça Meneghel, Xuxa, só
recebeu este nome por causa de uma

promessa feita por seu pai, Luís
Floriano, na hora de seu nascimento.

Em plena sala de parto ele soube que
sua mulher, Alda e a criança corriam
perigo e se comprometeu a render

graças a Deus no nome da criança, se
tudo corresse bem. Isso tudo

aconteceu em 27 de março de 1963,
quando nasceu a pequena Maria da

Graça Meneghel, um lindo bebê de
cabelos louros e olhos claros. E o famoso

apelido apareceu logo. O irmão Bladimir
olhou a recém-nascida e não teve

dúvidas e a chamou de Xuxa. A família
nem imaginou que o nome tornaria

sinônimo de sucesso, talento e fortuna.
Natural de Santa Rosa, cidade do Rio
Grande do Sul, Xuxa quando criança era

muito magrinha, e alguns conhecidos a

chamavam de Olívia Palito e quando
tinha sete anos seus pais de mudaram

para o Rio de Janeiro.
Para uma pessoa que um dia seria

conhecida como "Rainha", a infância de
Xuxa foi modesta, embora divertida.
Como ela mesma viria um dia a declarar,
na cesta de frutas que ficava à mesa da
cozinha da casa de seus pais havia
somente duas opções: laranja e banana.
Xuxa cresceu cercada pelas atenções dos

irmãos, Solange Aldaiz, Mara Rúbia,
Cirano Rojagabaglia e Bladimir. O pai era
militar, muito rígido, mas carinhoso com

os filhos. Uma das mais gratas
lembranças da apresentadora são as

festas de Páscoa, durante as quais, '

Floriano e Al�"},pr�IW,D!Y��tS�,S,t,(1Jq.,���ir�
com 'chocolates para as crianças. Xuxa
adorava, os' doces, mas era avessa' a leite �

não gostava de carne. A opção pelo
vegetarianismo foi precoce, aos 13 anos.

Até hoje é assim.

A vida de Xuxa começou a mudar aos
15 anos; Ela estava no trem quando foi
vista por um funcionário da Bloch

<1 GB Edições - A TV Xuxa tem vários quadros
e você interpreta várias personagens. Como é seu

dia-a-dia nas gravações? É muito corre-corre?
Xuxa: É normal. Estou hiper- acostumada, Um

programa diário tem uma velocidade diferente.
Gosto do que eu faço. Me divirto!

Editores, que a seguiu até a porta
de casa e propôs que ela fizesse um

teste para ser modelo. Aos 16 anos,

a Rainha apareceu na revista

"Carinho" e nunca mais parou. Por
causa deste turbilhão profissional,
a apresentadora teve uma

adolescência atípica, dedicada ao

trabalho.
Aos 17 anos, Xuxa participou de
um concurso promovido por
Ricardo Amaral, o Garota Pantera,
e ganhou o primeiro lugar. O
prêmio foi uma passagem para
Nova Yorlc. Em 1980, Xuxa
conheceu Pelé ao posar para a

capa da revista Manchete junto
com ele, Luiza Brunet e Márcia
Brito. Depois da sessão de fotos,
ele a convidou para jantar e assistir
a um show de Elis Regina. No dia

seguinte, foram juntos dançar na
boate Régine

'

s, no Hotel
Méridien. O romance foi

'c, acontecendo à medida em que o
oi Cr8g&B&'ti"'cltrurebdfDa coO�quistava '

com buquês de flores e outros

gestos carinhosos. Foi uma grande
paixão. Eles ficaram juntos por seis
anos. Nesta época, ela posou nua

para as revistas "Playboy", "Status"
e "Ele & Ela". A carreira de
modelo emplacou e, assim como

Luiza Brunet, Xuxa foi um dos

grandes símbolos sexuais do Brasil
nos anos 80. Isto antes de se tornar

parte do cast da Ford Models,
mesma agência de Brooke Shields
e de outros célebres nomes
internacionais. Em 83, Xuxa

iniciou sua carreira de apresentadora de TV na

Manchete, em "O Clube da Criança", levada por
Maurício Sherman. Lá, conheceu Marlene Mattos,
sua empresária até junho de 2002. Dois anos mais'
tarde, recebeu uma proposta da Rede Globo e

estreou o "Xou da Xuxa". Em 88, com a carreira

consolidada na nova emissora, veio uma grande
paixão - Ayrton Senna. O casal se separou em

1990.
A grande mudança na vida de Xuxa foi em julho de
98, com o nascimento de Sasha, sua filha com o

ator e empresário Luciano Szafir. A apresentadora
mudou sua vida por causa de Sasha. Ela reconhece '

que a chegada da menina significou uma verdadeira

revolução na sua maneira de ver a vida: "Tive que
,

aprender a segurar um pouco mais a minha .

.

d de" dmí "'T d S oh
I

ansie a e ,a mite. rem o tempo a as a' agora.
.

,

o _�

Antes, o mundo realmente girava em torno da
minha cabeça, dos meus braços e dos meus pés.
Hoje, não. Meu mundo agora é o mundo dela.
Estou fazendo coisas que nunca fiz. Vou ao

playground ficar vendo ela brincar. E vou

amarradona, acho o melhor programa do mundo". ,

Até julho de 2002, a apresentadora comandou um ;
programa de TV nas tardes de domingo, o "Planeta;
Xuxa". Desejando se dedicar às crianças, Xuxa
resolveu investir no seu sonho e preparou com

carinho "Xuxa no Mundo da Imaginação" que ficou
no ar até o final do ano passado, depois de amargar .�
índices de audiência abaixo do esperado. Agora a

Globo aposta todas as suas fichas em "TV Xuxa", \

para alavancar o horário matutino da emissora.

Herança de Sangue
Dois crimes aparentemente distintos um
do outro, distantes exatos dez meses no

tempo. Numa sexta-feira, 13 de maio, o
sargento de polícia Caleb Martin é
assassinado no interior de uma agência
bancária,durante uma tentativa de assalto.
Em 11 de março do ano seguinte, uma
família é dizimada em sua mansão. No

entanto, à medida em que o chefe de

polícia de Kingsmarkhan amplia suas

investigações percebe que nada é
coincidência. A autora Ruth RendeI!
mantém o clima de suspense desde o

início deste romance, desfiando um rosário
de mistérios. São 340 páginas. Já nas

livrarias.

No Ardor das Chamas
A detetive particular V.I.Warsnawski decide investigar as
causas do incêndio de um hotelzinho de Chicago onde
morava sua tia Elena. O "Indiana Arms" não passava de uma

espelunca que abrigava aposentados, alcoólatras e velhos
pobres, mas jamais' chamaria a atenção de alguém se sua

destruição não colocasse em jogo um milhão de dólares do
fundo de reservas. Na realidade,Warshawski foi investigar a
provável morte de um bebê, que poderia ter ficado nas

cinzas. O caminho trilhado pela detetive, pontuado de ação,
transforma uma das histórias mais espetaculares de Sara

Paretsky num romance de suspense intenso, da primeira à
última página. São 376 páginas

Faça Menos e Conquiste Mais
Chin-Ning Chu, uma extraordinária pensadora chinesa ensina
a arte de harmonizar e concentrar as atitudes, encontrar a
alegria do jogo da vida e descobrir o poder milagroso de se

render e colaborar com o destino de sucesso que está
reservado a todos os seres humanos. Lançando mão de
ensinamentos filosóficos milenares, histórias simples mas de

profundo significado, e relatos verídicos de sucessos e

fracassos no mundo dos negócios, Chin-Ning Chu faz a ponte
entre a sabedoria universal e o mundo prático.Vale a pena
conferir.

A Construção da Riqueza
Neste livro, o economista LesterThurow

propõe um roteiro de como pessoas,
empresas e nações podem construir

riqueza em uma economia global baseada
no conhecimento.Tecnologias
revolucionárias em microeletrônica,
biotecnologia, telecomunicações, robótica
e computadores estão mudando o jogo da

criação da riqueza. Este livro analisa as

principais tendências que estão
modificando a economia global e o mundo
dos negócios. t um retrato preciso e

profundo das principais forças sociais e

políticas do mundo contemporâneo .

•

',o""-_'

130 anos de .

Imigração Italiana ) I

(1875-2005)

Por ocasiao dás festividades dos 130 anos da:

imigração italiana no Brasil, o Gruppo Musicale .

L'Ancora di Tione,Trento,ltália, esteve presente em
"

Rodeio(SC), no Centro Cultural, para uma única,
apresentação em nossa região,quefoi belissíma.
O Círculo Italiano esteve presente, prestigiando o

evento, que foi um verdadeiro show da música'
italiana.

Encontro Mensal

Agende: acontece no próximo dia 29 de abril, em
nossa sede Social

1 sa Festa Italiana
Já está agendada a data da tradicionalFesta Italiana:
10 dejunho de 200S.Preparativos em andamento.

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação
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Coisas de amor
�aroline Bittencourt tatuou a letra A na nuca.Tudo para

homenagear o namorado Álvaro Garnero.
IX
t

Bem cotado
Brunno Abrahão interpretou Tião, quando menino, nos

"�rimeiros capítulos de "América". No entanto,

F1"eqüentemente o ator tem aparecido em cenas de flash

ack e já se sabe que foi contratado para a novela inteira .

. ssim,ele deverá aparecer muitas vezes ainda.

'. ...,··:""'t ....

:i,'
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Vida real
Ao contrário de sua

personagem Irene, em
"América", Daniela Escobar é

avessa à roupas
espalhafatosas. A atriz

assume que qosta de roupas
de grife, mas sempre opta
por peças básicas em tons

neutros e por.íólas pequenas
e discretas.

Os nomes escolhidos
Bernardo e Francisco, estes serão os nomes

dos filhos de Isabela Garcia e de Carlos Thiré. E
está dito.

A dita frase
"Nunca rejeitei minha beleza"
fingindo que ela não existia. Usei-a
a meu favor. Há papéis de mulheres
belas que poucas podem fazer. Eu
estou nesta lista", da atriz Cláudia
Raia.

A fila anda
Bárbara Borges e Rogério Camolez assumiram
o romance. O casal estava juntinho curtindo o

show de Lenny Kravitz e não fez questão de
esconder que está feliz da vida.

Franca recuperação
Em breve, Nil Marcondes retomará as

gravações de "Como Uma Onda", novela na

qual interpreta Samuca. É que o ator precisou
afastar para tratar de uma pneumonia.

Produção independente
Fofoqueiros do bem contam que
Clodovil estaria estrelando uma

atração sobre moda, cozinha e

atualidades produzida pela GPM, a
produtora de Gugu Liberato. A

intenção é oferecer o programa às
emissoras.

M'�d��'do d;�en'der���--���,ww-l
Depois de interpretar o Shao Lin, em l
"Senhora do Destino", Leonardo IMiggiorin passou para a Rede Record,
e integrará o elenco de "Essas

IMulheres", novela que tem estréia

prevista para o dia 02 �emaiO����_)

Mestres de cerimônia
Adriana Lessa e Haroldo Costa foram os

apresentadores do Prêmio Camélia da Liberdade

que homenageou as empresas que têm políticas
voltadas à população negra.A festa aconteceu no

Canecão, Rio de Janeiro.

Migração
Tudo indica que a Globo terá que rever sua política de
contratar atores por novelas ao invés de manterem os

mesmos como contratados da emissora. É que a

Bandeirantes, Record e SBT decidiram investir em seus

núcleos de teledramaturgia e estão contratando atores

globais. Vide o caso de Christiane Fernandes, Gabriel
Braga Nunes, Miriam Freeland e Paulo Gorgulho que já
estão na Record.

'

Novo amor
Roger Gobeth, que atualmente está no elenco de
"Floribella", está namorando a atriz Juliana Almeida. Os
dois eram só carinhos durante o lançamento da novela
da Bandeirantes.

MALHAÇÃOr,-" I' •.
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I RESUMO DAS NOVELAS I
COMO UMA ONDA'"

SEGUNDA - Betina diz para Urubu que precisa ficar
um tempo sozinha. Ele é gentil.Jaque tenta colocar
uma fralda em Jorginho, mas não se sai bem. Ela e

Bernardo acham graça da situação. Natasha e João
se declaram um para o outro, apaixonados. Urubu
afirma para Kiko e Marcão que não vai desistir de
Betina. Horácio percebe que Miguel está
interessado em Rita. Vilma parte para fazer um

cruzeiro de um mês, para alegria de Cabeção e Bel.
R�fa, Kitty,Marcão e Miyuki tratam os esqueletos de
Afrãnio com toda delicadeza. Boca diz a Urubu que
se ele não lhe der o dinheiro do conserto do carro

em um dia, vai vender algumas peças para cobrir
seu prejuízo. Kiko garante a Urubu que eles vão

conseguir o dinheiro na aposta com Speed. Bel
afirma para Download que ele deve estar cansado e

que tudo voltará a ser como antes, Kitty aconselha
Betina a ficar com Urubu, mas ela diz que ainda
gosta de Bernardo. Rita corta o cabelo e Júlio César
não repara,deixando-a decepcionada.

TERÇA - Naná e os meninos da república ficam
chocados com a infantilidade de Afrânio. Miguel
leva Bernardo e Jaque para conhecerem um bebê
recém-nascido na clfnica onde ele trabalha. Os dois
ficam emocionados. Rafa pede que Naná mande
Afrânio semudar logo da república.Miguel elogia o
cabelo novo de Rita. Afrânio acha que Naná está
precisando de sua ajuda para lidar com os meninos
e diz que vai ficar mais tempo na repúbHca, para
desespero dela. Júlio César fala para João que o

.pneu de seu carro furou.João troca o pneu e pega o
carro assim mesmo.Natasha vê João trocando pneu
do carro de Júlio César e se dá conta de que ele
mentiu para ela. O menino corre para se explicar.
Urubu não espera João e pega o carro de Júlio César,
sem saber que a roda ainda não estava bem
aparafusada. Betina vê Urubu no táxi de Júlio César
e pega uma carona com ele.

QUARTA· Bel pede que Cabeção feche o bar mais
cedo para ela preparar o jantar romântico para
Oownload. Ele concorda. João liga para Natasha e

conta o que aconteceu. Miguel diz a Bernardo que
vai fazer um exame completo em Urubu e Betina.
Bel prepara uma noite indiana para Download e se

veste a caráter. Download tem uma alergia por
causa da comida indiana. Júlio César fala para João
que ele vai ter que pagar o conserto de seu carro.

�frânio acorda a os moradores da república às seis
da manhã, tentando discipliná-Ias. Rita- diz a João
que ele precisa tomar jeito.Miguel avisa Betina que
Urubu já acordou. Afrânio tenta fazer com que os

meninos realizem as tarefasdomésticas.

QUINTA - Aline volta de Viena, para alegria de Vivi e
letkla. Rita diz para Naná que sua família está
desmoronando e ela não sabe o que fazer. Bel
Sugerea Download que eles simulem uma situação
e� que ela esteja em perigo. João, Marcão e Kiko
vIsitam Urubu, Afrânio exige que os moradores da
república passem a se alimentar melhor, deixando
todos irritadíssimos. tetlcla conta para Bernardo

q�eo Amparo Social decidiu fazer uma oficina para
aJll�ar jovens delinqüentes a se reintegrarem à

�oCledade, mas explica que eles precisam de
undos.João é intimado a depor na polícia.

SEXTA - Gustavo morre de rir ao ver Download
Vestido de bombeiro. Bel e Download ficam
desanimados com o fracasso de sua idéia. Naná vê
os meninos fazendo a faxina da república e pede
que Afrânio se explique. Júlio César fala para João
que ele vai ter que trabalhar uniformizado de
taxista.Naná e a galera dão uma bronca em Afrânio,
que fica arrasado. Júlio César sai para se divertir,

��esar dos problemas da família, decepcionando
na. Bernardo sugere a Letfcia que eles façam um

torneio de futebol beneficente com uma votação
para melhor jogador através da Internet. Cada
Votação valerá uma doação para o Amparo,

�at�ocinada por um anunciante do Plugadão.
etl�a sugere que as meninas organizem uma

torCida feminina e que os participantes votem
também namelhor torcedora.

SÁBADO - NAo HÁ EXIBIÇAO
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SEGUNDA - Lavfnia diz a Amarante que vai ao Rio
buscar uma cópia da certidão de seu primeiro
casamento. Lenita pede que Prata pegue para ela os

documentos de seu nascimento. Ele,sem saber o que
fazer, explica que os documentos da clínica foram
destruídos por uma enchente. Francisquinha dá a

Amarante e Lavínia as' alianças que ela e Lourenço
usaram. JJ tenta convencer Garcia a voltar a fazer

negócios com ele, em vão. Rubico, Frank e Gigi
mostram a Bartâ.que já conseguiram os ingredientes
para a poção de quebrar a maldição. Bartô confessa

que ainda falta um: bigode de morcego. Prata conta

para Sinésio e Mariléia que Lenita fez perguntas e os

aconselha a.contar toda verdade.JJ manda Robusto
conversar com Sandoval e descobrir por onde vai a

próxima carga que vai sair da aldeia. Prata visita a loja
das rendeiras e diz a Alice que está orgulhoso dela.
Robusto avisa Sandoval, Daniel e Amarante que JJ

quer pegar a carga deles de novo. Daniel sugere que
eles disfarcem o caminhão como se fosse de outra

empresa. Amarante manda Robusto contar para JJ

que eles vão camuflara caminhão e garante que tem
um plano para enganá-lo.

TERÇA - Encarnação diz a Nina que JJ não está bem e

pede que ela converse com ele. Prata conta para
Virgínia que gostou de ver Rafa e Alice tão bem. JJ

pega sua caixa de lembranças e queima as coisas de
sua mãe. Nina entra no quarto e o vilão implora para
que ela fique ao seu lado. Lavínia parte para o Rio,
garantindo a Amarante que jamais esteve tão feliz em
viajar. Encarnação fala para Nina que vai adiar sua

mudança e pede que ela nunca mais fale comJJ sobre
a mãe deles. Nina rasga o endereço de Naná ejoga no

lixo. JJ acorda parecendo muito bem-disposto, para
espanto de Encarnação, Nina e Rubico.Alice sugere a

Prata que ele assuma logo sua relação com Virgínia,
deixando-o desconcertado. Marly conta para JJ que
Robusto não mentiu. O vilão diz a Benvindo que ele
não tem motivos para suspeitar de Robusto e manda

que eles ataquem o caminhão. Nina vê Daniel e

Almerinda juntos e percebe que eles estão se dando
cada vez melhor. Daniel dá palpites no trabalho de

restauração de Nina, que não gosta. Encarnação fala

para Rubico que queresperar JJ melhorar antes de se

mudar.Rubico fica chateado,mas concorda.

QUARTA - Robusto, Benvindo e os outros capangas
de JJ interceptam o caminhão. Almerinda pensa em

chamar Daniel, mas lembra que deixou sua bolsa no

bar de Lavínia. Encarnação pede que Oswaldo
cancele a compra do apartamento, porque JJ não
está bem. O advogado pede que Encarnação não se

deixe enganar, Francisquinha avisa Nina que elas não
vão ter tempo de levar Almerinda para o hospital.JJ
descobre que dentro do caminhão só tem

engradados vazios e fica furioso. Amarante, Daniel e
os pescadores levam a carga pelo mar.Francisquinha
pede que Nina a ajude a fazer o parto de Almerinda e

ela concorda. Alice chama uma ambulância, mas ela
só chega depois que Maria Luísa já nasceu, Nina

acompanha Almerinda e Maria Lulsa até o hospital.
Francisquinha tem um mau pressentimento. Daniel
liga para o celular de Almerinda. Abigail atende e

conta que Maria Luísa já nasceu, e foi trazida ao

mundo por Francisquinha. Almerinda agradece a

Nina e a abraça.A arquiteta diza Daniel que ajudar no
parto da filha dele foi a coisa mais emocionante que
já lhe aconteceu. Francisquinha fala para Nina que a

escolheu para ajudar para que ela aprendesse uma

lição. Rosário diz a Floriano que quer juntar dinheiro
para comprar uma casa como Rafa eAmanda.

QUINTA - Os pescadores voltam para aldeia depois
de entregarem a carga para Garcia.Ana Amélia pega
o número da casa de JJ no seu bina e telefona para lá.
Daniel fica eufórico com Maria Luísa. Querubim
percebe que Francisquinha deixou o bule AO fogo e

fica preocupado. Mariléia e Sinésio ficam orgulhosos
ao' saberem que Nina ajudou no parto de Maria Luísa.
Oswaldo diz a Encarnação que está muito
interessado nela e pede que ela lhe dê uma chance.

Encarnação diz que precisa pensar.Sandoval observa
os dois de longe. Ana Amélia liga para Sinésio e pede
o telefone de Encarnação. Sinésio fica nervoso e diz

que seria melhor ela não ligar para Encarnação, pois
JJ está muito magoado com ela. Lenita ouve a
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conversa e estranha. Todos na aldeia parabenizam
Daniel. pelo: nascimento .de Maria i!ufsa! Mariléia,
Abigail e Gigi fazem uma visita a Alrnetinda. Sinésio
percebe' que JJ já começou as obras do resort e

pergunta a ele de onde está tirando dinheiro.

SEXTA - JJ fala para Sinésio que não tem que lhe dar

satisfações. Idalina afirma para Abigail que gostaria
que Pedroca fosse mais romântico. Abigail sugere
que ela faça uma .serenata para Pedroca para
mostrar-lhe o que quer. Idalina diz que é muito
desafinada, mas Abigail garante que sabe uma

maneira de fazê-Ia cantar bem.JJ acusa Oswaldo de
não ser mais seu aliado. Rosário comenta com Rafa

que está pensando em comprar uma casa para viver
com Floriano. Prata dá alta a Almerinda, mas avisa

que Maria Lulsa vai ter que ficar mais alguns dias no
hospital. Almerinda fica preocupada, mas Daniel lhe
garante que aquilo é apenas um procedimento de

praxe.Rubico fala para Sandoval que viu Oswaldo e

Encarnação juntos.O pescador não gosta. Um turista
vê um barco que Sandoval fez para Rubico e

pergunta quanto ele custa.Rubico dá um preço bem
alto e afirma que o turista pode fazer uma

encomenda a Sandoval. Daniel percebe que Nina
está mais gentil com ele e pergunta se ela voltou a

amá-lo. A arquiteta afirma que simplesmente
aprendeu a não ter tanta pressa em resolver a

situação. Francisquinha queima uma camisa de
Querubim com o ferro e fica consternada.

SABADO - Ana Amélia fica desolada e pergunta a sua

sobrinha Memel porque Encarnação teria lhe

procurado se não queria falar com ela.Sinésio conta

para Nina que Ana Amélia lhe telefonou.A arquiteta
confessa que a procurou no Rio, mas afirma que
desistiu de falar com ela. Mariléia teme que Ana
Amélia apareça em Florianópolis, mas Sinésio
duvida. Ençarnação diz a JJ que precisa conversar

com ele sobre a mãe deles.Daniel se preocupa com a

possibilidade de ter que escolher entre Maria Luísa e

Nina.Mariléia fala para Nina que ela precisa se acertar

com Daniel para que ele não queira mais ir embora

para Portugal. Rubico coloca os barcos de Sandoval
na loja das rendeiras e o incentiva a vendê-los. Bartô
avisa Rubico, Frank e Gigi que já conseguiu os

bigodes de morcego. Prata diz a Almerinda que ela

precisa esperar, pelo menos um mês,antes de viajar
com Maria Luísa. Ba'rtô prepara a poção mágica e diz

que ela vai ter que ficar durante três dias embaixo de
uma jaqueira.ldalina faz uma serenata para Pedroca
dublando a voz de Abigail,que canta escondida.

COMEÇAR DE NOVO

SEGUNDA - Lucrécia é presa. Miguel fala para
Lucrécia que mentiu para ela e diz que a carta de
Mikhail na verdade pedia que ela desistisse dele

para sempre. Luérécia fica furiosa e amaldiçoa
Miguel, que fica perturbado. Doidona diz a

Miguel que sabe pelo que ele está passando e

pede 'que ele não perca as esperanças. Letícia
encontra Aninha e pede que ela ajude Miguel.
Aninha sorri para Letícia e aponta para o alto.
Letícia ouve uma música bonita, mas, Aninha sai
correndo e a música pára. Dandara conta para
Isadora que Sidarta está desinfetando a casa

obsessivamente. Isadora diz a Sidarta que ele

precisa se tratar com um psicólogo. Lucrécia é
trancada na mesma cela que Ademar e afirma
que eles precisam ficar unidos.Doidão conta para
Doidona que decidiu criar a TV Woodstock.
Doidona fica orgulhosa dele. Miguel manda que
Thiago consiga provas contra Lucrécia e Ademar

para deixá-los na cadeia para sempre. Olavinho
diz a Estevão que sabia dos crimes de Lucrécia,
mas garante que Lúcia jamais esteve envolvida.

Eurípedes avisa Ademare Lucrécia que a situação
deles está complicada. Lucrécia sugere que eles

joguem a culpa em Simone eTenório.

TERÇA - Pedro diz a Miguel que resolveu voltar
da Escócia mais cedo. Letícia fala para Sonya que
ela fez bem em avisar Pedro que Miguel não
estava bem. Pimenta diz a Dimitri que os

• í
médicos ainda não têm certeza 'se o tumor de
Miguel é maligno e avisa que precisa operá-lo.
Aninfiof'd.l('ê'u'iíráv'ot�e'mu'lhé(lhe dizenuctc!que
a hora chegou. Ela tira sua pasta do esconderijo e

fi entrega a Estevão. Ademar garante a Tenório

que não vai deixar que ele seja condenado e

esconde suas intenções de se safar apenas com
Lucrécia. Estevão mostra a Thiago que a pasta de
Aninha tinha documentos de Lázaro acusando
Lucrécia de vários crimes, inclusive da própria
morte dele. Thiago confessa para Gigi que é

apaixonado porela.Pedro vê a cena e vai embora,
chocado.Thiago afirma para Gigi que sabe que
ela não O ama.Gigi não tem como negar.Doidona
percebe as manias de Sidarta e fica preocupada.
Miguel diz a Pimenta que não vai fazer a cirurgia
dejeito algum,pois tem certeza de que não vai se
salvar. Sidarta fala para Isadora que está se

tratando mas, na verdade, se recusa a ir ao

psicólogo.Sonya garante a Pedro que Gigi o ama,
mas ele não acredita.

QUARTA - Elvira dá um depoimento contra

Lucrécia e Ademar. Eurípedes questiona Elvira e

distorce as palavras dela, deixando-a confusa.

Sonya avisa Pedro que Gigi está indo embora de
Ouro Negro. Pimenta pede que Miguel não vá ao

julgamento, pois acha que vai esgotá-lo. Miguel
avisa que vai depor contra Ademar e Lucrécia nem
que seja a última coisa que faça na vida. Estevão
afirma para a juíza que Simone confessou que
Miguel foi a mandante do assassinato de Eurídice.
Lucrécia fica furiosa. Pedro acusa Gigi de ter se

envolvido com Miguel,JohnnyeThiago,além dele.

Gigi explica que não se envolveu com ninguém
além dele. Doidona mostra a Dandara que
comprou um vestido de noiva para ela se casar

com Murilo. Murilo chega em Ouro Negro. Linda
experimenta seu vestido de noiva. Miguel vai dar
seu depoimento contra Lucrécia e Ademar, mas
passa mal. Linda convida Lúcia para seu

casamento. Olavinho conta para Mário que
mandou seu primeiro livro para uma editora.Mério
confessa para Olavinho que está triste com a

partida de Márcia Anita. Miguel cai desmaiado,
para desespero de Letícia e DimitrL Márcio e

Sidarta levam Márcia Anita ao aeroporto. O

promotor explica a Thiago que teme que Ademar e
Lucrécia se safem, pois Eurípedes está sendo
muito hábil em sua defesa.

QUINTA - Dimitri pede que Pedro convença
Miguel a fazer a cirurgia. Pedro explica para Dimitri
que precisa respeitar a vontade de Miguel, mas
Dimitri discorda.Pimenta comenta com Joana que
teme que Dimitri não resista à morte de Miguel.
Joana conta para Pimenta que teve uma idéia para
consolar Dimitri. Miguel pede que Xavier

providencie uma lápide para ele e o enterre no

mesmo lugar onde estava a sepultura que
pensavam ser dele. Aninha recebe uma ordem
sobrenatural para completar sua missão. Xavier vê
Aninha envolta por uma luz muito forte e fica

estupefato.Mário garante a Márcia Anita que eles
ainda vão se encontrar. Márcia Anita vai embora.
Aída reencontra um velho amigo chamado Alex e

fica perturbada. Lúcia trabalha duro na prefeitura.
Pedro fala para Thiago que ele e Gigi estão juntos,
mas afirma que não queria perder a amizade deles.
Thiago deseja felicidade a Pedro e GigLGigi decide
unirJúlia eThiago.Rico e Linda se casam aomesmo

tempo em que Murilo e Dandara se unem.Carlos e

Sonya se reconciliam e ele diz que a próxima noiva

será ela. Júlia e Aída pegam os buquês. Xavier
garante a Margarida e Jairo que Aninha é um anjo.
Doidona sugere a [tala que elas façam uma escola
de teatro na mansão de Lucrécia, Rosário

testemunha dizendo queTenório apenas cumpria
ordens de Ademar. Lucrécia e Ademar depõem
jogando toda a culpa em Tenório e Simone, que
ficam chocados.

SEXTA- Último capítulo.

SABADO - Reapresentação do último capítulo.

AMÉRICA
SEGUNDA - Alex diz a Sol que tem uma

oportunidade para que ela atravesse sem pagar
nada. Neuta cuida dos cortes que fez em Dinho,
enquanto as afilhadas olham pelo buraco da
fechadura para tentar vê-lo sem camisa.Dinho fica
radiante por estar recebendo cuidados de Neuta e

imagina que ela está se interessando por ele. Bóia

castiga Carreirinha por ele ter falado mal de Dinho

para Neuta.Alexdiza Sol quetudoo que ela precisa
fazer é levar uma encomenda para os EUA.Odaléia
avisa Mariano que ele não vai voltar ao trabalho.
Alexdeixa a passagem com Sol para que ela decida
se quer ir ou não. Zé Higino conta para Tião que
ouviu dizer que alguém vai fazer uma oferta pelas
terras deles.Tião diz que não vai vendê-Ias de jeito
algum. Glauco explica para Laerte que eles só

podem construir o parque. do peão se

conseguirem comprar as terras de Tião. Geninho

pede a Maria José que venda as terras da famflia

para que ele possa financiar seus estudos. Gil
manda Déia cobrar de Tião o dinheiro que gastou
em seu vestido de noiva. Dinho agradece a

Waldomiro pelo que ele fez. Waldomiro não
entende nada. Gomes fica chateado ao perceber
que Graça viajou. Raissa percebe que mãe está
tendo outra crise e avisa Glauco que não vai

segurar a barra.

TERÇA - Tião segura Sol com força e pergunta se

ela queria fazê-lo de bobo outra vez. Sol se

desvencilha e sai correndo.Gomes diz que vai dizer

qual foi o resultado da investigação que Diva pediu
que ele fizesse sobre Islene.lslene fica indignada.
Odaléia diz a Mariano que eles vão viver mesmo

que ele não volte ao trabalho, se ele desistir de

pagar o dinheiro que Sol pegou de Neuta.Mariano
afirma que vai voltar ao trabalho de qualquer jeito.
Gomes fala para Diva que Islene é uma moça de

respeito. Feitosa não gosta de saber que Islene sai
sem ele para dançare eles brigam.Nick diz a Bóia e

Dinho que falou para Sol que gostava dele. Bóia e

Dinho ficam horrorizados e falam que Nick

desrespettou Tlso.trene garante a Simone que Nick
deve estar com outra mulher. Sol fala para Tião que
um homem lhe ofereceu aquela passagem em

troca de um trabalho. Tião pergunta a Sol que
trabalho é aquele. Sol tenta se esquivar, mas Tião
insiste, Inesita tenta se enturmar no colégio, mas
nenhuma das meninas lhe dá bola. Consuelo
descobre que Rosário fugiu.Vera afirma para Helô

que ainda não sabe direito o que sente por Jatobá.
Jatobá arruma o jantar. Lurdinha e Radar desejam
lhe boa sorte e deixam-no sozinho em casa.

Haydée chama Nina parajantar,pois quer se tornar
amiga dela. Nina acha que Haydée descobriu

alguma coisa e aceita o convite, Tião rasga a

passagem de Sol.que tenta detê-lo.Vera fica pasma
aovero jantarqueJatobá preparou.

QUARTA - Islene se dá conta de que Flor não está
ao lado dela e, com Feitosa,'começa a procurá-Ia,
ambos desesperados, Flor,assustada, ouve a voz da
mãe, mas não a encontra e se mistura a um grupo
de crianças de sua idade. Nina e Haydée se

encontram num barzinho. Nina sofre quando
Haydée comenta que ela e Glauco nunca brigaram
e se dá conta de que ele mentiu o tempo todo.
Islene e, Feitosa pedem a ajuda de Gomes para
encontrar Fiar. Jatobá e Vera lembram de quando
começaram a namorar, Vera fica enternecida com

as memórias.Helinho tenta ligar para Vera mas não

consegue, pois Jatobá desliga o telefone. Alex

garante a Helinho que Sol vai topar o serviço que
ele lhe ofereceu. Sol não decide se quer ficar com
Tião ou ir para os EUA, Tião diz a Sol que eles vão
casar. Flor anda pelas ruas sem rumo e com medo,
As afilhadas contam para Neuta que Sol e Tião vão
se casar. Jatobá diz a Vera que sabe que ela está
interessada em alguém, Vera começa a falar
animadamente em Helinho, para decepção de
Jatobá.O chapéu de Acácio cai sozinho de cima de
um armário eTião acha que é um sinaLJatobá diz a

Vera que vai dar uma volta.Gomes, Feitosa e Islene

procuram por Flor junto com uma patrulha. Flor
anda até a praia e fica espantada ao sentir a areia

pela primeira vez. Rosário vai até a fronteira de
carona e, encontra Fátima. Consuelo sofre por não

saber onde Rosário está.lnesita pensa em usar uma

saia curta como a que as meninas americanas usam.
Dinho descobre que Carreirinha vai fazer uma doma

para Neuta e oferece uma semana de refeições grátis
para irno lugar dele.

QUINTA - Vera fica preocupada ao perceber que
Jatobá não passou a noite em casa. Radar conta para
Vera que Jatobá está gostando dela e ela se dá conta.
de que o decepcionou. Raissa acusa Manu de ter,
ficado com Murilinho assim que ela deu as costas.

Manu diz a Raissa que foi ela quem roubou Murilinho

primeiro. Islene dá queixa do desaparecimento de'

Fiar, mas descobre que precisa esperar passar 48
horas.Jatobá salva Florque diz a ele que não enxerga.
Tião fala para Geninho que vai se casar.Nick pergunta
a Sol se ela vai para os EUA. Sol diz a Nick que recebeu'
uma proposta na qual teria que ser desonesta e

resolveu não aceitar. Nick sugere a Sol que ela case'
com ele e vá para os EUA. Neuta avisa Júnior que já'
mandou que domassem seu cavalo, deixando-o
nervoso. Graça e Creusa chegam em Boiadeiros. As,
afilhadas de Neuta estranham o jeito recatado de

Graça. Gomes conta para Islene que Flor foi
encontrada e que está bem. Jatobá explica para Fiar'

que ela pode fazer muita coisa sozinha apesar de ser,

cega, deixando-a pasma.Vera confessa para Helô que;
tem medo de voltar a se envolver com Jatoba.Haydée:
fala para Glauco que Nina lhe contou que tem um caso

com um homem casado, deixando-o incomodado..
Alex liga para Sol e pergunta se ela vai aceitar a

proposta. Sol desliga o telefone. Dinho vai até a casa

de Neuta domar o cavalo de Júnior. Detinha fica
animada ao ver Dinho, mas ele diz que só vai fazer a
doma quando Neuta estiver lá.

SEXTA - Tião se dá conta de que seu encontro com Sol
foi uma visão. Ele se encontra com ela de verdade,
como antevira, e pergunta se ela esteve com Nick.Sol
confirma. Tião pergunta o que ela pensa que está
fazendo. Sol fica furiosa. Tião pede perdão a Sol e diz

que ficou nervoso pois teve um pressentimento de

que ela iria deixá-lo. Sol fica impressionada e se agarra
a Tião. Júnior transforma uma toalha de mesa num

vestido de noiva para Sol, deixando pasmas 'as
afilhadas de Neuta. Sol garante a Tião que jamais vai,
.arnar alguém cornoo ama, mas fica desanimada ao

imaginar que vai ficar em casa cuidando dos filhos,
enquanto ele vai para os rodeios. Rosário diz a Fátima

que vai engolir a droga para atravessar de graça.lrene
conta para Kerryque Pimenta vai passar algum tempo
na casa deles. Neuta pergunta a Sol se ela tem certeza'
de que quer se casar com Tião e se mudar para
Boiadeiros, deixando-a em dúvida. Sol reza. para
Virgem de Guadalupe para saber se está fazendo a

coisa certa. Fátima liga para Consuelo e avisa que
Rosário esta. com ela, pedindo que alguém venha
buscá-Ia. Consuelo fica radiante por ter encontrado
Rosário. Geninho pede a Maria José que venda as

terras da família e pague seus estudos.Maria José fica

perturbada. Gomes sente a falta de Gra'ça, mas não

quer dar o braço a torcer.Maria José diz a Déia que eles
não vão pagar nada para Gil.GiI descobre queTião vai
se casar com Sol e fica arrasada.

SABADO- Tião diza Sol que ela está linda.Solcoloca a

bolinha dentro de seu buquê e vai para a igreja.Neuta
fala para Graça que acha Creusa recatada demais e por'
isso desconfia dela. Déia diz a Gil que Maria José se

recusa a lhe dar dinheiro pelo vestido que ela

comprou para se casar. Gil fica furiosa e presta queixa
na delegacia. Neuta dá uma bronca em Dinho por ele
não ter domado seu cavalo, deixando-o arrasado:
Ariovaldo se espanta ao ver Creusa em Boiadeiros:
Tião leva Sol até a porta da igreja. Sol não tem

coragem de entrar,larga o buquêe sai correndo com a

bolinha na mão. Jatobá diz a Islene que foi ele quem
salvou Flor,deixando-a pasma.lslene não gosta de ver
Quartzem sua casa e se irrita com Jatobá.Vera garante
a Helô que não quer ficar com Jatobá, pois não confia.
nele. Helô aconselha Vera a. investir em Helínho.
Glauco leva Lurdinha em casa para pegar roupas para:
a viagem e dá de cara com Nina. Nina fica arrasada.'
Radar diz a Lurdinha que Vera não vai gostar dela ter:
viajado sem avisá-Ia,mas ela não quer nem saber.Tião.
corre atrás de Sol. Sol garante a Tião que o ama, mas

explica que não pode desistir de seu sonho por causa:
dele, pois precisa ajudar sua família. Tião manda Sol

desaparecer de suavida.
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Novidades para
•

amaqulagem
A "contém1g" está lançando a "Linha Água". Ampliando sua linha de

maquiagem, a novidade chega em cinco produtos formulados com
água, especialmente para hidratar, dando o toque "mágico" para

·

criar um visual lindo e super moderno.
São três cores cintilantes de "Sombra em Água": azul, lilás e verde; e

) , dóis tons de efeito mate de "Batom em Água": pêssego e rosado. Estas

propostas são extremamente modernas, prestigiando, duplamente, os
olhares atentos de quem adora moda e beleza, unindo as cores do
momento e oferecendo cuidados com a pele numa linha de

maquiagem.
Com fórmula especial à base de água, agentes hidratantes e

siliconé, a "Sombra em Água" tem textura acetinada que
confere um toque aveludado e suave à pele. Proporciona
um colorido natural cintilante com transparência às

pálpebras. Disponível em embalagem com 3ml, o preço
sugerido do produto.é de R$ 13,50.

· Já o "Batom em Água" tem fórmula à base de água e agentes hidratantes e proporciona
um colorido natural aos lábios com efeito mate e natural de longa duração. O jeito
mais moderno de deixar os lábios naturalmente coloridos chega em embalagem com 3

"ml, e o preço sugerido é de R$ 12,50.

l::,. Com textura acetinada, a
"Sombra Em Água" tem agentes
hidratantes e silicone, dando
colorido natural e de longa duração

Novos produtos garantem o

cabelo liso por mais tempo
As novidades no mundo dos cosméticos e tratamentos de
beleza não param de crescer. Ainda bem. Foram lançados três
novos produtos que garantem cabelos lisos e saudáveis por
muito mais tempo. A linha é composta por shampoo defrisante,
condicionador defrisante e serum defrisante que protege os

cabelos quando seusa o secador.
A fórmula do shampoo é enriquecida com queratina e silicones,
fortalecem os cabelos crespos e ressecado facilitando o efeito
liso do cacho. Não contém sal. É importante ressaltar que a base
do shampoo é diferenciada das demais, seu toque é mais macio
e faz mais espuma do que os shampoos normais.
Esses fatores, além da composição com matérias-primas

. especiais, são importantes para o desempenho do produto no

cabelo, deixando-os menos embaraçados e mais leves,
facilitando o efeito liso, intensificados pelo condicionador e pelo

· serum.A formulação do novo shampoo contém queratina,
emulsão de silicone e filtro solar,que permanecem no cabelo

após o enxágue, sem deixar resíduos.

Os-componentes da fórmula do condicionador desencrespam e

condicionam facilmente os cacelos,diminuem a eletricidade
��tática, regenera os fios quebradiços e devolve o brilho natural.
O efeito liso é intensificado com o uso do secador. Este produto

contém silicones especiais que facilitam o condicionamento e

deixam os cabelos mais leves após secos, tornando os cachos
menos crespos e mais lisos. Seu toque é cremoso e desliza
facilmente nos cabelos.
Não é oleoso e não deixa resíduos. Contém queratina, d'pantenol,
silicones e filtro solar.
E o serum defrisante? Ele sela a cutícula do cabelo, protegendo o

fio do calor intenso do secador, agilizando o processo de "escova"
e deixando os fios lisos por mais tempo.Contém silicones, filtro
solar e Vitamina E. ,

O produto-pode ser usado de duas maneiras:
- No cabelo úmido e limpo para proteger os fios dos agentes
naturais como o sol e deixar os cachos mais uniformes, soltos e

menos crespos.
- No cabelo úmido e limpo antes da "escova", facilitando o

deslizamento da escova, diminuindo assim o tempo de exposição
ao secador e prolongando por mais tempo o efeito liso. Se o
cabelo durar com "escova" normalmente três dias, com o uso do
serum defrisante pode durar até uma semana.

Serviço: Procure pela linhas de cosméticos para cabelos Hair Dry.

Aries - Seja mais at�ante se quiser alcançar seus objetivos. No entanto, haja com

prudência e inteligência.Não queira resultados imediatos.

Touro - Não se preocupe demais com os outros, principalmente com a opinião alheia.

Siga a .sua intuição e persiga os' seus objetivos. Bom para tratar de assuntos

profissionais.

Gêmeos - O momento indica que a sorte está do seu lado, mas afaste-se de pessoas
pessimistas.Assuma a responsabilidade sobre os seus sucessos e fracassos.

Câncer- Valorize a sua intuição e não queira resultados da noite para o dia. Lembre-se

deque os conflitos fazem parte da vida de todo mundo.Tenha calma que a solução
virá.

Leão - Excelente para renovar o guarda-roupa e o visual.Cuide da saúde e da beleza.

Seja mais tolerante com as pessoas de um modo geral, principalmente com a pessoa
amada que vai semostrararredia.

Virgem - Mudanças importantes poderão ocorrer. Tenha calma e conte com sua

capacidade detrabalho para resolver assuntos relativos a dinheiro e dívidas.

Libra -O momento é de paz e recolhimento.Aproveite para reforçaras laços familiares.O
período indica que deve ser evitado qualquer especulação no trabalho e nos assuntos

financeiros.
.

Escorpião - Lembre-se de que tudo o que fizer hoje refletirá no amanhã. Por isso, controle a

sua impulsividade e meça as suas palavras.Tenha paciência com a pessoa amada que será de

grande apoio.

Sagitário - Não tape o sol com a peneira e enfrente os seus problemas de frente. Tenha
cautela nos assuntos financeiros e não cultive o pessimismo. c

Capricórnio - O momento não favorece o trato de assuntos sentimentais.Meça suas palavras
no trato com a pessoa amada.No entanto.osassuntos de trabalho efinanceiros estão em alta.

Aquário - Tenha cautela no trato com todos. Procure liberar a sua criatividade,mas respeite a

opinião alheia.Procure não especular quando o assunto for dinheiro ou trabalho.

Peixes - Não fique esperando que as coisas caiam do céu ou que outras pessoas façam o que
tem que ser feito por você. Canalize a suas energias na solução dos problemas. Não cultive o

nervosismo.

Juventude sem

palavras
o que penso e sinto a respeito dos
últimos tempos é o quanto a

juventude parecer ter se alienado da
realidade em que está inserida e o

quanto isso é perceptivo ao primeiro
olhar.
A postura juvenil que rom-peu

f r o n te i r a s e c o n s t r u i uno v a s

ideologias há trinta anos já não está

presente em nossos dias. Partiu sem

deixar rastros ... Não há sequer' na
atmosfera algum sinal daqueles
ideais na juventude neste iniciar do
século da tecnologia. Um importante
aliado se perdeu em meio a

tumultuada era tecnológica de
informações cada vez mais rápidas e

vazias.
A presença das máquinas preencheu
espaços antes ocupados por grupos e

momentos de reflexões sociais aonde
se procuravam escapatórias e

diretrizes que pudessem auxiliar na

revisão de um novo horizonte social,
longe da presença interminável de

processos capitalistas brutais

impostos por um determinado
sistema.

Aqui, neste momento, o que vemos

são jovens cada vez mais inseridos
nesses processos, sem a consciência
do poder de sua palavra e o quanto
sua expressão é válida e forte dentro
do contexto social. Martelados pelo
ideal de consumismo desenfreado,
essa Juventude sem palavras não
reconhece sua própria história e

também não se reconhece como

agente emembro da sua sociedade.
Os desejos juvenis semeados pela o.,

publicidade, encobriram e sufocaram

qualquer sinal de pensamento
voltado para possíveis mudanças. Os
anseios por "revoluções" foram
substituídos pelos desejos de posses;
posses essas que de nada servem,
estão impressas no celular, na roupa
da moda ou no carro do ano. Posses

que muitos desses jovens não

necessitariam, mas desejam por que
isso é que tem valor em nosso tempo.
São esses os elementos principais
para o bom funcionamento do
sistema consumista que deteriorou o

pensamento juvenil e que nos

transformou.
Definitivamente os ideais proferidos
pela geração que se espelhou em

Marlon Brando e cantou com os

Stones não estão mais presentes,
perderam-se pelo caminho da cultura
das massas.
É preciso que haja um novo olhar sob
tudo o que está acontecendo e que se

construa uma nova diretriz sob essa

juventude que já não traz consigo o

desejo de profundas mudanças como
ocorreu.

Se a semente for semeada há a

possibilidade da geração defrutos.

Moda Unerj por Daiana Riechel

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



""

I TRADIÇAO
Por lldemar Effting - iklemar@meupagosul.com.br - www.meupagosul.com.br

I
·,:PAMB,ASEM,.ERON1likAS

;:::._ ,m:{:r:�:::::�::'·:·:· ,', :_,'::,_ :::�::�::;::.�:::-:;;:::.,,:. . ·;.:-o-c-o-,::;"

Ao contrário do que muita i
pensa e fala, o GAÚCHO não tem sua i
origem somente no Rio Grande do Sul.l
mas sim na em todo o pampa que se l
estende pelo estado do Rio Grande do :
Sul, Uruguai e Argentinha, desta forma i
temos grandes semelhaças entre os i
gaúchos destas regiões, mas cada qual:
com suas caracteristicas próprias.

· .

: Segundo Marobin (1985), para
i a palavra gaúcho seriam possíveis as

i seguintes origens: "Do árabe nos veio

i 'chauch'-tropeiro. Do espanhol,
! 'chaucho'-tropeiro. Do inca, 'quacho'.
: órfão, abandonado; errante, animal

i longe de sua mãe. Do latim e do

: português, 'qaudeo; de 'qaudere; gozar:
i 'gauzo', 'qauduco; gaúcho; ou nas

i va riante s: 'g a rruch os', 'g a ru ch os',
·

'qahuchos'<hornens mestiços, sem

: religião e sem moral; 'cachu; 'cauchu':
i esperto, fino, arteiro; astucioso; 'cachu';
l companheiro,camarada."
! Veiravé acrescenta ainda: do
: quéchua "huacho" que significa órfão e

i do chilenlsrno "quase" que designa
i pessoa sem ocupação, vagabundo.
·

O gaúcho constitui o tipo social e o tipo
: racial. No Rio Grande do Sul, o gaúcho é

, a síntese de elementos lusos, árabes, e,
i essencialmente, espanhóis e indígenas.

�� A colonização espanhola no sul

, ---.. ! brasileiro,primeiramente pelos jesuítas,
i permitiu a mestiçagem entre o

I espanhol e o índio da região, dando
i origem a um tipo característico, o que
i acontece semelhantemente na região
i do Rio da Prata, na Argentina, onde o

i"gaucho" também constitui a

! ! I'
.
mestiçagem entre o espanhol e o índio.

: �dústria 8comércio demadeím :

l!J2-0280 II

1.Objetivo

Pela condição geográfica e

mesmo pela identificação cultural entre
os habitantes -da região do Pampa, o
gaúcho da fronteira do Rio Grande do

[ Sul e o "gaucho" do pampa argentino
i apresentam semelhanças inegáveis.
i A partir desta constatação, procedeu-se
! à pesquisa bibliográfica a fim de
·

comparar as Literaturas Brasileira, com
i Contos Gauchescos, de Simões Lopes
·

Neto e Argentina, com "EI Gaucho

i Martín Fierro" e "La Vuelta de Martín

I Fierro" de José Hernández, que
i pertencem, respectivamente, ao

! Regionalismo Sul-Rio-Grandense e à
,
Llteratura=Gauchesca.Seráo analisados
.os seguintes elementos: os dois

i protagonistas, Martín Fierro e Blau
,

Nunes, com o intuito de ressaltar suas

i particularidades e principalmente as

[coincidências existentes enquanto
l figuras típicas do pampa; as estruturas
: das narrativas e a apresentação da
: natureza.

� t'

! 2.0GaÚcho

Sem mui h e r e s •
o s BOTAS:

conquistadores dessa região tomaram Devem ser simples, de cores preta ou

as mulheres aborígenes dos vencidos, marrom. De fole formado naturalmente.
surgindo então o tipo mestiço. Jamais porém usar botinhas de cano curto,

.

O gaúcho se caracteriza como enfeitadas com fivelas de metal ou outros

tipo social, à medida que surqern as adereços.
'

classes ou níveis sociais derivados da ESPORAS:
economia pecuarista. A condição Existem vários tipos de esporas, desde a

geográfica coincidente, a região do nazarena, contemporânea do "chlrlpá, e

pampa, faz com que existam tipos chilenas, de prata ou outro metal, com

próprios da região, por causa da grandes rosetas ajustadas a "papagaios"
atividade com o gado, bastante comum (hastes) de vários comprimentos e formas.
nesta zona de plan ície. Na vestimenta atual do gaúcho não devem

Tanto na Argentina quanto no aparecer nazarenas nem as antigas chilenas.
Rio Grande do Sul, o gaúcho é o Fique claro que estamos falando da pilcha
campeiro, que serve nos negócios da para festas, cerimônias e passeios, entre
estância e o guerreiro, que defende as outras atividades que não envolvam a parte
fronteiras freqüentemente ameaçadas. campeira.
Na região platina, ele é o herói e BOMBACHA:
civilizador do pampa, na luta constante Seu feitio é por demais conhecido e seus

contra as invasões dos índios. O único únicos "enfeites", naturais e discretos, são os
que podia deter com eficácia a barbárie, tradicionais favos ou ninhos de abelhas,
deveria ser um elemento que, feitas com as pregas das laterais. As cores

participando junto com ela das podem ser claras ou escuras evite usar

.
vantagens locais, levasse consigo o bombachas pretas (luto) ou branca. Para as

i estímulo da civilização. E esse era "el i festas émais comum o uso de bombachas de
l g?ucho'; fruto do mesmo �onflito. No I' tonalidades claras e para o trabalho as de
! RIO Grande do Sul, o gaucho lutou cores mais escuras. .

.

.

! incansavelmente pelas suas frontelras,l GUAIACA: .

I principalmente- por ser um tipo] Cinta larga, variando a largura. De couro

diferenciado do resto do país e possuir: curtido, possuindo bolsa traseira para notas

i costumes, valores, linguagem, etc.] e bolsas menores para moedas e relógio.
ldife r e nte s - pela delimitação el Podeserlisaoulonqueaâaeascoresdevem
: independência da sua pátria ria-I ser sem aberrações.Com uma ou duas fivelas
i grandense. ! de prata ou outrometal. .

I A partir.dos co!n�iClent�s fatos I CAMISA:
.

i�elat.a.do� acim a. e Inegavel ai De uma cor preferencialmente. De mangas
i identificação cultural entre os homens i compridas e se quiser com bolso no lado
l do pampa. .! esquerdo. Evite camisas coloridas e listradas
l Isto pode ser explicado pela I ou enxadrezadas. Aconselha-se camisas

i forte colonização espanhola no início brancas ou de cores claras e neutras, com
i da civilização no Rio Grande do Sul. O! colarinho e de botões.
,e,Hado_ identificou-se.oprlmeiramente.l

.

.......
.

lcorn a -cultura platina e essa ligaçãoJ!;'p�r'dur6ú'p�; vários séculos; leva.rr�b'b I-E;��t;;;- 10 RODEIO INTERNACIÕ-NAC-e-'x-v-;;
i RIO . �r?nde do Sul a �er o ultimo I RODEIO NACIONAL.

.

! terrttono anexado ao Brasil.

I A P a r t i r de ta n t a si Entidade: CTG AMOR ETRADICAO

i coincidências, não podemos chamar de I Cidade: RIO NEGRINHO

I gaúcho apenas o sul-rio-qrandense ou, Contato: 47644-2500
o pampeano argentino mas I

,entendamos por gaúcho, na língua qu� D�._�/_o..�!(�ºº_�_�_lHº�!.�9..Q� __ .. __ _ _ .. _

i seja, o homem do pampa, um tipo Evento: RODEIO CRIOULO
. humano característico, de feição Entidade: CTG RECANTO DATRADICAO
I própria, diferenciado, e muito, dos

Cidade: SAO JOAO BATISTA'demais, por suas características, por sua I
! filosofia de vida, cujas raízes estão bem Contato: 48 9972-9410

'

i fincadas no campo, na campanha, nos De 15/04/2005 à 17/04/2005
i pampas e nas coxilhas. Evento: RODEIO CRIOULO NACIONAL

Na próxima semana veja
aqui. a continuação deste

comparativo, onde
estaremos analizando as

narrativas linguagem e

formas literárias.

Entidade: CTG ESTANCIA DO RETIRO

Cidade: JAGUARUNA

Contato: 48624-0595

De 15/04/2005 à 17/04/2005

Evento: 13 RODEIO CRIOULO NACIONAL

Entidade:CTG RECANTO DA GAVEA

Cidade: JACINTO MACHADO

Contato: 48535-1108

.. º�J�lº4/4Q_Q_S..-ª-J.7/º4a_Q05_._.... _. _Faltam 35 Dias Para o

DEMARCH'I
CARNES

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

De'I3 a.I5 de Maio de 2005

No Laço
Equipe Uma

Moto 125cc O km

,:ErÇ>ve nossa,s .

cernes espectcus:

MARRECO,

JAVALI, COELHO
E OVELHAFONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL - se

E-mail: demorchicornes@neluno.com.br

Jaraguá do Sul - se

,
Inf.: (47) 371-4547 ..... ..

......................... I Programação completa no site:www.ctglj.com.br
•.•.••••.••.•..••.••...••.....••••••••••..••.....•...................... !

.

-
CARNES
-

Temos carnes
temperadas para

festas
Coxinho da Asa,

Bananinha, Contra Filé,
Filé Duplo, etc .....

Confira nossgs
ofertas imperdlVeis

Coxão MoIe R$ 6,98
Picanha Bovina R$ 13,99
Filé Simples R$ 5,99
Peito Bovino com Osso R$ 2,78
Posta Vermelha R$ 5,98

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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*PARTES DO CORPO
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QUER APRENDER EM INGLÊS, O NOME DE ALGUMAS

PARTES DO NOSSO CORPO? É ASSIM: TENTE

PRIMEIRO COLOCAR AS PALAVRAS ABAIXO NA

ORDEM CERTA, DEPOIS, CONFIRA NAS RESPOSTAS

LIGUE OS PONTOS E

DESCUBRA O SIGNIFICADO DA
PALAVRA NAIL EM INGLÊSI

42
43
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COLOCANDO A LETRA INICIAL DE CADA FIGURA

NA CASINHA INDICADA, VOCÊ VAI DESCOBRIR

OUTRAS PARTES DO CORPO EM INGLÊS!

I N09E - NECK - MOUTH - ARM - FOOT - lEG - EYE I

COMO É CABELO EM INGLÊS? PARA

DESCOBRIR. SIGA A PISTA CORRETA!

Está de Parabéns no dia 11 /?4 a

t· ha Bárbara Roberta Remke,
ga ln . 'de e

lhe deseja multa sau
quem .

ue te
felicidades são seus pars q

amam muito,Victor e Roberta.

Mel Valentina Kienen filha de
Vanderlei e Michele Kienen
completa seu 10 aninho no
réxirno dia 12/04

No próximo dia 12/04, Gabriela
Luana Sehioehet completa 4
a�os: Parabéns do papai Paulo
Sérqio e da mamãe Janete

Nicole Saeht Goulart, no próximo
dia 13/04 completa 8 anos.

Felicidades

Nasceu no último dia 31/03

Elyza Monique Reinke:
Seus pais Andréia e Sidnei,

avós e tios estão muito
felizes

A fofa Manuella Forlin completa
seu 10 aninho no próximo día 13/04.

Felicidades e muita sa0d� d�
mamãe Flávia e do pai SergIo

Com muita alegria a gatinha
Larissa Konel Kreneehinksi
comemora seu 4°aninho
hoje dia 08/04. Seus pais
Odirlei e Nilva desejam
muitas felicidades

março a

fofinha
Bárbara
Fragoso

Dal'Pissol
completou 05

anos. Parabéns!
Beijos da

mamãe Nivia e

do papai
Darson

Embelezarídb
nossa coluna
a linda
IsabêlJe '.

> ,

Krawulsld
Minei que
completa 7
anos no

próximo dia
10/04.Seus
pais Carlos e
RosangElfa
sentem- se
felizes e
orgulhosos

Juliana Pereira, no dia 10/04
completa 9 anos."E vai rolar a
festa .. .':!unto da família e amigos.
Um beIJO especial e felicidades
dos pais Geomir e Arlete e do
maninho Marcos

O gatinho GuilhermeMateus
Sehmitz Rothenburg completa
no dia 11/04 seu 30 aninho. Seus

pais Odiney e Elai.n�, desejam
muita saúde e feliCIdades
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