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NEPOTISMO

Moacir diz que não vai exonerar parentes
o prefeito Moacir Bertoldi informou ontem através da
assessoria que não vai demitir nenhum dos cinco parentes
que nomeou para cargos de confiança. A família Bertoldi
recebe todos os meses R$ 39.646,86 dos cofres públicos.
A . denúncia foi feita pelo "Diário Catarinense", que
relacionou também parentes de secretários e vereadores
contratados nos últimos três meses. O próprio assessor

que falou em nome do prefeito ontem,. Sadi Terres da
Nilda Bertoldi é secretária Silva, está incluído na lista: com salário de R$ 7.691,00,

ele também trouxe a mulher para a Prefeitura. Sandra
Terres da Silva é chefe de Serviço de Estatística, commais

R$ 1.653,12. Já procurador-geral Jurandyr Bertoldi, irmão
de Moacir, disse: "O salário (R$ 7.691) é excelente, mas
na iniciativa privada, onde sempre trabalhei, ganho
muito mais do que isso". - PÁGINA 3

Campanha contra o nepotismo
...e Marcolla colocou a irmã Suzete varre o país carregada pelo povo

�---�----------------------------------------�---------------------------------------------

FOTOS RAPHAE_!, GÜNTHER

Jurandyr Bertoldi é o procurador Eduardo Bertoldi no Patrimônio

...Marilice nomeada diretora. Terres trouxe a mulher...

Remédios fracionados devem
estar nas farmácias em 45 dias
Farmácia, médicos e

mesmo a Vigilância
Sanitária de Jaraguá do
Sul foram surpreendidos

.

pela notícia de que a

Anvisa quer implantar
em um mês e meio a

venda de remédios fra
cionados, ou seja, que são,
retirados da embalagem
original e reembalados
em quantidades menores
pelos farmacêuticos.
Para que isso aconteça, a
Anvisa faz uma série de
e

"

.

Xlgenclas que vão desde
a receita médica até a

lllanipulação nas

farmácias. As opiniões se

diVidem na cidade, mas

todos cOllcordam que a

llledida vai fazer bem
pará o bolso do con

sumidor. _ PÁGINAS o consumidor vai poder comprar quantidades menores, evitar desperdícioe gastar menos nas farmácias
-----------------------------------�--------------------------------------------------------

,

�.

Em Brasília, o ministro José Dirceu se apressou em defender
a mulher, que trabalha no Governo. No Paraná, o

governador Roberto Requião, que nomeou irmãos, diz que
discutir nepotismo "é perda de tempo". E a Câmara de
Blumenau ontem, pormuito pouco, não conseguiu aprovar
uma lei paramoralizar as contratações. _ PÁGINA4
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Dom Quixote
Apesar dos pesares, o

presidente da Câmara dos

Deputados, Severino Caval

canti, vai deixar seu nome

na galeria de "heróis" do

país. Graças a seu estilo

falastrão, a sociedade acor

dou para a orgia do nepo
tismo no serviço público -

em todos os .poderes da

República e nas três esferas
de governo -, e agora exige
mais respeito para com os

recursos da viúva. A

contribuição dele para o

debate da contratação de

parentes sem concurso

público e, conseqüente
mente, para a pressão popu
lar pelo fim da bandalheira
se deu em função das decla

rações favoráveis ao nepo
tismo e a prática do mesmo.

Severino Cavalcanti é um
político avesso aos discursos
decorados para engambelar,
a platéia, característica que
destoa do tradicional. É
claro e objetivo nas de-

clarações e fiel ao estilo
"coronel". Ao defender
abertamente o nepotismo e

empregar parentes nos órgãos
públicos, releva o que todos

já sabiam, mas que a classe

política disfarçava e a

população aceitava como

inevitável. A 'partir do
momento que o presidente
da Câmara dos Deputado

de políticos. A defesa

intransigente da nomeação
de parentes para o serviço
público desvendou o véu

que cobria a bandalheira
oficial, forçando a classe

política a buscar formas de
se evitar mais desgaste. O
deputado comunista Sérgio
Miranda apresentou
projeto de lei proibindo a

.... Graças a Severino Cavalcanti o nepotismo
ganhou a dimensão que merecia e a

discussão necessária pela sociedade

jogou no ventilador as

trampas regadas com

dinheiro público, provocou a
revolta popular e aflorou os

remorsos de consciência dos

políticos.
Graças a Severino

Cavalcanti o nepotismo
ganhou a dimensão que
merecia e a discussão
necessária pela sociedade,
cansada de bancar as

mordomias e os privilégios

contratação de parentes,
até o segundo grau, em

todos poderes e nos três

níveis de governo. A

proposta foi aprovada, por
unanimidade, na CCJ.

O primeiro e decisivo

passo para pôr fim à orgia do

nepotismo já foi dado. O

projeto agora segue para o

plenário da Câmara dos

Deputados para apreciação
dos nobres parlamentares.'É

SEXTA-FEIRA, 15 de abril de 2005 ":"9;11"I�'lg.all

a hora da verdade. A

expectativa é se terão

coragerq de aprovar, a

proposta, já que a grande
maioria deles tem parentes
empregados nos gabinetes.
Teme-se pelo corporati
vismo e pelos discursos da

confiança. Sofisma que
sustentou e sustenta o

. nepotismo no serviço
público, independente de

partido político ou região.
A retórica é, no mínimo,

uma afronta à inteligência.
Os defensores do nepotismo
ignoram (?) a premissa da

impessoalidade e eficiência

que deve banalizar o setor

público. A sorte está

lançada. Ou se põe fim a

essa prática repugnante ou

o país continuará a manter

os privilégios de uma classe

que se apresenta como

representante do povo. Por
outro lado, a pressão popular
é ainda o melhor remédio
para os' abusos.

FRASES�>----------------------��--�----�

"Ele admite textualmente que ofendeu, dizendo que o Grafite deveria enfiar uma banana
num certo lugar do corpo. Portanto, isso tecnicamente se chama confissão':

• Hedlo da Silva Júnior, membro da comissão de direitos humanos da AOB, sobre o depoimento do jogador argentino Leandro

Desábato, acusado de racismo contra o brasileiro durante o jogo pela Copa Libertadores daAmérica
.

" . l.' _

<'

I �atos & Pessoas I
- Fernando Bond

Plano Diretor de Jaraguá
tem '120 mil para revisão

A coluna recebeu uma elegante carta do
diretor da Divisão de Pesquisa e Plane

jamento da Prefeitura de Jaraguá, Osmar
Günther,a respeito de nota aqui publicada
na edição de quarta-feira sobre a cam

panha que o Governo Federal vai fazer

para que cidades com mais de 20 mil
habitantes tenham Plano Diretor até
2006. Por se tratar de assunto relevante

para toda a cidade, em vez de publicar na
seção de "Opinião'; a coluna preferiu
utilizar as informações do diretor de Pia"

nejamento. Em primeiro lugar, Günther
aconselha que o comentário feito pela
coluna' de que a cidade precisa começar
a preparar um outro Plano Diretor precisa
"ser calibrado': Porém, ao longo de sua

carta, o próprio diretor acaba "calibrando"
as coisas no sentido de que, se Jaraguá do
Sul não vai fazer outro Plano Diretor, vai
ter que mudar pelo menos boa parte
daquele que já tem 12 anos. Vamos por
partes, Diz Günther:" Na verdade,Jaraguá
vai revisar o seu Plano Diretor e adaptá-lo
ao Estatuto da Cidade. Mas isso todos os

munidpios brasileiros que ainda não o

fizeram terão que fazê-lo até outubro de

2006, por força de exigência legai':

Plano Diretor 1
Era exatamente isso que informava a nota,

que dizia:"Jaraguá do Sul e Guaramirim
serão alvos da grande campanha nacional

que o Governo Federal põe no ar em maio

para que todos os municípios brasileiros
com mais de 20 mil habitantes tenham seu

Plano Diretor até 2006': E comentava a

coluna:"O Governo quer planos novos, que
tenham correspondência com a situação
atual das cidades" (informação oriunda da
assessoria do Ministério das Cidades,
Brasília-DF). Na sua carta, Günther ratifica a

necessidade da revisão do Plano ora

viqente e acrescenta importante
informação: "Jaraguá foi até agraciada com

a verba máxima (R$ 120.000,00) do
Ministério das Cidades para tanto (a fundo
perdido), estando entre os cerca de 50

municípios brasileiros contemplados. O
processo está se iniciando e deverá ser

anunciado publicamente em breve. A
consultoria será do Ibam/Ensur, do Rio de
Janeiro':

Plano Diretor 2
Segue Ghünther comentando que "a

propósito, o Plano Diretor de Jaraguá., de
93, já antecipava diversos institutos hoje
arrolados no Estatuto da Cidade e seu

processo de elaboração foi marcantemente

participativo e democrático, exatamente
dentro das diretrizes hoje preconizadas
pelo Ministério das Cidades. Ocorre que, no
atacado, via de regra, os dirigentes
políticos não só deixam de ler como

também inobservam as diretrizes e metas
de desenvolvimento urbano contidas nos

p-Ianos. O resultado é o caos urbano e o alto
custo público disso" . Neste caso, o diretor
de Planejamento apenas reconhece que,
mesmo o Plano sendovísíonáríoj não foi

seguido pelos administradores. Ou seja,
muita coisa caducou e precisa ser revisada,
feita de novo, não pela forma de

elaboração e nem pelo conteúdo, mas por
"lnobservação" às suas diretrizes.

Plano Diretor3
E Ghünter confirma isso no trecho seguinte da
carta: "Nesse ponto, entra o art. 40, § 10 do
Estatuto da Cidade, obrigando que, doravante,
todo o planejamento estratégico e orçamen
tário municipal seja alinhado com as diretrizes
contidas no Plano Diretor. t o que se tem cha
mado de 'nova ordem urbanística: no jargão dos

planejadores urbanos e no seio do Ministério
das Cidades':Então, apenas registramos aqui o
comentário final da nota de quarta-feira (dévi
damente "calibrado" pelas informações do dire
tor de Planejamento):"Se é este o caso, Jaraguá
do Sul pode começar a fazer tudo de novo':

Foradoar
Comó num passe de mágica, os celulares de
quase todos os arrolados na reportagem do
"Diário Catarinense" sobre nepotismo na

Prefeitura e Câmara de Jaraguá do Sul davam
"caixa" ou desligados ontem à tarde. Devia ser

defeito coletivo da Tim, Claro,Vivo e Brasil
Telecom. Ou não?

fbo,nd@ibest,com,br

o CORREIO DO POVO
Uim.2r

Francisco Alves
Editor-Chef"
Fernando Bond

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 I Caixa Postal19 I Centro I
Jaraguá do 5ul- SC I Tel.47 371-1'9191 Fax 276-32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br I

come rc ia I@jornalcorreiodopovo,com,br

Fotolito: Crornoarte I Impressão: Gráflca e Editora CP
Rua Prefeito Waldemár Grubba, l<fOO ICEP 89256-500
Vila 8aependi IJa,aguá do Sul- sei Te1.47'370-7919

.

cromoarteêterra.com.br I grafica:cp@terra,ccim,br

SUA OPINIÃO

,

.,

rpo 12, '

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de c�, de
I

fonte Times New Rornan. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito
as

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem corno
,

correções ortográficas e gramaticais necessárias,

Os 140 milhões de
brasileiros endividados

Há anos verificamos o crescimento econômico do
nosso país, porém cada vez mais a população está se

endividando, graças à falta de preparo para lidar com
o orçamento doméstico. Um fato que chama a

atenção é que nada ouvimos sobre a implantação da

Educação Financeira nas escolas, como meio para
mudar este quadro.

De que nos adianta ter um crescimento de 6% na

economia do País, se mais de 80% de nossa população
economicamente ativa (cerca de 140 milhões de

pessoas) está com seu nome em órgãos de proteção
ao crédito e bancos de dados como mal pagadores?
Além de sofrerem por estarem exclusos da sociedade,
esses brasileiros estão com seus nomes num verdadeiro

lamaçal por estarem com dívidas junto a bancos, lojas,
financeiras ...

, Será que não sabemos dar o exato valor ao

dinheiro? O brasileiro gasta além da suas condições?
A selvagem exploração mercadológica está às vistas

de nossos governantes e eles nada fazem. Precisamos

urgentemente aprender a lidar com o dinheiro que

ganhamos com nosso trabalho.
O Brasil é visto como um mercado emergente,

com ótimas expectativas para o futuro, mas

infelizmente ainda falta muita organização cultural
e financeira interna. Falta incentivo à nossa cultura
e educação, que devemos cobrar do nosso governo.

Devido a todos esses problemas sofridos por nossa :
e

população, lançamos o projeto "Educa�ão Financeira
nas Escolas", que visa oferecer melhores condições
de conhecimento. financeiro no Ensino Médio,
fazendo com que no futuro tenhamos cidadãos
conscientes de suas responsabilidades financeiras e

que não passem por dificuldades.
Anos e anos já passaram até que algum governo

criasse o tão esperado programa "Educação para
todos". Agora nossos .jovens têm melhores
oportunidades de estudo. Mas de que adianta ter uma
boa formação, receber bons salários se não sabem
administrar esse dinheiro? Este é o momento para
reivindicarmos melhores estudos para nossos jovens,
pois nesta fase adquirimos novos conhecimentos que

carregamos para toda a vida.
Para que no futuro tenhamos taxas de jurOS

menores é preciso que a inadimplência caia,

precisamos preparar nossos jovens hoje, oferecendo
estudos direcionados e de qualidade.

Buscando a realização do grande sonho brasileiro
de que nosso país se torne uma grande economia,
precisamos investir nos governantes e cidadãos de

amanhã, dando educação para nossos jovens, hoje,

Cláudio Boriola, Consultor Financeiro e Especialista ei11

Economia Doméstica e Direitos do Consumidor.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A conferir
ex-deputado Vicente Caropreso

PSDB) é apontado como um dos

(ossíveis candidatos nas eleições
lamentares do ano que vem.

ar
dld

parece nas listas como can I ato a

eputado estadual ou então a federal

nu�a dobradinha com postulantes do

pp ou PFL para estadual.

pofém, em outubro do ano passado,
Caropreso declarou ao Correio do

powoque não pretende ser candidato

e� 2006. Na época, negociava em

.r1stimO do BNDES para a instalação
�oTransfácil em Jaraguá do Sul.

� Por
Tem muita gente torcendo para que
Caropreso cumpra a promessa e não

dispute as eleições do ano que vem. E

não é só dos partidos adversários, mas
também daqueles que até há alguns
meses eram aliado dos tucanos.

A torcida se explica pela disposição de

lançar novas candidaturas e para se

evitar a disputa entre caciques. Ainda
mais agora que o deputado Paulo Bauer

(PFL) se diz interessado em trocar de

partido e do ex-deputado Eni Voltolini
acena para a possibilidade de ser

candidato.

� É só cumprir a lei
o presidente da Câmara de Jaraguá do

Sul, Ronaldo Raulino (PL), apresentou
na sessão de ontem indicação para que
a administração municipal instale uma

ciclovia na Rua José Teodoro Ribeiro,
na Ilha da Figueira.
Nem precisava. Em 2001, a Câmara

aprovou e o prefeito sancionou a Lei

2.830/01, que determina que todas as

ruas pavimentadas do município devem
ter ciclovia. O que falta é os

fiscalizadores das leis exigirem o

cumprimento delas. Senão, não há

indicação que resolva.

� Visita
o secretário de Educação Profissional
e Tecnológica do Ministério da

Educação, Antônio lbariez Ruiz, visita

hoje o Cefet (Centro Federal de

Educação Tecnológica) de Jaraguá do
Sul. Vem conhecer de perto as

reivindicações da diretoria: reestrutu

ração da unidade com a criação de

quadro de professores e recursos - já
aprovados no ministério - para compra
de equipamentos e investimento em

infra-estrutu ra.
O Cefet é a única instituição que oferece
ensino profissionalizante gratuito na região.

� Audiência
A senadora Ideli Salvatti (PT) almoça
hoje com empresários ligados à Acib

(Associação Comercial e Industrial de
Blumenau). Na oportunidade, vai
discutir a duplicação das BRs 470 e 280
e obras de infra-estrutura no Estado.

.

Antes, porém, participa, juntamente
com os deputados Carlito Merss e

Dionei da Silva, da audiência sobre

Sigatoka negra, que acontece na

Câmara de Jaraguá do Sul, às 9 horas. O
debate abordará a portaria do Ministério
da Agricultura e medidas de defesa
sanitária.

PANORAMA
"

...
j

t

NEPOTISMO

oacir não vai exonerar parentes nomeados
CAROLINA TOMASELLI

.... Prefeito afirma que
eles foram contratados

pela competência
e a confiança

}ARAGUÁ DO SUL - o

prefeito Moacir Bertoldi (PL)
disse através de sua assessoria

que não vai exonerar os

parentes que ocupam cargos
comissiona-dos na Prefeitura.
O chefe de Gabinete Sadi Terres
da Silva afirmou ontem que o

prefeito nãc_{vâi se pronunciar
sobre o assunto. Segundo
Terres, Moacir pediu apenas

para informar que os parentes
são pessoas qualificadas e

formadas para suas respec-tivas
funções. "Não estão em

pregados por es tar empre

gados. Todos têm formação
para os cargos, e não só os

. parentes dele, como todos os

outros comissionados", afir
mou o porta-voz.

O nepotismo na Prefeitu-ra
foi denunciado em repor

tagem do "Diário Catar i

nense", edição de ontem. O

jornal divulgou uma lista de

parentes do prefeito, secre

tários e vereadores 'contratados
'pela Prefeitura desde o início

deste ano. Segundo a

reportagem, a família de
Moacir, incluindo o prefeito e

outros cinco parentes, recebe
R$ 39.646,86 por mês.

O irmão do prefeito e

procurador-geral do muni

cípio, Jurandyr Bertoldi, disse
q�e desde que Moacir entrou
na política, há 16 anos, presta
assessoria jurídica ao irmão.

Por isso foi nomeado para o

cargo, inclusive "com apoio
da OAB (Ordem dos

. Advogados do Brasil)".
Segundo ele, aceitou o cargo

para buscar "novas pers

pectivas", já 'que nunca havia
atuado em direito público. "O
salário (R$ 7.691) é exce

lente, mas na iniciativa

privada, onde sempre tra

balhei, ganho muito mais do

que isso", justificou.
Moacir tem outros quatro

parentes em cargos de

confiança: a mulher Nilda
Sanches Bertoldi na Secre
taria de Desenvolvimento
Social (R$ 7.691), o sobrinho
Eduardo Bertoldi na Chefia do

Suporte do Patrimônio (R$
1.758,32), o cunhado Ademir
Neves Sanches como secretário
executivo (R$,1 .140,59) e o

primo Alire José Bertoldi na
Gerência de Recursos
Humanos e Patrimônio (R$
6.263,63). Nenhum deles foi
encontrado na Prefeitura
ontem nem nos seus celulares,
com exceção de Eduardo
Bertoldi, que preferiu não falar
sobre o caso.

O secretário de Desenvol
vimento Municipal, Luis
Fernando Marcolla (R$ 7.691),
teve a irmã Suzete Marcolla (R$
1.683,52) nomeada chefe do
Núcleo Esportivo, o que,

segundo ele, foi "uma feliz
coincidência". "Ela entrou três

meses antes de mim. Pediu
licença do Estado e veio com

Anésio (secretário de

Educação) fazer serviço no

município". J á o gerente de
Meio Ambiente,· Carlos
Alberto Dias (R$ 6.263,63),
não foi encon-trado, mas sua

mulher, Marilice Ferraz de

Almeida, nomeada diretora da
Divisão de Recursos Humanos,
jus tificou: "Sou psicope
dagoga e o Dr Moacir tomou

. conhecimento sobre o meu

, trabalho, pois trouxe minha

empresa para cá. Ele achou
interessante ter uma pessoa do
meu gabarito trabalhando na

administração dele".
O chefe de Gabinete Sadi

Terres da Silva (R$ 7.691)
também trouxe a mulher para
a Prefeitura: Sandra Terres da
Silva é chefe de Serviço de
Estatística (R$ 1.653,12).
"Sandra é cota do PTB",
resumiu. O secretário de
Prod ução, Leônidas Nora

(R$ 7.691), disse que seu

filho, Juliano Nora, coor

denador do Procon (R$
2.490,18), tem qualificações
para o cargo. "Juliano é

advogado pós-graduado, com
conhecimento pleno da

função a qual desempenha.
Está fazendo o trabalho dele
com muita competência e já
demons trou bons resultados".

Outras reportagens sobre nepotismo na página 4

FOTOS RAPHAEL GÜNTHER
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Terres, na Comunicação, e a mulher, Sandra, numa chefia

,
-,

Eduardo Bertoldi, o sobrinho, como chefe de Patrimônio

Na Câmara, a lei do silêncio ,

,I

Os vereadores Maristela Menel

(sem partido), Ruy Lesmann (PpT)
e Ronaldo Raulino (PL),
presidente da Câmara de

Vereadores, também têm parentes
ocupando cargos de confiança na

administração municipal. A
cunhada de Raulino, Marister
Battisti Raulino, é secretária

adjunta (R$ 6.263,63), e o cunhado,
Lauro Letzow, é chefe do Serviço
de Informações (R$ 1.653,12). A
irmã davereadoraMaristela, Jussara
Ana Menel, é concursada, mas foi
nomeada assessora de Controla
doria (R$ 3.355,31). Nenhum dos
dois vereadores foi localizado até o

fechamento desta reportagem.
O vereador Ruy Lesmann teve

o primo, Carlos Alberto Lessmann

(concursado), nomeado diretor da
Divisão de Assistência ao

Produtor (R$ 2.490,18) e o irmão,
Teodoro Lessmann, assumiu a

Diretoria de Obras e Serviços do
Samae (R$ 5.230). "Carlos é

concursado e casualmente tem

meu sobrenome. Já exerce a

função de veterinário lotado na

área dele. ETeodoro é ummilitante.
É alguém do partido e todo partido
tem pessoas de confiança. Não
acho que seja nepotismo", disse o

vereador.

.

-j

FOTOS ARQUIVO/CORREIO

Lessmann: dois na Prefeitura... ...assim como Ronaldo Raulino
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PANORAMA

CORREIO ECONÔMICO
Estadualizaçãoda 280emperra
Foi para o banho-maria a panela que cozinhava rapidamente os

inqredientespara a estadualização da BR-280, o que permitiria que o
Estado, através da SC Parcerias, fizesse as obras de duplicação entre o
acesso de Jaraguá do Sul e o porto de São Francisco do Sul. Quem
jogou água fria na fervura foi o próprioministrodosTransportes,Alfredo

, Nascimento, que nem sequer participou da reunião em Brasília em

que,de novo, se constituiu uma "tropa de choque"catarinense para
tentar sensibilizar o Governo Federal. Estavam no encontro com o

secretário-executivodoMinistério, Paulo Sérgio, a senador Ideli Salvatti,
os deputados federaisCarlitoMerss e Jorge Boeira,do PT; o diretor do
Dnit,João José,o presidente daFederação deTransportes deCargas
no Estado deSantaCatarina (Fetrancesc), Pedro Lopes, representantes
doGoverno do Estado,da SC Parcerias e do Ministério da Fazenda.

Saída
Quando percebeu que mais
uma tentativa de dar
andamento ao processo que
um dia vai redundar em
obras ia dar em nada, a
senadora Ideli Salvatti mudou
o discurso da estadualização
e voltou a insistir que o

Governo Federal tem que
tocar as obras. O que
emperrou a negociação com

:' o Estado (leia-se SC

! ' Parcerias) e que o

governador Luiz Henrique
queria o dinheiro da Cide, o
Imposto dos Combustíveis,
para poder por as máquinas
no canteiro.

PPPs
Ideli Salvatti acha que
mesmo sob a batuta do
Governo Federal, a
duplicação pode ser tocada
através das Parcerias Público
Privadas. Já os empresários
acham que ainda vai levar
um tem pão para que as PPPs
venham a funcionar.

Enquanto isso, na BR-280, as

tragédias continuam se

sucedendo ...

Adeus,Santos
Aviso às empresas locais que
tinham dinheiro aplicado no

Banco Santos: a liquidação
extra-judicial sai em maio. O

rombo, 'que no começo era de

R$ 700 milhões, chega a R$ 2

bilhões. Os interventores do
Banco Central descobriram que
a casa bancária do Sr. Edmar Cid
Ferreira era uma grande e

pomposa arapuca. Liquidado, o
"espólio" do banco vai pagar
primeiro os débitos trabalhistas,
depois os fiscais e, só então, o

que sobrar vai ser dividido
entre os credores.

Pai-de-Santo
A Comissão de Defesa do

Consumidor da Câmara vai
baixar norma em defesa dos

"pais de santo; os celulares pré
pagos que só recebem ligações
porque o dono anda "descapita
lizado':As operadoras não vão

pode mais bloquear os apare
lhos que não foram recarrega
dos com no mínimo R$ 50 em

três meses ou em valor menor
em 30 dias. Ou seja, mesmo
sem despacho, o "pai de santo"
vai continuar recebendo.

redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

Estado de Santa Catarina
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i Contrato N°.:
: Contratante;
Contratada .. :

Objeto :

Valor :

REAIS)
Vigência :

Licitação :

N°.: 6/2005
Recursos ..... :

EXTRATO CONTRATUAL
5.0
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
RENATOTOMELlN

AQUISiÇÃO DE MACADAME E AREIA.

R$ 187.000,00 (CENTO E OITENTA E SETE MIL

Início :22/03/2005 Término :31/12/2005
TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS E SERVICOS

DOTAÇÃO :2014.177820015.339030

GUARAMIRIM, 22 de março de 2005

MÁRIO SÉRGIO PEIXER

PREFEITO MUNICIPAL

INTEGRATOR - COM0330 Extrato Contratual

SEXTA-FEIRA, 15 de abril de 2005

NEPOTISMO

TCE apura nomeações ilegais
na Procuradoria do município,

.... Denúncias são de
2003. Feitas pelo ex

vereador Marcos

Scarpato, baseada
na Lei Orgânica e CF

}ARAGUÃ DO SUL - Técnicos
do TCE (Tribunal de Contas do

Estado) estão desde terça-feira na
Prefeitura para investigar as

denúncias de contratações ilegais
na Procuradoria do município.A
auditoria acontece quase dois anos
depois que o então vereador
Marcos Scarpato (PT) acusou a

administração do ex-prefeito
Irineu Pasold (PSDB) de contratar
de forma irregular os assessores

jurídicos Leonardo Papp e Udelso

Josué Araldi. Na página do TCE

aparece como denunciante
também o vereador Carione
Pavanello (PFL).

O procurador do município,
Jurandir Bertoldi, informou que os

técnicos do TCE estão de posse dos
documentos da época para análise
e prometem apresentar parecer
sobre o caso em 60 dias. De acordo
com Jurandir, a Prefeitura vai

aguardar o relatório do tribunal

para se pronunciar a respeito.
"Como a denúncia é de coisa
anterigr a nossa administração, a'
responsabilidade por ela também
é da administração passada",
defendeu-se, lembrando que,

qualquer que seja a decisão, caberá
recurso .

O CASO - Em setembro de

2003, Scarpato encaminhou ao

TCE e também ao Ministério
Público denúncias acusando a

administração do então prefeito
Irineu Pasold (PSDB) de contratar
os assessores jurídicos de forma

ilegal. No documentá, o ex

vereador assegura que as

nomeações de Papp eAraldi ferem
o Artigo 85 da Lei Orgânica do

Município e o Artigo 131 da

Constituição Federal, que
determinam que o acesso à

Procuradoria Jurídica se dará por
concurso público de provas e títulos.

De acordo com a acusação, na
época, Papp sequer tinha o registro
na OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil). Em 14 de junho do ano

passado, em decisão preliminar, o
tribunal acatou a denúncia e

iniciou o processo para apurar a

legalidade ou não das contratações.
TRÂMITE - Depois do

levantamento das denúncias, os

técnicos do TCE elaboram um

relatório e o encaminham à

Diretoria de Denúncias e

Representações. Daí o processo

segue para o Ministério Público

junto ao tribunal. O passo seguinte
é o envio da- matéria para o

conselheiro relator - Luiz Roberto
Herbst -, para emissão de parecer
e 'proposta de voto, que acontece

no tribunal pleno, composto por sete
membros.

Udelso Josué Araldi é irmão da ex-procuradora do município Lucélia
Araldi Lessmann. Na época das denúncias, ele recebia R$ 4,528,95
mensais, enquanto a irmã tinha salário de R$ 6.216,59. No final do
ano' passado, Udelso assumiu a Procuradoria doMunicípio, depois
que Lucélia foi nomeada presidente do Issem (Instituto de
Seguridade dos Servidores Municipais).
Leonardo Papp é filho do ex-gerente de Finanças, José Olívio Papp,
O assessor jurídico foi nomeado com salário de R$ 3.136,45, enquanto
o pai recebia mensalmente R$ 8.377,28.
Apesar de ficarem nos cargos pouco mais de um ano, as nomeações,
consideradas ilegais, acabaram provocando a denúncia e, .

conseqüentemente, a abertura de investigação. O atual procurador
do Município, Jurandir Bertoldi, não descartou a hipótese do TU
exigir o ressarcimento aos cofres públicos, se forem confirmadas as

ilegalidades. "O tribunal pode também arquivar a denúncia se não
encontrar irregularidade'; lembrou.
Os técnicos do TCE concluem hoje a auditoria na Prefeitura de

Jaraguá do Sul.

José Dirceu nega nepotismo:
DA REDAÇÃO- O ministro da

Casa Civil, José Dirceu, considera
importante a aprovação da emenda
que proíbe o nepotismo e reagiu às

críticasdaoposição deque ele eoutros
ministros doPT empregamparentes
no governo. Dirceu disse que as

acusações contra ele e os ministros

Ricardo Berzoini, do Trabalho, e

AntonioPalocci, da Fazenda, apenas
prejudicam a convivênciapolítica do
país. Segundo ele, sua mulher é

funcionária pública concursada há
27 anos. "Trata-se de uma afirmação
mentirosa, caluniosa, de parte dos

parlamentares", disse, lembrando
que é autor de uma proposta

semelhante.

J á o governador do Paraná:
Roberto Requião (PMDB), disse
ontem, que a Proposta de Emenda

Constitucional, não passa de
"demagogia eleitoral". Na opinili!

I
dele, que nomeou nove parente)
para cargos públicos, o que impo�
/ , '''I / / I
e a competencia. sso ai e uma

bobagem." O nepotismo é o

favorecimento de uma pessoa'se�
,

• I ,."

condição de ocupar um cargo;
,

Precisamos 'de pessoas com
, '

N btcornpetencta. omear um ca °

eleitoral porque ele conseguiu vot�,

sem verificar a capacidade de
trabalhodele, émuitopior" defendeu

Blumenau adia votação de Lei para moralizar contratações
BWMENAU- o Projeto de Lei

Complementar n? 563/2003, do
vereador Vanderlei de Oliveira

(PT), contra o nepotismo na

administração pública muni

cipal, que deveria ter tido sua

primeira votação na 'sessão de

ontem, foi retirado para vistas

pelo vereador Nagel Marinho
(PFL) por um prazo de 48 horas.
O projeto nº 563 visa proibir
prefeito, vice-prefeito, secre

tários e vereadores de con

tratarem parentes até terceiro

grau para ocupar cargos de
comissão.

O projeto do vereador petista
já tinha sido apresentado e

rejeitado há quase dois anos. No
início da atual legislatura,
Oliveira decidiu colocá-lo
novamente em votação. A
mesma decisão foi tornada pelo
presidente da Câmara, Marco
Antônio Wanrowsky (PSDB).

Dois parlamentares apresen
taram emendas à matéria,
fazendo com que a proposta volte
às Comissões Legislativas Perma
nentes. Para o vereador autor do

projeto, "os princípios' da
moralidade que estão na

Constituição precisam ser

respeitados. Se quisermos cobrar
dos demais poderes, temos que
dar o exemplo". Uma das

opiniões contrárias ao projeto é

a do vice-presidente da Câmara,
Leoberto Cristelli (PDT), que

"0

Sessão de ontem na Câmara de Blumenau: por pouco a contratação de parentes não foi proibida

disse ser favorável ao nepotismo,
mas com limitações. "Não sou

contra a contratação de

parentes. Sou contra os abusos".
O vereador Isaltino Pedron

(PT) apresentou emenda

aditiva, considerando como

prática de nepotismo a

nomeação de servidores também
em Autarquias e Fundações
Municipais instituídas ou

mantidas pelo Poder Público, até
o segundo escalão hierárquico,
mesmo que sem subordinação
direta. Oliveira demonstrava

pouca confiança I).a aprovação
do projeto. "Mas mesmo que não

consigamos a aprovação, é

importante discutir o assunto",
ressaltou. O projeto do

Legislativo é diferente do

apresentado pelo Congresso

,

ge a
Nacional que restnn

J "O (

contratação de parentes ate

segundo grau. Em Blumenau,a
, - / "te' terceiromtençao e restringir a I
grau. "No entanto, a lei federao '

não tem efeito vinculante a,
. o '

município", explicoU,
'cíplo,procurador-geral do munt 'o

di ue na
Mércio Felsky, que IZ q

, a
, , P efeltUrexiste nepotismo na r

de Blumenau.
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SEXTA-FEIRA, 15 de abril de 2005 PANORAMA

MEDICAMENTOS MAIS BARATOS

Remédio fracionado disponível em 4S dias
MARCIA BENTO

�Vigilância Sanitária

apressa o processo e

pega de surpresa

médicos e farmácias

I
I }ARAGUÁ DO SUL - A notícia

�e que a Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária)
vai liberar em 45 dias a venda de

remédios fracionados (em

pequenas quantidades) pegou de

surpresa e não agradou nem um

�ouco às farmácias e médicos. A

�enda de remédios fracionados,

rnunciada em janeiro pelo
governo, ainda pode gerar muita

discussão. Depois de audiência

pública anteontem, o diretor da

Anvisa (Agência NacionaI de

Vigilância Sanitária), Dirceu

Raposo deMello, informou que as

vendas devem começar mesmo

) dentro de um mês e meio. O que
ainda não está claro e pode causar
confusão é como as farmácias
devem proceder para fazer estas
vendas.
I

A Vigilância Sanitária de

Jaraguá do Sul ainda não está

fazendo o cadastramento das
farmácias. ''A audiência foi ontem

{(quarta-feira) e só na semana que
r
vem as regras vão estar no site da
I

Anvisa", disse a diretora da divisão
Fernanda Siufi de Moraes dos
'Santos. O cadastramento, mesmo
II

resultando em custos de adaptaçãoc

�ia

ctSAR JUNKES

o farmacêutico Alexandre Schiochet vê vantagens para o consumidor, mas alerta para necessidade de informações, que Fernanda, da Vigilância, vai providenciar

para as farmácias, é opcional- as
farmácia fazem se quiserem. "Mas
os clientes vão exigir isso, porque o
remédio fracionado sai bem mais

barato", acha" a diretora da

Vigilância.
Nas farmácias, os consumi

dores receberam bem a notícia. "É
bom poder comprar só os

comprimidos que omédicomanda.
O resto sempre acaba indo pro lixo.
É desperdício", disse TâniaMaria
Leite. Já os médicos e farma
cêuticos não têm tanta certeza

assim sobre a eficácia da medida.

"Tem um lado bom e um lado

ruim", diz o farmacêutico Alexan
dre Schiochet. Para ele, o lado
bom é o tratamento certo para
cada paciente, com economia e

sem desperdício. O lado ruim é a

falta de informações, como data de
validade, lote e até a bula. "O
fracionamento pode induzir as

pessoas a parar o tratamento. Afinal

ninguém gosta de tomar remédios
e voltar na farmácia", disse.

O presidente da Associação
dos Médicos de Jaraguá do Sul,
Antônio Carlos Scaramello, vê o

Vigilância não dá prazo para liberar caldo de cana

\
DA REDAÇÃO - Jornalistas

,nteressados em participar do 4°
r' ,

d
,
emlO e Jornalismo Prevenção

�m Saúde, têm até o dia 12 de
agosto para se inscrever. O
egulamento já está à disposição
as ld d

U '

uni a es catarinenses da

d
ntmed, existentes em 23 cidades

I'

e SantaCatarina. Profissionais da
�mprensa local que tenham
Interesse em p�rticipar devem ligar
Paraon' 3
D

umero 70-2200 e falar com

: e a avidson.
, o ' O 4° Prs ,

d J lite' remío e orna ismo

lU,a ,Contempla quatro categorias:
-eiro �ornal!revista; televisão; rádio e

íeral ! estaque acadêmico. São R$ 4mil
e aO ,Para o Primeiro colocado em cada

uma dao
,

s categorias R$ 2mil para oPtlmei 1
'

"d
ro co ceado na categoria

'e eShtaque acadêmico" e estadias
,m otéis de lazer para os finalistas.

O Pr' "

Iermo e exc usivo para

A inspeção dos pontos de
venda de caldo de cana deveria
ter acontecido na semana

passada, depois da teleconfe
rência transmitida a todas as

Secretarias de Desenvolvimento

Regional. Na teleconferência, a

Anvísa e a coordenação estadual
da Vigilância Sanitária autoriza
ram, de forma considerada

informal, a inspeção das gara

peiras e a liberação da venda de
caldo de cana desde que observa
das as normas sanitárias exigidas.

Dos 640 pontos de venda de

caldo de cana do Estado, 147 já
voltaram a funcionar. De acordo
com a Vigilância Sanitária do

Estado, os locais já receberam a

visita de técnicos que orientaram
sobre as medidas de higiene que
devem ser tomadas para a venda
do produto.

A vigilância está exigindo um
cadastramento dos locais onde as

frutas e a cana são adquiridas e

que sejam transportadas em

carros fechados. As exigências
serão impostas em todo o país
dentro de 30 dias.

Santa Catarina

profissionais de imprensa e

estudantes de Jornalismo de Santa
Catarina. Podem ser inscritas

matérias veiculadas no período de
15 de agosto de 2004 a 12 de agosto

deste ano. A ficha de inscrição
pode ser encontrada no portal
www.unimed.com.br. no ícone do
Prêmio de Jornalismo ou solicitada
naUnimedmais próxima.

"

)

fracionamento como uma forma

perigosa de manipulação dos
remédios. "Os antibióticos, por
exemplo, têm que ser tomados da
maneira prescrita. Se parar de
tomar remédio as bactérias ficam
mais fortes e depois este

medicamento não vai mais

funcionar", disse. E completou: "O
mundo inteiro está preocupado
com a resistência bacteriana". O

problema para ele é ainda maior

quando os remédios são líquidos.
"A data de validade muda depois
que os xaropes são abertos e tem

também a contaminação do ar".
Ele admite que a medida pode
ajudar as pessoas commenor poder
aquisitivo. "Comprar na quan-

tidade certa pode baratear o custo
dos tratamentos destas pessoas;
mas é preciso agir corri

consciência", disse.

- Credenciamento das farmácias na Vigilância Sanitária local
- Selo de identificação fornecido pelo Governo
- Ter área específica para o fracionamento dos medicamentos
- Só o farmacêutico inscrito no Conselho Federal de Farmácia

pode dividir as cartelas
- Fornecer bulas para cada medicamento fracionado
- A receita do médico ou dentista deve ser devolvida ao usuário

com carimbo e assinatura do farmacêutico com declaração de

que o remédio foi entregue

o Costa do Encanto
vai mudar a vida de muita

gente pra melhor.

Um grande projeto de desenvolvimento turistico começa a tomar forma 110

norte do Estado, o Costa do Encanto. O projeto envolve oito municípios:
Joinville, Itapoâ, Garuva, São Francisco do Sul, Araquari, Barra do Sul,
São João do Itaperiü e Barra Vélhü. Uma das etapas já está em andamento.

É a pavimentação de uma rodovia ligando todos os municípios envolvidos.
A população, que participa da tomada de decisões, está confiante e prevê que
uma das grandes vantagens doprojeto é a geração de novas oportunidades de

emprego e reluta para toda a região.

Secretaria de EsIado da
Infra-esnrura

}ARAGUÁ DO SUL - Os fiscais
da Vigilância Sanitária devem

começar a inspecionar as

MENW I.garapeiras da cidade a partir de
lsegunda-feira. A coordenadora
[do setor, Fernanda Moraes, já

,Irecebeu daVigilância Sanitária doEstado documento oficial com as

inormas a serem observadas e

r,eXigidas pelos
fiscais. "Recebi o

documento ontem, mas quero

la�alisar junto com os fiscais",
a6rma Fernanda, que não deu
[nenhum prazo para a volta do

!caldo de cana.
I

i -----------------------------------------------------------------------------

fUnimed lança prêmio Jornalismo em Saúde
I
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PANORAMA

CP JURíDICO
� A intempestividade e a aplicação
do Princípio da Celeridade Processual

II
I 1
II

1 I

No último dia 28 do corrente ano,a Quarta Turma do Tribunal Superior
do Trabalhcijulgou intempestivo um "Recurso de Revista'; pelo fato do
mesmo ter sido interposto antecipadamente, ou seja, antes do início
do prazo recursal.
A decisão enfatizou que"em virtude doprincípio da unirrecorribilidade
(segundo o qual contra qualquer decisão recorrível cabe apenas um
recurso), é intempestivo o recurso de revista protocolizado em data
anterior à publicação do acórdão que analisou os embargos
declaratórios da própria parte:
.Contudo, temos como intempestivo o recurso interposto após o prazo
que legalmente lhe é destinado, conforme previsão estabelecida pelo

, artigo 177 ele artigo 183, do cpc.
Desta forma, diante do que ocorreu, pode-se afirmar que a aplicação
do Princípio da Celeridade Processual, o qual está previsto no art. 76S
da CLT e no art. 125, II, do CPc, é tida como uma opção bem
fundamentada para se empregar àquela situação.
Percebe-se que o recurso interposto pela parte recorrente não ocorreu
após o decurso do prazo legal, mas sim antes do seu início, o que, a

princípio, não deveria acarretar a sua intempestividade, haja vista os

princípios que orientam o Judiciário, tais como o da economia

processual, da razoabilidade da duração do processo e da própria
celeridade processual.
Frente a realidade em que se encontra o nosso sistema Judiciário,
entatizando principalmente a Justiça Trabalhista, há de se questionar a
posição firmada pelo TST, o qual poderia ter considerado tempestivo o
Recurso de Revista que fora protocolado antecipadamente,
fundamentando seu entendimento nos princípios que norteiam o

Direito doTrabalho,mas especificadamente,o da Celeridade Processual.
A intransigência dosTribunais.bem como o excessivo apego a questões
meramente formais e processuais, em detrimento do próprio direito
e da Justiça, é ponto a ser amplamente questionado, principalmente
em ocasiões como esta, onde o direito de uma das partes não foi

reconhecido, não por esta ter sido displicente e não ter se manifestado
em tempo hábil, mas sim pelo fato da mesma ter se antecipado ao

início do prazo, objetivando agilizar o andamento processual.

1 I

Paloma Maiade Assis Pereira, graduada em Direito pela Furb,
integrante da banca da Cassuli Advogados Associados SIC.

Falecimentos

Faleceu às 21:00h do dia 13/04,0 senhor Ademarde Souza,com
idade de 51 anos. O velório foi realizado no Salão da Igreja Católica
Poço Grande e o sepultamento no cemitério Poço Grande.
Faleceu às 04:00h do dia 14/04,0 senhorValmor Meschke,com
idade de 64 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
'Faleceu às 08:00h do dia 14/04, o senhor Engarth Kroll, com
idade de 79 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitérioMunicipal do Centro.
Faleceu às 02:00h do dia 14/04, a senhora lsabela Ramos de
Souza, com idade de 82 anos. O velório foi realizado em sua

residência e o sepultamento no cemitério São João da Itaperiu.

CORREIO TV I
Nova "América"
O telespectador vai perceber mudanças radicais em

"América" nos próximos dias. A começar pela música de

abertura, muito parecida com a de "O Clone" ou mesmo de
"Pantanal" (o grande sucesso da extinta TV Manchete) e que
não tem nada a ver com o enredo da novela. Deve ser

substituída por "Soy Loco por Ti América'; antigo sucesso dos
anos 70, cantada por Ivete Sangalo. Outra trilha sonora que
muda é a que acompanha o casal Sol (Deborah Secco) e Tião
(Murilo Benício). Vai ser uma coisa mais alegre, também.

Semchororó
Maré mais baixa para o mar de lágrimas de "América': A

primeira 'a ser chamada pelo todo-poderoso Mário Lúcio Vez

depois do afastamento do diretor Jayme Monjardim da

riovela foi Deborah Secco (foto). Ela vai chorar menos, se

�estir melhor e até viaja para os Estados Unidos. Outra que
muda a interpretação é Cláudia Jimenez: a rechonchudinha
V,ai poder soltar todos os seus dotes humorísticos, como
estava previsto inicialmente pela autora Glória Perez. Mal

cornparando, será o que José Wilker foi em "Senhora do
Destino':
I
!
I

Déssssstino
<[amo aconteceu aqui no Brasil, "Senhora do destino" vem

�uperando seus próprios recordes de audiência a cada

dapttulo em Portugal. É hoje a atração mais vista naquele país.
Suzana Viera (foto) é sucesso absoluto entre os patrícios, que
�ão estranham nem um pouco aquele sotaque "carioca

riordestíno" que ela imprimiu à personagem Maria do Carmo.

i

� ! ( i I
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LHS NA FRANÇA

Governador promove a imagem
de se no Fórum Brasil-França

� Na palestra, Luiz
Henrique falou sobre

potencial turístico e

parcerias econômicas

PARIS, FRANÇA - Em seu

penúltimo dia na França, o

governadorLuizHenrique participou
ontem da abertura do Fórum
Econômico Brasil-França. Este
evento, que aconteceu no'Palais des

Congrés (paláciodosCongressos), em
Paris, teve o objetivo de promover a
imagem de .um Brasil eficiente,
detentor de umamodema estrutura
industrial, e o de melhorar a perce
pção do Brasil no campo econômico
e comercial, estimulando os negócios
entre empresas dos dois países.

Além da comitiva catarinense

formada também por empresários,
principalmente da área de

maricultura, estiveram autoridades
governamentais'e testemunhos de
outras empresas brasileiras com

reconhecido sucesso e de empresas
francesascom investimentosnoBrasil.
Elas demonstraram a melhoria e os

desafios aindaexistentes no ambiente

o governador Luis Henrique na platéia do Fórum Econômico Brasil-França, pouco antes de sua palestra

de negócios e seus efeitos no

estabelecimento de parcerias e

alianças estratégicas.
O governador Luiz Henrique

realizou palestra enaltecendo as

potencialidades de Santa Catarina
comoumpólopromissorparaempresas
estrangeiras.Ainda falou sobre a área
turística do Estado e nas vantagens
em possíveis parceiras econômicas
comerciais que podem surgir.
Palestraram também o ministro do
Desenvolvimento, Indústria e

presidente do Senegal, Abdoulaye
Wadé, pediu perdão pelo que foi
feito com os africanos nos últimos
séculos. A visita foi carregada de

emoção.
Na passagem por locais onde

os negros eram pesados, presos e

mortos e boa parte embarcada nos
navios negreiros para o continente
americano, Lul� ficou com os

olhos cheios d'água. E não foi só
ele. Outros integrantes da
comitiva brasileira choraram,

Comércio Exterior, Luiz Fernando

Furlan, o presidente do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES),
Guido Mantega, o presidente da

Agência de Promoção de

Exportações do Brasil (Apex), Juan
ManuelQuirós, e oEmbaixador do
Brasil, SérgioAmaral.

Aproveitando o evento do 'Ano
do Brasil na França", o país tenta
melhorar sua imagem no exterior

promovendo seuspontos fortes e seus

entre eles o ministro da Cultura,
GilbertoGil, e a secretária especial
de políticas para as mulheres,
Matilde Ribeiro.

Do alto de um púlpito no

segundo andar na "Casa dos
Escravos", Gilberto Gilcantou à

capela umamúsica de sua autoria

em francês: Ilha de Gorée.
" Só estando neste local é que

se sente a dimensão e dá para saber
o que essas pessoas sentiam nesses

últimos trezentos anos", disse Lula.

Na praia
A cidade de Bertioga,
litoral de São Paulo,

•

serviu de cenário para a

próxima novela da
Record. Tudo porque
os atores Roberto

Bontempo ('.:.;fo:..:t,.:_0cc.), _

Fernando Oliveira e

Luciano Quirino gravam
cenas em que seus

personagens Cunha,
Martim e Simão,
respectivamente,
descarregam mercadoria
contrabandeada na praia e

a Milícia chega e os

surpreende. As
imagens serão

exibidas a partir
de maio em

"Essas
Mulheres':

produtos de exportação. E Santa
'

Catarina, através da sua comitiva,
mostrou o crescimento comum forte
impulso da produção industrial e no
turismo, com a criação de emprego e

renda para o ano inteiro.
E nesta sexta-feira, última dia na

França, o governador estará

participandode umeventopromovido
pelo Consulado-Geral francês, e

depois prestigiará a abertura da

exposição "JuarezMachado: 20 anos

doBrasil na França".
,

Lulapede perdão no. Senegal pelo tratamento aos africanos- "

I,

O presidente do Senegal
rasgou-se em elogios ao colega
brasileiro e disse que Lula tem

feito uma revolução pacífica.
Wade disse que Lula é "o

primeiro presidente negro do
Brasil" e que ele deixa o Senegal
podendo se considerar um

africano.

PA�AÇÃO - Ainda sem ter

maiores detalhes sobre a confusão
do Morumbi que levou à prisão
por racismo um zagueiro do

Quilmes da Argentina, o

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva fez um gesto para acabar
com os preconceitos ontem na

Ilha de Gorée, local de onde

partiam escravos africanos
enviados ao continente

,
americano. Lula repetiu o que fez
o Papa João Paulo II e, diante do

A reportagem sobre a prisão
do jogador argentino acusado
de racismo está na página 8

Plus
O jornalismo da Globo ganhou muito com a introdução do
"Globo Notícia" em duas edições, uma de manhã e outra à tarde.
Na própria Central 'Globo de Jornalismo sempre houve muita

reclamação por não haver horários disponíveis para notícias de
última hora nestes dois espaços, em que o telespectador fica
sem informação durante horas (desde o "Bom Dia Brasil" até o

"Hoje" e do "Hoje" até o telejornal local). Acaba a agonia dos
editores globais que, às vezes, não tinham como dar a notícia

porque não conseguiam abrir a rígida grade de programação da
emissora.

Direitos
Giovanna Antonelli entrou com ação contra o SBT por uso
indevido de imagem. A emissora está passando, no horário
nobre; a novela "Xica da Silva'; comprada da Manchete e com

Giovana no elenco; sem pagar direitos à atriz.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SEXTA-FEIRA. 15 de abril de 2005

AGORA O OBJETIVO É OUTRO

ESPORTE

Depois do descanso, jogadores
da Malwee voltam aos treinos

juLlMAR PIVATTO

� Próximo jogo será

amanha, em Joaçaba,
pela segunda rodada

do Estadual

]ARAGUÁ DO SUL - Depois de
, ois dias de descanso, os

, , gadores da Malwee voltaram

ontem aos treinamentos. A

ordem é esquecer o Mundial e

se voltar para as duas

competlçoes, que estão

acontecendo. Amanhã o time

viaja para Joaçaba, onde enfrenta
o time da casa pelo Campeonato

, Estadual da Divisão Especial. Na
i próxima quarta-feira, o desafio é
I pela Liga Nacional, em casa,

contra o Chapecó.
Com um jogo a mais que' a

Malwee, o [oaçaba é o atual líder
da competição, com seis pontos.
Para esta partida, o técnico

Fernando Ferretti vai com um

time misto, para poupar os

jogadores que mais jogaram no

, Mundial e que ainda sentem o

cansaço da viagem. Chico, Xoxo,
Leco, Éka, Valdin e Xande não

'ogam amanhã. [ogadores do
ii' time juvenil devem completar o

elenco.
A força máxima da Malwee

Marcos Moraes comandou o treino de ontem para a disputa do Campeonato Estadual

volta na Liga Nacional. Na

próxima semana, a Malwee fará
dois clássicos catarinenses em

casa. O primeiro será na quarta
feira, contra o Chapecó, e o

segundo será no sábado contra o

..; Joinvilk. COJ;Tl três pontos.em.três
partidas o time de [araguá do Sul
amarga a penúltima colocação e

agora busca a reabilitação. A

Vitória é a palavra de ordem
no Fluminense para a decisão

DAREoAÇÃO-Para ser campeão
Carioca, oHuminenseprecisa vencer

I
oVoltaRedonda, domingo, por uma
diferença de dois gols. Ontem a

,

equipe deu uma demonstração de
que os jogadores estão cientes do que
precisam fazer ao vencer no coletivo
o time reservapor 10 a O. Durante a

mOvimentação, o técnicodoTiicolor;
,

Abel Braga, confirmou a volta de'I

Juninho aomeio-de-campo, que será
formado também por Marcão,
Arouca eDiego.

Juninho festejou o fato de ter sido
,

escolhido pelo treinador, já que
disputavaavagaentre os titulares com
PretoCasagrande.Revelou aindaque
os jogadores do Fluminense estão

OOnllantes, principalmente, porque o
pensamento do time é o de fazer os
g�bnecessários e evitar que a partida
nao seja decidida no tempo normal.Um tri ntili o tricolor durante os 90
minutos, por 1 a O, levará a disputa
Para a decisãopor pênaltis,

"Es
boa

tarnos em uma semanamuito
a,A torcida daqui nos apoiando e

nos tr
'

emamentos temos mostrado
qUe o time está bem. Agora, é
concretiz d
d'

ar tu o isso no domingo",
lSse J 'hlinm o, empolgado com o

ilSsédio dos torcedores de Cabo Frio,naRe '-

dc
gIao os Lagos, onde o time está

1azendo sua preparação. Com a

eScolha d J '
,e uninho para omelo-de-

campo _

I ' a unica dúvida de Braga,

. �Passc
,

EU
li a ser na zaga tricolor. Fabiano

ersere d -

m
cuperou e uma contusao

Us�lilar e disputa o lugar comYgoro
OlTA REDONDA - O

sorteio do árbitro EdilsonSoares da
Silva para apitar a final do

CampeonatoCarioca, no domingo,
contra o Fluminense, provocou
polêmica no Volta Redonda. Na

quarta-feira, o clube da cidade Sul
Fluminense recebeu um e-mail
anônimo informando que o juiz seria
o escolhido no sorteio de hoje e, por
deverumempréstimoparao assessor
jurídico doTricolor,Marcelo Penha,
privilegiaria o time carioca.

Diante da denúncia, o

presidente do Volta Redonda,
Rogério Loureiro, foi acompanhar o
sorteio do á�bitro na Federação
Estadual de Futebol do Rio de

Janeiro. C) dirigente disse ter sido
convencido pelo presidente da
Comissão de Arbitragem, Cláudio
Vinícius Cerdeira, sobre a lisura da
escolha.

• Juninho festejou o fato

de ter sido escolhido pelo
treinador, já que disputava
a vaga entre os titu Ia res
com Preto Casagrande.

• O sorteio do árbitro

Edilson Soares da Silva

para apitar a final do

Campeonato Carioca, no

domingo, contra o

Fluminense, provocou
polêmica no Volta
Redonda.

liderança da competição é do

John Deere, de Horizontina (RS),
com 13 pontos em cinco partidas.
O Joinville está em segundo lugar
com 12 pontos em cinco jogos e

empatada com a Intelly, que tem
Ulll jogo a menos. , ,

,

Das "16 equipes participantes,
12 passam para a próxima fase.
Mas o auxiliar Marcos Moraes,

que comandou o treino de

ontem, disse que o objetivo é
ficar entre os primeiros colocados
para trazer as decisões para casa.

"Temos apenas três jogos.
Acredito que vamos nos

recuperar e terIl).in;u .numa bça
c010cação".'0 título inédito(Ia
Liga Nacional agora é o principal
objetivo da equipe.

Brasileira ganha ouro inédito
no Mundial de Taekwon-dô

DA REDAÇÃO - Natália

Falavigna conquistou ontem uma

medalha de ouro inédita para o

Brasil, no Mundial de Taekwon
dô que está sendo realizado em

Madri, na Espanha, e que vai até
domingo. A paranaense venceu

Sarah Stevenson no round de

desempate, dos 2 a 2 durante os

três assaltos do combate válido pela
categoria até 72 kg. "Estou
incrivelmente feliz. Não consigo
acreditar ainda, mas é real. O
Brasil nunca teve um campeão
mundial de taekwon-dô e eu

consegui o primeiro título para
meu País. É incrível", come

morou a atleta de 20 anos.

A campeã dedicou a vitória a

todos os que a apoiaram e

acreditaram nela. -Fez um

agradecimento especial aos amigos,
e ao técnico José Palermó Júnior, o
'Tilico', da equipe brasileira. Sobre
a última luta, contra Sarah

Stevenson, comentou: "A. final foi
muito difícil. Eu estava tranqüila,
mas tinha de me concentrar para
não ficar nervosa e poder buscar
forças. Sabia que não tinha por que
ficar nervosa" .

Natália já havia conquistado o
quarto lugamos JogosOlímpicos de

'

Atenas/2004, o que foi considerado
uma surpresa. Em janeiro, a atleta '

deixou de treinar em Londrina, no
Paraná, e semudou paraCampinas,
onde trei�a com o grupo
comandando porTilico-.

TÉCNICOEMOCIONADO

• Desde que chegou a

Campinas, a rotina de
Natália não foi das mais
fáceis: eram seis horas de
treino, além de ir à
faculdade.

• A outra grande esperança
de medalha brasileira é

Diogo Silva, que competirá
no domingo. O atleta de
23 anos ganhou destaque
com, a quarta colocação
em Atenas.

- "Temos de salientar que essa

medalha veio por causa da

determinação da Natália. Ela

sempre acreditou que tinha
. potencial para vencer", elogiou o

treinador que estava muito

emocionado pela conquista. "Em
35 anos, é a primeiramedalha de
ouro do Brasil emMundial. Antes
disso, tínhamos apenas o primeiro
lugar emMundialJúnior, também
conquistado pela Natália, na

Irlanda em 2000".
Sobre a luta, o técnico

analisou: "Não conheço muito

bem a adversária daNatália, mas
em dez anos trabalhando com a

equipe brasileira posso dizer que
para chegar a uma final de
Mundial não basta ser bom atleta.
Tem de ser ótimo. Aposto' que foi
um combate duro".

.------lI liNHA DE FUNDOI_____,
I

JULIMAR PIVATTO
I

Outra so.uçãe
Se a Arena Multiuso não ficar pronta até o Mundial, a Malwee e a

FundaçãoMunicipal de Esportes já têm outra solução. A construção
de uma arena improvisada, como acontece nos campeonatos de
vôlei de praia, foi a idéia que surgiu ontem. Esta arena teria a

capacidade de três a quatro mil pessoas e seria coberta. O
secretário de Esportes Jean Leutprecht disse que poderá ser mais
caro, mas agora que está confirmado o Mundial aqui em Santa

Catarina, precisa ser em Jaraguá do Sul. Hoje o secretário conhece
a estrutura da Arena Joinville e do Centreventos Cau Hansen. Na
semana que vem ele e mais um empresário visitam Curitiba e,

provavelmente, o ginásio de Carlos Barbosa (RS).

Sai ou não sai
A indefinição da Federação
Catarinense de Futebol sobre
o início da Série A2 do

Campeonato Catarinense
está preocupando a comissão
técnica do Juventus. Ter uma
data para o início da

competição facilita o trabalho
de preparação. Afinal, os
resultados só podem
aparecer nas partidas. Ficar
muito tempo sem jogar pode
desanimar os jogadores. Mas
a promessa da FCF é que na

semana que vem isso já se

resolva.

Em dose dupla
Quem sentia falta do BEC;
(Blumenau Esporte Clube)
agora não tem mais do que
reclamar. Ele voltará em dose

dupla. O Madureira, que está
na Série B 1 ao lado do BEC,
acabou registrando a marca

"BEC" que, por incrível que
pareça, não estava

patenteada. A única diferença
é que o nome' do novo clube
é Blumenau Esportivo Clube.
Mas o Madureira só deve
assumir a nova marca a partir
do ano que vem.

'lu1

Preferências
A Malwee agora volta o

pensamento para o título

inédito da Liga Nacional.
Tanto que no jogo do
Estadual de amanhã o

técnico Fernando Ferretti

usará um time misto. Um

pouco tambémé o cansaço
da viagem de volta da

Espanha. Para o jogo da

próxima semana, já pela Liga"
aí sim o time terá a força
máxima.

Projeto olímpico
Entidades de futsal de todo
mundo vão lançar uma
campanha para que o

esporte se torne olímpico. A ,

intenção é que a partir de
2012 já esteja no calendário.
Placas e painéis serão

expostos em grandes
competições em todo o

mundo, pedindo a inclusão
do futsal na maior

competição esportiva do
, planeta. Jaraquá do Sul torce

para que dê certo.

julimar@terra.com.br
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os jogadores doBotafogo é de tensão.'
E b i

Talvez por causa da listade dispensa,�:92
'\i&'l

que está sendo elaborada pelo'
- .

P I C- G
- Ir'?

tecruco au o esar usmao, os:
--

ânimos estejam acirrados e jogadas'Z9'1
mais ríspida se tornam freqüentes

--,

durante o treino. No coletivo de'--lontem, o atacante Guilherme se I
desentendeucomdois jovens atletas: I
o volanteThiagoXavier e o lateral- 'I
direitoMárcioGomes.

Cuca fica no Flamengo, mas
já espera por sua demissão

DA REDAÇÃO - Ainda no

vestiário do Estádio PedroPedrossian,
emCampoGrande (MS), depois da
derrota do Flamengo para o Ceará,
por 2 aO, pelaCopadoBrasil, o técnico
Cuca colocou o cargo à disposição.
Horas depois, mais calmo, reviu a

decisão. E a diretoria rubro-negra lhe
deu apoiopara seguirnocomando do
time. Mas o treinador, mesmo
prestigiado, estáàbatido epreocupado
como seu futuro e o da equipe.

O técnico do Flamengo passou à
-

noite sem dormir e, duranteo café da
manhã de ontem, num hotel em

CampoGrande, desabafou. Ele acha
que os dirigentes vão o mandar
embora. '� bomba vai estourar na
minhamão". Cuca afirmouaindaque
o trabalho vaivoltar à "estaca zero" e
os reforços para o Campeonato
Brasileiro terão mais dificuldades de

adaptação por causa da forte pressão
"de todos os lados" por vitórias.

O Flamengo contratou nesta

quinta por empréstimo o volante
Luciano Sorriso, de 21 anos, ex

Figueirense.O jogador, que defendeu
o time de SantaCatarinadesde 2002,
se apresenta nesta sexta na Gávea.
Vestirá a camisa rubro-negra até o fim
de 2005. Nesta temporada.ele jogou
14 partidas emarcoudois gols. Porsua
vez, o Flamengo cedeu ao Figueirense
também por empréstimo quatro
jogadores revelados no clube: os

atacantes Bruno Rossi e Gilmar
Soares, omeiaJoãoCarlos eo zagueiro
Tiago.

BOTAFOGO - O clima entre

:J

"Coloquei os dois sentados e dei, .

uma chinelada em cada um. Treino 6

disputado, aguerrido, é bom. MaS!"
.

durante os jogos têm de dosar an
vontade porque eles podem=
prejudicaraequipe.Eu tambémerreL .;

Os três cometeram faltas típicas de"
cartão vermelho", declarouf
Guilherme.

• O Flamengo contratou
nesta quinta por
empréstimo o volante
Luciano Sorriso, de 21

anos, ex-Figueirense. O
jogador defendeu o time
de Santa Catarina desde
2002.

",
• O técnico do Flamengo
passou à noite sem dormir
e, durante o café da
manhã de ontem, num
hotel em Campo Grande,
desabafou. .,
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Novos reforços começam a suar a camisa

PREPARAÇÃO

Treinos físicos ficam mais fortes no Juventus

JULlMAR PIVATTO

Jogadores fizeram testes físicos ontem na chácara em frente ao estádio

� Ontem, mais três
jogadores chegaram
e outros quatro são

esperados em breve

}ARAGUÁ DO SUL - Ontem foi
um treino específico paramelhorar
a potência dos jogadores. Está é a

terceira etapa de quatro do
calendário de preparação física da
comissão técnica do Juventus.
Hoje os jogadores fazem os testes

de velocidade e, na próxima
semana, começam os treinos táticos

e técnicos. Com a chegada dos
últimos três reforços, 18 jogadores

já treinam e mais quatro são

esperados até a próxima semana.
A etapa de preparação

começou na segunda-feira, com a

reabilitação orgânica. Segundo o

preparador físico CarÍos Gamarra,
esse tipo de treinamento é leve, de
pequenos trotes e caminhadas.

Depois os jogadores passam pelos
testes de força, potência e então

velocidade. filurante os treinos

táticos e técnicos, então é feito um
trabalho de manutenção.

Gamarra diz que a comissão está
satisfeita com o grupo, por estar

dentro dás pretensões deles. "Temos
um grupo b�rato, mas de

qualidade. Com a espinha dorsal do
ano passadomais os novos reforços
temos um time que pode brigar por

boas colocações". Segundo o

preparador, todos estão com boas

condições físicas, inclusive os que
não estavam jogando na

temporada. A única dúvida ainda
é o lateral-esquerdo Itaqui.

Ontem ele fez uma ressonância

magnética no menisco do joelho
esquerdo e será analisado hoje pelo
departamento médico. Depen
dendo do resultado, ele poderá
operar o joelho e poderá ficar até 40
dias parado.MasGamarra disse que
já tem um jogador para a posição.
ZéMaria, ex-Ponte Preta, tem um

bom currículo e tem passagempelo
futebol alemão. "Ele estavamuito

bem na Ponte Preta, mas não estava
recebendo. Com certeza substituirá
a altura o Itaqui''.

Argentino paga R$ 10 mil e é liberado
DA REDAÇÁO - o zagueiro

argentino Leandro Desábato, do
Quilmes, acusado de injúria com

agravante d� racismó contra o

atacante Grafite, do São Paulo, foi
libertado da prisão ontem após O

pagamento da fiança de R$ 10mil,
estipulada pelo juizMarcoAurélio
Zilli, do fórum da Barra Funda, na
capital paulista. Porém, a libertação
não é total. Desábatopode voltar ao
hotel, mas ainda não poderá voltar
para aArgentina.

Ele terá que aguardar uma
autorização especial, que será
emitidaporoutro juiz, pois está sendo
processado por um crime que pode
colocá-lo naprisãode uma três anos.

O problema com Desábato acon-

teceu durante o jogoSão Paulo 3 x 1

Quilmes, pela segunda fase daCopa
Libertadores, na última quarta-feira,
no Estádio do Morumbi. Ele foi

expulso de campo, junto comGrafite,
após ambos discutirem. Foi neste
instante que �s câmeras de televisão
flagraram o jogador criticando o

atacante são-paulino,
BASTIDORES - Uma

decisão tomada enquanto São
Paulo e Quilmes jogavam o

segundo tempo no Morumbi,
resultou na prisão do argentino
Leandro Desábato. Foi quando
Grafite, sentindo-se humilhado e

envergonhado, deu sinal verde aos

advogados do clube para que fosse

apresentada queixa.

DlVULGAÇAO

Grafite: humilhado em campo

Santos diz que:Robinho fica até o fim de 2006
.

DA REDAÇÁO - Robínho é o

presente de aniversário que o Santos
vinhamantendoem segredopara ser
anunciado pelo presidente do

Santos,MarceloTeixeira.Ontem, na
solenidade de comemoração do 93º
aniversário de fundação do clube, -

naVilaBelmiro, com a presença do
. governador de São Paulo, Geraldo
Alckmin, ele disse; "Rabinho'
permanecerá no Santos até 2006".
A platéia foi ao delírio, embora a

situação continue sendo a mesma.

Em seguida, Teixeira falou da

importância que Rabinho tem para
o projeto do clube de atrair novos
sócios e para ampliar o seu prestígio
no exterior e revelou o segredo para
manter o jogador na Vila Belmiro,
apesar do forte assédio de grandes
clubes daEuropa. "Vamos fazer valer
onossodireito. Rabinho temcontrato

com o Santos até janeiro de 2008 e

só deixará a Vila Belmiro se algum
clube do exterior depositar o valor
damulta contratual, que é de US$
50milhões, ou R$ 300milhões, no
caso de agremiação brasileira",
afirmou.

O dirigente aproveitou para
condenar a atitude do técnico da

Seleção Brasileira, Carlos Alberto
Parreira, que disse, no programa do
[ôSoares, na noite de terça-feira, que
seria "bomem todos os sentidos" para
Rabinho a transferência para um

clube de ponta da Europa. "Fico
surpreso quando o técnico da

Seleção faz esse tipo de afirmação.
Não vejo dessa forma. VejoRabinho
crescendo e satisfeito no futebol
brasileiro", rebateu. "Ele não precisa
irpara oexterior para se tomar titular
da Seleção Brasileira, o .que
acontecerá dentro de pouco tempo
se houver justiça".

• Repetindo tudo o que
dissera na coletiva que deu
à imprensa na segunda
feira passada, Teixeira
garantiu que não recebeu
nenhuma proposta para
negociar Robinho e que
decidiu com a diretoria que
vai fazer com que o jogador
cumpra o .seu contrato.

• Quando chegou à Vila

Belmiro para almoçar com
os demais jogadores,
Robinho foi chamado à

sala da presidência e

quando saiu manteve a

posição adotada desde o

final do ano passado, não
antecipando se vai ou não
embora no meio do ano ..

. Mais três reforços chegaram
ontem e começaram os treinos

físicos. O primeiro deles já é
conhecido do torcedor tricolor. O
lateral-direito José Pereira da Silva,
30 anos, conhecido como Pereira,
tem como característica a força e

o apoio ao ataque. Estava no Roma,
de Apucarana (PR), e ficou em

sétimo lugar no Campeonato
Paranaense. "Ainda não conheço
todos os jogadores. Só posso avaliar
se o grupo é bom na hora dos

treinos", analisou.
Vindo do mesmo time, o

destaque do Paranaense 2004. É o

atacante Tainha, 32 anos, chega
com fama de goleador. Foi
a�tilheiro no ano passado com 12

gols. Nascido em Campo Grande
(MS), Anderson de Souza Gomes
acredita no potencial do clube.
"Gostei da recepção de todos os

-jogadores. Acredito que o grupo

pode sermuito unido".
O zagueiro Careca foi

contratado do São Gabriel, time
que quase se classificou às finais
do Gaúchão, Ficou de fora porque
'perdeu no saldo de gols para o

Grêmio. AdrianoGarciaNunes, 27
anos, é natural de Porto Alegre e

era o capitão do São Gabriel no
Estadual. "Era pra ter vindo no ano

passado, mas meu passe estava

vinculado ao Glória de Vacaria.

Agora.que sou dono domeu passe,
as coisas ficarammais fáceis" .

RÁDIO
InJO

.JARAGUÁ

Hidroginástica para Gestant.es
na Academia Impulso. A melhor
opção para a saúde de mamães

- - I

e bebês durante toda a gestaçao,
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udo começou como uma atividade paralela. Em janeiro de 1990,
oadministradore músico Raimundo Schwartzfundou uma escola
de inglês e, por puro prazer, dava aulas de violão e guitarra. Três
anos depois, a decisão: fechar a escola e trabalhar somente com

múslca.A clave de sol soou mais alto por causa da grande procura
de pessoas interessadas em aprender a tocar um instrumento.
Foi então que surgiu o nome "Bicho Grilo'; homenagem aos

hippies dos anos 60 e 70. Barbudos, coloridos, psicodélicos, os
rippies empunharam a bandeira "Paz e Amor':A mesma bandeira
do "Bicho Grilo': O nome inspirou até mesmo a logomarca da
escola: um hippie com uma guitarra fazendo o sinal de "paz e

amor':
O que a escola faz para atrair alunos também é diferente,
"alternativo': Você mesmo já deve ter visto, pelas estradas da

região, uma placa com o nome "Bicho Grilo" e um número de
telefone. Uma tática que vem dando certo, nas contas da mulher
de Raimundo, Beni Schwartz: "Não digo que todos vieram por,
�ausa·das plac-as, mas 95% dos alunos conheceram a escola por ,�..

y

causa delas. Os outros 5% vieram por indicação de amigos e ex-
-

alunos':

1..
'

Eaescolajá rendeu bons frutos."A maioria das bandas de Jaraguá
doSultem integrantes que passaram por aquildlz Bruni.Porcausa
disso ela começou a organizar eventos com estas bandas. O
primeiro foi em 1997, num pátio de sorveteria no centro de
Jaraguá do Sul, com quatro bandas. "A gente começou apenas
como uma brincadeira. Mas as bandas nos procuraram para
organizar outros festivais e a gente resolveu continuar': Ela ainda
lembra que, neste dia, cada banda trouxe um pouco dos
equipamentos, porque não tinha uma empresa de sonorização
para o evento. E; com os anos, os encontros foram crescendo.
Desde 2003, a escola, com parceria da Fundação Cultural,
promove o Festival Alternativo.que leva mais de cinco mil pessoas
aos pavilhões do Parque Municipal de Eventos.

�O.MEMORAÇÃO - Para comemorar o aniversário, a 'escola reúne
0Je,na Boate Notre,sete bandas da região.Os shows começam a

partir das 22h.Veja, na ordem, as bandas que se apresentarão no

festival.

"".. 2005"
"

",i':- '., '- .. � (" ,:,.:
.

-,,'
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em nome
dq

�. o

USiC�;(
Cóttigo Urbane

Surgida em [aneiro .de' 2004, a banda surgiu através de dois.
amigos, que buscaVam 'na música uma forma dê espantar o
marasmo. No iníciQi não tinham pretensões dê fazer shows,

era n:l.ÜS uma diversão. Até porque se'mpre tiveram
, dificuldades de encontrar instrumentos e até mesmo

.
,

.

. lnreqrantes,
Entre as influências da banda estão: Beatles, Rush, Pink Hoyd,

Raul Seixas, Zé Ramalho e Jethro Thull.TiagoWickmann
(b!,!ixo/vocal),Samuel Güillerme (bateria) e Rossano (guita'rra)
terão a ajuGla, no show de hoje, de Aldacir Padilha (guitarra) e

Diogo GiIi,(teclados), da banda The Seres.

Letargia
A banda começou em 2003, mas logo depois alguns
integrantes saíram por incompatibilidade de idéias e diferenças
nos gostos musicais. Então os remanescentes resolveram levar
o projeto à frente e, durante alguns meses, tocaram com

a'penas três integrantes, mas sentiram que a banda precisava
""lài a'I90 mais. Hoje a banda é formada por João (vocal), Eslei
(baixo), Fábio e Rafael (guitarra) e Rodrigo (bateria).

Plasmódio

Gabriel Girardi (guitarra/vocal), Diego Girardi (baixo/backing
vocal) e Luiz da Silveira Júnior (bateria) formaram a

Plasmódio há pouco mais de um ano, no bairro Rio Branco,
em Guaramirim. Entre as influências estão Nirvana, Iron
Maiden, Metallica, Alice ln Chains, Black Sabbath, AC/DC
entre muitas outras. O próximo passo da Plasmódio é

conseguir patrocínio para gravar o CD,já com o nome de
Escuridão.

Em meados de 2001, a banda foi formada com

influências do Heavy Metal Tradicional dos aROS 80.

Rodrigo (vocal), Daniel e Ricardo (.guitarras), Marcos
(baixo) e João Afonso (bateria) estão entrando em

. estúdio para a gravação de lima demo para divulgação
para shows em festivais como o Alternativo e o Rivet
Rock,em Indaial.

'

�

Arrogantes \
A paixão por Bad Religion influenciou até no nome da banda.

"

Uma música da banda norte-americana foi a inspiração dos
inteqrantes.que formaram a banda no final de 2002. Mas o

estilo não se limita só um estilo. Segundo a banda, as
influências vai de Raul Seixas até Hellnation, mas o punk rock

predomina. A primeira demo foi lançado em fevereiro de
2005 e conta com seis faixas, feitas em estúdio amador.

4Name
Fubá (guitarra) e Éder (bateria) começaram a fazer música em

2003, quando ainda os dois eram guitarristas. Pela dlflculdade'de
encontrar um baterista, Éder resolveu assumir o posto e Eduardo,
irmão €le Fubá, entrou para tocar baixo. Em'julho de 2004

,.

recomeçaram os ensaios e, logo depois,Jonathan assumiu a

segunda guitarra. Entre as influências da 4 Narne estão Dead Fisn,
BliFld Pigs, Dance of Days, Lagwagon � Foo Fighters.
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De 14 a 20 de abril

)araguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan

FiLME/HORÁRiO

Blumenau - Rua Sete de Setembro

FiLME/HORÁRiO
Sob Esponja
Sessão Única: 1 5:00

o Fiiho do Máskara
13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30

Reencarnação
21:20

17:00 - 19:15 - 21 :20

Crimes deWonderland
15:00 -17:00 -19:00 - 21:00 Be Cooi: O Outro Nome do Jogo

14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30Desaventuras em Série
14:45 -17:00-19:15

Miss Simpatia 2
14:15 - 16:45 -19:15 - 21:45

Robôs
13:45 - 15:45 - 17:45

Constantine
19:45 - 22:00Jolnvllle - Rua Visconde de Taunay

FiLME/HORÁRiO O Massacre da Serra Eiétrica
14:00 - 16:00

Se Cool: O Outro Nome do Jogo
14:00 16:30 19:00 21:40 Herói

18:00 - 20:00 - 22:00O Chamado
13:45 19:00

O Chamado 2
13:40 - 16:15 - 21 :50Menina de Ouro

16:1521:30
-------_._-----

Robos
13:30 1S:30

Ray
18:30

Miss Simpatia 2
17:30 19:45 22:00 Programações sujeitas a alteração

LEGENDA: A-Ação/ D-Dramal AV-Aventurai C-Comédia/M - Musical/ S-Suspense/ QC - Documentário/ R-Romance/ i-infantil/F-Ficção
"

I
SOCIEDADE CULTURA ARTiSTlCA

Contato: 275.2477 - 370 6488FUNDADA EM 08·06·1956

Missas Informativo Paroquial
16 e 17 de abril

NOSSA MENSAGEM

40 Domingo da Páscoa

"Em Cristo Ressuscitado, somos um só rebanho"

SABADO
08h30 Lar das Fiores

'Sh30 Matriz
19hOO São Luiz Gonzaga
17h30 São Benedito
17h30 Rainha da Paz

19hOO Perpétuo Socorro
19hOO Matriz

DOMINGO
07hOO Matriz
09hOO Matriz
'9hOO Matriz
08h30 Moiha

08h30 São Cristóvão
10hOO Perpétuo Socorro (FESTA)

"Jesus ressuscitado é a manifestação do verdadeiro pastor. Nele, o Pai,
conhecendo a fundo a condição humana, compade-se de nossa

fraquezas, e quer reunir num só rebanho todos os seus filhós e filhas. Por
isso, para os discípulos de Jesus, que continuam sua missão na história, se '

o sofrimento vir como conseqüência da fidelidade ao projeto do Pai, no
mesmo Cristo Jesus, teremos a redenção.

\)

I C r� I
I. .

Da Redação/GB Edições

As Branqueias (White Chicks) - 2004-

Comédia
Os irmãos afro-americanos Wayans - Keenan

Ivory, Marlon e Shawn - dividem direção, roteiro e

papéis principais nesta comédia rasgada, que
aposta todas as suas fichas numa grande piada: a
transformação de Marlon e Shawn em duas loiras
branqueias, disfarces radicais assumidos por
Marcus e Kevin Copeland, uma dupla de irmãos

agentes do FBi e que, em desgraça, recebem a

missão de proteger as herdeiras de uma rede
hoteleira de uma ameaça de seqüestro. A vítima
do deboche é, sem dúvida, Paris Hilton. O humor
é juvenil, como já funcionara antes na série Todo
Mundo em Pânico, com piadas chulas, machistas
e de baixo calão, referentes a sexo, flatulências e

preconceito racial. Fazendo brincadeiras com
filmes como Carrie, a Estranha,Titanic, Shrek e a

telessérie Buffy, a Caça-Vampiros, a comédia
encontrará seu público entre os fãs do pastelão
mais assumido. VHS e OVO

Galera DoMal (Saved!) - 2004 - Comédia

Co-produzida pelo roqueiro Michael Stipe,do grupo
R.E.M., esta comédia dramática trata a adolescência
com o mesmo despojamento e irreverência de
obras recentes, como Meninos de Deus e Meninas
Malvadas. Com um roteiro espirituoso e inteligente,
co-assinado pelo diretor estreante Brian Dannelly, o
filme provoca reações saudáveis no espectador ao
-discutlr dogmas religiosos como virgindade e

homossexualidade, mas sofreu por isso também
boicotes e respostas negativas por parte de
fundamentalistas. É a segunda vez este mês que a

talentosa atriz Jena Malone interpreta uma jovem
que engravida sem querer (como em Confissões de
uma Garota Americana). Aqui, Jena interpreta Mary,
estudante de um colégio católico que, devota
fervorosa, acredita ter recebido uma mensagem de
Deus: para provar que seu namorado, Dean (Chad
Faust), não é gay, ela lhe entrega sua virgindade.Mas
enquanto Dean é internado num centro corretivo

para jovens, Mary descobre ter engravidado, o que a

levará a duvidar de sua própria fé. Para apimentar a
trama, ela é a maior rival da carola e falsa Hilary Faye
(a cantora e, ídolo teen Mandy M00re), mas conta

com a ajuda de seus amigos outsiders, em especial
de Roland (Macaulay Culkin, de Party Monster), que
vive confinado numa cadeira de rodas. Além do
enredo divertido e do ótimo elenco - que inclui
ainda Patrick Fugit (Quase Famosos), Heather
Matarazzo (O Diário da Princesa 1 e 2), Martin
Donovan (Insônia) e Mary-Louise Parker (Angels in
America) -, o filme conta ainda com uma trilha
sonora que inclui Depeche Mode, Salt-N-Pepa,
Replacements - cujas canções são tocadas por uma
banda fictícia de rock cristão - e uma parceria entre

Moore e Stipe ("God Only Knows", de Brian Wilson).
VHSeOVO

Geração Prozac (Prozac Nation) - 2001 -

Drama

Esta adaptação do notório e polêmico best-seller
homõnimo, escrito por uma colaboradora da revista
de música e comportamento Rolling Stone, contou
com um elenco de primeira linha. Elizabeth "Lizzie"
Wurtzel (Christina Ricci, de A Lenda do Cavaleiro sem

Cabeça) é uma brilhante estudante de jornalismo na

_

renomada universidade de Harvard que pretende
seguir carreira como crítica de música. Mas sua frágil
situação familiar, com um pai errante (Nicholas
Campbell) e uma mãe neurótica (Jessica Lange, de
Peixe Grande e Outras Histórias), a levam a uma

profunda depressão. Quando sua instabilidade
emocional e as noites de trabalho, regadas a drogas
estimulantes, a afastam de sua colega de quarto,
Ruby (Michelle Williams,deTerra da Fartura), e de seu
namorado, Rafe (Jason Biggs, da trilogia American

Pie, que voltaria a contracenar com Ricci dois anos

depois em igual a Tudo na Vida), Lizzie procura a
, ajuda profissional da dra.Diana Sterling (Anne Heche,

-

deVokano ? A Fúria), que lhe receita o antidepressivo
Prozac. Apesar de seu sucesso como jornalista na

Rolling Stone.ela passa a achar que está viciada e que
o Prozac está ditando os rumos dé sua vida.Ainda no

elenco, o inglês Jonathan Rhys-Meyers (Velve�
Goldmine) e uma participação muito especial do
cantor e compositor Lou Reed (Sobre Café e

Cigarros), no papel dele próprio e que comparece na

trilha com duas de suas obras-primas, "Sweet Jane" e
"Perfect Day".VHS e OVO

JOA VíDEO LOCADORA

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

www.joavideo.co.m.br

IJOA
v í D E O
LOCADORA
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Torta Quadriculada

Ingredientes: Massa: 2 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo; 1 xícaras (chá) de manteiga; lavo; 1 colher

(café) de sal; 2 colheres (sopa) de creme de leite; manteiga para untar a fôrma. Recheio: 6 cenouras; 1 colher

(sopa) de manteiga; sal a gosto; 1 colher (chá) de açúcar; 5 folhas de alface; pimenta recém-moída; 1/23

xícara (chá) de leite; parte branca de seis alhos-porá; 3 colheres (sopa) de creme de leite; noz-moscada

ralada; 1 maço de salsinha. Preparo da Massa: Peneire a farinha de trigo e faça uma cova no centro.

Coloque aí a manteiga picada, o sal, o ovo e o creme de leite.Com a ponta dos dedos comece a incorporar
os ingredientes à farinha, até que a massa esteja bem homogênea.Cubra com um pano e leve à geladeira
por cerca de 30 minutos. Depois desse tempo, abra a massa com rolo e forre com ela uma fôrma para torta

de fundo removível, de certa de 25 cm de diâmetro, untando bem. Fure o fundo da massa com um garfo,
cubra com papel alumínio e coloque sobre este grãos de feijão para que a massa não estufe. Deixe assar em

forno quente por cerca de 30 minutos.
.

'

Preparo do Recheio: Coloque a manteiga no fundo de uma panela e disponha por cima das cenouras

raspadas e cortadas em rodelas finas. Espalhe o açúcar sobre as cenouras e cubra-as com as folhas de alface,

Tampe bem a panela e leve ao fogo baixo para que as cenouras cozinhem em seus sucos e nos das folhas de

alface, por cerca de 20 minutos. Lave e pique os alho-porás cozinhe-os no vapor por cerca de 30 minutos.

Esmague as cenouras cozidas (descarte as folhas de alface), tempere o purê com sal, pimenta e o leite.

Misture bem e reserve. Amasse bem os pedaços de alho-porá cozidos, junte o creme de leite, o sal, a

pimenta e a noz-moscada. Retire a massa da torta do fogo, remova o papel alumínio e os feijões e marque

uma divisão em cruz na massa, formando quatro partes iguais. Distribua os recheios em partes alternadas.
Torne a levar ao forno por mais 5 minutos. Guarneça com a salsinha e sirva como acompanhamento de

carne assada.

<jSirva a Torta

Quadriculada
acompanhada de
carne assada e

vinho

�
1
•

Sobremesa de Ameixa E
Ingredientes: 300 gramas de ameixas sem caroços; 1 lata de creme de leite; suco de um limão;

�

1 envelope de gelatina sem sabor; 1 litro de leite; 3 gemas; 5 colheres (sopa) de maisena; açúcar
a gosto.
Preparo: Cozinhe as ameixas em água, reserve algumas inteiras e bata as restantes no ;�
liqüidificador,junte o suco de limão, o creme de leite e a gelatina pré-hidratada com um pouco :)
de água que sobrou do cozimento das ameixas. À parte, faça um creme,misturandoo leite, as
gemas, o açúcar e a maisena e cozinhando por alguns minutos,mexendo sempre (se quiser
pode acrescentar gotas de baunilha ao creme depois de pronto). Misture este creme com o

creme de ameixas. Bata as claras em neve em ponto de suspiro firme emisture delicadamente
ao creme. Decore com as ameixas reservadas e leve à geladeira até o momento de servir.

!lIIl1m::s!@�::::;n%�;!'$!?W?;"-li:"W@..�:;_��;:$@�Br��t:i��'%.�::::m:.8.�;8�;;'�llii�������W�:::iK�i:::m:."1i)::%�':·i:l::�..::mm::$�::=:::::::.���m::::;::'@1.:s:::"..,w;m_::M:;mm�,:;::m=fit?t?,@v'm?$"*3fj.;W'@ffi%"W1mm::;:,,:,:,t·@,vw· ,,';w.;>}>·f'{}:m';{·:'m;.&mf?t;':":;:;,$;W:;'��illW";X�.;v<t··'ffiww;;:rm,�:::;�::·.;:;;<?tt""��·;w·"m,:;�:;;;:m;:;.m.�t'&;:;r,:::::::::;m::t:<i.,m;:;:%" ?WW"'Y?=1W<'''''«�,
,

.

li eêstá IIZ os", afirMa
Mesmo desliÇJ'aq I

.. ?} dçomp�tadorreç:e .....

. ....•.... ulsos dos cabos
telefônicos e se ho�v��;Uma desêarga multo fdrtêa,. placa de fax-mede
Pode ser queimada: "fy1'uito's usuários pensam".estarprotegidos apenas
usando estabilizàdorese/ou filtros de linha. Isso não é verdade". Ele
explica que a �s5pl rreta entre nobrea�1 e�tabilizaqor e filtro é
fundamental par ira segurança de mI�tps e p�,riféricos.

o
TecnoFlex

Desenvolvendo SOluções

473717676
www.tecnoflex.com.br

Inf soft
s stel1las

473716864
www.infosoftsistemas.com.br

CENTRIUM
r

INFORMATICA
Sistemas de Gestão

47371 7764
www.centrium.com.br

iii

�_lrJlq icroinformática\j�U
47 275 1968

, www.icroinformatica.com

tfl
NETWORKS

.

472731112
www.tfi.com.br
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Por Erica Guarda/GB Edições

Humor, alegria, amor e aventura. Esses são
alguns dos ingredientes que podem ser

encontrados em liA Lua me Disse'; nova
novela das sete, que estréia nesta

segunda

"Começar de Novo", não agradou nem aos

telespectadores, nem a Globo. Por isso a

emissora aposta todas as suas fichas em "A Lua
me Disse", novela que está sendo escrita pôr
Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa.
"Uma comédia de costumes à qual se
incorporam elementos do folhetim tradicional.
A lua, do título, refere-se ao universo feminino,
pois a cada novo ano aumenta, nas grandes
cidades, o número de mulheres descasadas,
solteiras, chefes de família, abandonadas,
solitárias, por opção ou não. São elas ricas,
pobres, sonhadoras ou objetivas. É uma novela

que pretende olhar com alegria para seu tempo,
usando de um tom crítico e mordaz, devassando
as idiossincrasias de seus tipos, mas com
generosidade e leveza de mão que a boa
comédia é capaz de produzir. 'A Lua me Disse'
vai falar de amor, humor, dinheiro, de ética,
preconceito e esperança; vai cortejar o
politicamente incorreto, mas, acima de tudo vai
falar desta rara capacidade de sobreviver que
marca nossa gente; desta teimosia terna e

hilariante que são os filhos do Brasil moderno",
explica Miguel
Falabella.
A história tem como

cenário o Rio de

Janeiro. Dois núcleos

principais dividem a

novela: os banqueiros
que moram em áreas

nobres da cidade e

administram o Banco
Benate Bogari e os

<J Arlete Salles é

Ademilde, mulher
cafona, mas muito
rica é dona do "mega
sto re", "Frango Com
Tudo Dentro"

moradores do Beco da Baiúca, uma vila
fictícia localizada no bairro de

Jacarepaguá. A princípio distantes, os
personagens desses dois núcleos terão

seus destinos cruzados em várias

situações, em geral, permeadas por
muito humor.
A personagem Heloísa (Adriana
Esteves) é o fio condutor da história.
Moradora do Beco da Baiúca, se
apaixona pelo filho de Ester Bogari (Zezé
Polessa), uma das sócias do banco, que,
implacável, não admite o namoro.

Heloísa engravida e aí começa a disputa
da avó amargurada pela guarda de seu

neto, sem nem mesmo imaginar que seu

outro filho, Gustavo (Wagner Moura),
também é apaixonado pela mesma

mulher. O tempo passa e Heloísa

consegue criar seu filho Artur

(Guilherme Vieira) hoje com dez anos
de idade e se estabelecer como
administradora das lojas de Ademilde
(Arlete Salles), a dona de "O Frango
com Tudo Dentro". Enquanto isso, a
banqueira Regina Benate (Maitê
Proença), sabendo que tem pouco tempo
de vida, corre para deixar todos os seus

bens em testamento para assegurar que
sua filha de apenas 15 anos, a jovem
Branca (Monique Alfradique), receba
tudo a que tem direito. Por causa de uma

antiga amizade, nomeia Heloísa tutora
de Branca. Mais uma vez o destino trata

de entrelaçar suas vidas e Heloísa se vê

novamente J��olvida com os sócios do
Banco Benate Bogari.

Primeiras cenas
A pequena cidade de lnnsbruck, na
Áustria, serviu de palco para as priíneiras
cenas gravadas de '�Lua Me Disse".

Apesar de a trama se passar na Suíça, a
cidade austríaca ofereceu as melhores

locações: parques e ruas cobertos de neve,

pistas de esqui e paisagens típicas do
inverno europeu. Sob temperaturas muito

baixas, que giravam em torno de 30º e

5ºC, elenco e produção gravaram durante

1:::. Adriana Esteves é a protagonista de
"A Lua Me Disse", vivendo a personagem

Heloisa, a heroína da novela

dez dias cenas diurnas e noturnas.

Conseguir gravar sob temperaturas tão

baixas foi um teste de resistência para
elenco e produção. E o resultado

compensou. "Lá, estão preparados para
receber pessoas que não estão

acostumadas com tanto frio. Ao final das

cenas, nos ofereciam chocolate quente",
explica Monique Alfradique. A atriz, que
interpreta a personagem Branca, também
teve que ter aulas de snowboard antes de

gravar as cenas em que sua personagem
tem que esquiar. '� base do snow é skate
e surf dois esportes que eu nunca tinha

praticado. Os pés ficam presos e eu

capotava toda hora, mas tive aulas com
um campeão de snowboard e deu tudo

certo", conta Monique. 'Apesar das
dificuldades ocasionadas pelo frio, as
gravações renderam bastante", explicou
o direto; Rogério Gomes, que viajou com

a equipe para a Áustria.
As novidades são muitas, agora basta
saber de a nova novela das sete vai

conseguir alavancar a audiência do
horário. Mas, isso só o tempo dirá...

,F"" Quem é quem "'''�'"''»''-�-'*»'''"=''''�'''''''»m,
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� Regina Sá Marques (Maytê Proença) • Maria Re'gina é uma
mulher elegante, sofisticada, de grande índole e coração aberto à
caridade. Sua passagem pela trama é breve, mas definitiva, já que
são seus desejos póstumos que deflagram os acontecimentos.

Comédia escrachada promete muita
diversão na nova novela da Globo

Branca Benate (Monique Alfradique) • Filha de Maria Regina
Branca fica órfã e herdeira aos quinze anos de idade, � um;
menina que passou parte de sua infância como interna num colégio
da Suíça e que, por força das circunstâncias e de um desejo
expresso da mãe, vai morar no Beco da Baiúca. Lá a menina vai se
relacionar com adolescentes de outra classe social e formação
completamente diferente da dela.

Madô de Sá Marques Dantes (Deborah Bloch) • Maria Dorotéia
de Sá Marques Dantas, ou Madô, é a irmã caçula de Maria Regina,
casada com Lúcio e sem filhos. O casamento atravessa uma de
suas inúmeras crises.I

, Lúcio Dantas (Maurício Mattar) • Lúcio tenta manter o

I casamento, mas Madô não facilita. Sente-se sufocado com o

I controle de Madô. Vai se apaixonar perdidamente por outra mulher
� e atravessará um penoso momento, até encher-se de coragem
1 para deixar a mulher, sabedor de que isto causará um cataclismo

I em sua vida,
:B
�
Gustavo Bogari (Wagner Moura) • O protagonista Gustavo é
cheio de silêncios e mistérios. A vida ao lado da mãe, depois da
morte do irmão mais novo, tem sido penosa para o rapaz.

ii Ester Bogari (Zezé Polessa) • Mãe de Gustavo, é a principal
,

acionista do Banco Bogari, Ester é uma mulher sem passado, com
'1 um' presente infestado de fantasmas e um futuro afogado na

r vingança.
�:;

f

I
�

I
I
I Artur Queiroz (Guilherme Vieira) • Filho de Heloísa e Ricardo

I Bogari, Artur tem dez anos, é um menino alegre e querido portados
i) do Beco. Gosta muito de sua mãe e de sua família, só que começa

� a questionar o porquê de não ter o sobrenome de seu pai.

� Ademilde Goldoni (Arlete Salles) • Dona de "O Frango com Tudo
-

� Dentro", Ademilde é uma mulher que gosta de se amumar, ainda

i que exagere na maioria das vezes. Gosta de namorar e é viciada

ª em. bate-papo virtual, onde encontra os mais diversos
g "namorados". Vive para o trabalho e sustenta toda a família,

I
� Dionísia da Mata (Chica Xavier) • Dionísia é uma mulher decente,
li trabalhadora, que dedicou a vida à educação dos filhos. Com a

� herança deixada pela ex-patroa, Dionísia vai se ver em apuros,já
II que as filhas mais velhas vão querer se apossar da casa.

I Violeta da Mata (Isabel Fillardis) - Fillia de Dionísia, é fonmada
li em Administração de Empresas. ",

l)

Heloísa Queiroz (Adriana Esteves) • A heroína da novela é forte,
bonita, decidida e tem várias qualidades que a fazem ser uma'

mulher muito interessante. É igualmente dotada de bom humor,
Heloísa não apresenta qualquer traço de autocomiseração,
mesmo em seusmomentos mais difíceis.

I Zelândia Fortunato (Maria Zilda) • Dona do restaurante Bardelas,
i Zelândia é, uma mulher sem papas na língua, que sabe tudo sobre
f: a vida dos habitantes do Beco. � uma mulher trabalhadora,
I corajosa, que vive para o filho Gibraltar.
�:

I Tadeu (Marcos Pasquim) • Durante boa parte da trama, Tadeu vai

[ formar a base do triângulo amoroso, ao lado de Gustavo, com

I Heloísa no vértice. É verdadeiro, amigo, um bom moço em todos
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-, O Futuro da Humanidade - A

Saga de Marco Pólo
Primeiro romance do psiquiatra Augusto
Cury, "O Futuro da Humanidade" oferece
uma rara oportunidade de repensar a
sociedade e o rumo de nossas vidas.Cury
nos presenteia com uma saborosa ficção
que ilustra os ensinamentos presentes em
seus livros e se apóia na sua vasta

experiência profissional. Esta obra conta a

trajetória de Marco Paio, um jovem
estudante de medicina de espírito livre e

aventureiro como o do navegador
veneziano do Século XIII, em quem seu pai
se inspirou ao escolher seu nome. Ao
entrar na faculdade cheio de sonhos e

expectativas, Marco Polo se vê diante de
uma realidade dura e fria: a falta de

respeito e sensibilidade dos professores
em relação aos pacientes com transtornos

psíquicos, que são marginalizados e

tratados como se não tivessem identidade.

Indignado, o jovem desafia profissionais
de renome internacional para provar que
os pacientes com problemas psiquiátricos
merecem mais atenção, respeito e

dedicação - e menos remédios.
Acreditando na força do diálogo e da
psicologia, ele acaba causando uma

verdadeira revolução nas mentes e nos

corações das pessoas com quem convive.
O lançamento é da Editora Sextante e têm
256 páginas.

'

Cabeça de Porco
o livro éo resultado de um trabalha em duas fontes: entrevistas e

filmagens feitas por MVBill e seu empresário Celso Athayde nos

últimos 15 anos em favelas de nove Estados brasileiros sobre

crianças e jovens que vivem no mundo do crime, suas razões e a

dimensão humana de suas vidas. A esta pesquisa original,
relatada com a emoção de quem assistiu de perto à situações
perigosas, se associam os textos do antropólogo Luiz Eduardo
Soares - um conjunto de registros etnográficos apurados ao

longo dos últimos sete anos, sobre juventude, violência e polícia.
O propósito do livro é traçar um painel realista sobre a violência
instalada no Brasil. A intenção não é denunciar. É compartilhar
com os leitores preocupações e reflexões, na perspectiva de
manter viva a esperança. De autoria de Luiz Eduardo Soares, o
livro é um lançamento da Editora Objetiva e têm 282 páginas.

"> As Irmãs Makioka
Considerada a obra-prima do escritor Jun'ichiro Tanizaki, "As
irmãs Makioka" traça um sutil e complexo perfil da sociedade
japonesa durante os anos 1930 e aborda uma série de conflitos
entre os valores japoneses e os ocidentais e entre a tradição e a

modernidade. A história, que começa no outono de 1936 e

termina em abril de 1941, sob o impacto da Segunda Guerra
Mundial, retrata a vida de uma abastada família da região de

Kyoto e Osaka, no oeste do país. As irmãs Makioka (Tsuruko,
Sachiko,Yukiko e Taeko) tentam resolver juntas seus problemas
familiares e arranjar um casamento para a terceira das irmãs,
Yukiko, uma mulher de crenças tradicionais que aos trinta anos

ainda não conseguiu se casar. Ao mesmo tempo representante da
inércia das relações, esta personagem é também um estandarte
da tradição. O lançamento é da Editora Estação Libertade e têm
744 páginas.

".

130 anos de

Imigração Italiana
(1. 875-2005)

Por ocasiao das 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 I
apresentação em nossa região,que foi belissíma. I
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
. .1

Já está agendada a data da tradicional Festa Italiana.
10 de junho de 2005.Prepa rativos em andamento.

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I I
Amigo fiel

Marcos Frota e o cão labrador Quartz
acabaram ficando amigos. t que eles
dividem a cena em "América", na qual

o animal é guia de Jatobá,
personagem cego interpretado pelo
ator. O resultado final é que Quartz
está hospedado na casa de Frota.

Contrato assinado
A Bandeirantes fechou contrato com Roberto
Avalone. O apresentador comandará o "Esporte
Total" todos os domingos, a partir das dez da
noite e ainda deverá ganhar outra atração na

Visual alterado
Quemjá viu conta que Reynaldo Gianecchini deverá
aparecer com os cabelos cacheados no especial que a

Globo exibirá dia 28, em homenagem aos 40 anos da

emissora. t esperar para ver.

emissora.

Agenda cheia
Stênio Garcia e Antonio Fagundes estão com os

dias cheios. t que a temporada 2005 de "Carga
Pesada" deverá ter treze episódios e as

gravações correm em ritmo de acelerado para
alegria da dupla, que adora seus personagens.

Amigas para sempre
Tânia Kali! e Bárbara Borges
curtiram juntas badalação
promovida pela Bacardi. As duas
atrizes ficaram amigas durante as

gravações de "Senhora do Destino",
na qual interpretaram Jenifer e
Nalva.

Escolhendo jóias
Para encarar uma maratona de eventos e

enfrentar um batalhão de fotógrafos, loucos
para registrar qualquer deslize, toda
celebridade que se preze precisa ter um
guarda-roupa eclético e sempre renovado. Mas
em meio a tantas peças e acessórios, sempre
existe aquela marca ou estilista preferido. No
caso da apresentadora da Rede TV!, Luisa Mell,
os acessórios são cuidadosamente escolhidos.
Fã das peças da designer gaúcha Andréa
Mader, a loura não resistiu às inúmeras opções
de acessórios e desfrutou de uma tarde
divertida em seu camarim, escolhendo as peças
que iria usar no programa "TV Fama", o qual
apresenta. Luisa optou por um colar e um
broche cinzas, ambos de cristais' Swarovski, mas
acabou escolhendo outras peças para seu

Jacervo pessoal. "Estou em uma fase roxa, lilás,
só quero saber destes tons agora", contou. "Sou
assim mesmo, quando me apaixono por uma

.

cor, uso até enjoar", completou.

Sucesso internacional
Fofoqueiros do bem andam espalhando que
Márcio Garcia teria sido convidado para atuar
em um filme americano. Por enquanto, tudo
são apenas boatos e o jeito é esperar para ver.

Gisele grávida?
Segundo alguns jornais americanos, Gisele Bündchen
teria dito que pretende ter um filho em breve e que
este também seria o desejo de seu namorado,
Leonardo DiCaprio.Já tem gente achando que a top
model já estaria grávida, tudo por causa do belíssimo
vestido largo que ela usou durante a entrega do
Oscar, na qual compareceu acompanhando DiCaprio.

Projeto
Completamente recuperado da cirurgia cardíaca a

que foi submetido no final de 2004, Reginaldo Faria

pretente retomar o filme "Festa dos Libertos", do qual
o ator é diretor e roteirista, ao lado do filho, Marcelo
Faria. Além disso, ele deverá aparecer numa das

próximas tramas globais.

Longa duração
Comenta-se pelos corredores globais que
Boninho já teria avisado que o "BBB" em 2006

poderá ter 24 participantes e durar seis meses.
É esperar para ver.

I RESUMO DAS NOVELAS I
MALHAÇÃO

...

SEGUNDA - Bernardo conta que conseguiu o

patrocfnio para o torneio de futebol. João fala para
Natasha que vai ter que trabalhar para pagar o

€stragoque fez no carro de Júlio César.Omenino fica
com vergonha de contar que vai atuar como taxista e

dizquearrumou emprego numa loja.Gustavo pedea
Pasqualete para usar a quadra do colégio no torneio e

ele adora a idéia. Rita desconfia de Júlio César, mas
não sabe como falar francamente com ele. João se

esconde para que Natasha não o veja vestido de
taxista. léo e Bernardo decidem que vão ser os

capitães e formam seus times. Betina organiza a
torcida para a equipe de Léo; Letfcia, Bel eVivi torcem
pelo time de Bernardo. Miguel percebe que Rita está
nervosa e diz que ela pode contar com ele,deixando
a encantada. Afrânio conta para os meninos da
r�públicaque conseguiu um apartamento,mas pede
aJ.uda para fazer a mudança. João fala para Kiko que
disse em seu depoimento que só ele e Urubu
correram. Kiko agradece, mas Marcão diz a João que
ele fez mal em mentir. Júlio César sai e Rita decide
segui-lo.

TERÇA - O policial explica para Download que se

passar por policial é crime. Rico vê Download
fantasiado e morre de rir. Rita vai embora muito
magoada Com Júlio César.Osmoradores da república
sofrem carregando os objetos de Afranio para o novo

apartamento dele. Kiko, Marcão e João vêem
O�wnload vestido de super-homem e morrem de rir,
�elxando-o muito envergonhado. Bernardo dá a seu
time o nome de Plugadão Futebol Clube. Naná
aconselha Rita a tentar salvar seu casamento. Urubu
r�cebealta e volta para o colégio.Júlio Césa-r fala paraRita que ou ela admite que está errada e pára de

��balharou eles não vão se entender nunca.Natasha

J I�.a João que quer vê-lo trabalhando e ele a proíbe.
U lanavê Léo e se apaixona por ele imediatamente.

QUARTA - Betina percebe que Urubu está pegando a
prova e o repreende. Lúcia e Beth entram na sala dos

k��fesso.res e perguntam o que eles estão fazendo ali.
I odeclde dar o nome de Animais Clube Desportivo

0ar�o time dele e de Léo. Betina fala para Beth que
ru u estava querendo pegar a matéria da prova

�om ela e a professora acredita.Taty pede que Pedro

u��Ubr? se Léo tem namorada, dizendo que tem

pe
amiga que gosta dele. Pedro segue Léo e lhe faz

jo�;�ntas. �eti�a rasga a prova que Urubu pegou e a

8er
ora. Primeiro, o menino fica desesperado, mas

rad�na se oferece para estudar com ele, deixando-o
O

lante. Bel finge que está se afogando para

Câ����oad. salvá-Ia. Ele pula na piscina, mas sente

Julla
a. Rita vê seu álbum de casamento e chora.

ela e�a,j.ercebe que a mãe está triste e pergunta se

que
u 10 César vão se separar. Bel diz a Download

que ��sta dele de qualquer forma. Júlio César pede
eles ! a pare de trabalhar e garante que desse jeito
madvao se entender.Betina estuda com Urubu até de

rugada.

QUINTA - D .

jOgad ownloac anuncia que Bernardo é o

estão
or Com mais votos, enquanto Leticia e Betina

celul� empatadas. Taty tira fotos de Léo com seu

de faz�e manda que Pedro descubra o que ele gosta
C�!iaarDoW�load avisa que o próximo jogo vai ser

e ped
gunsdlas.Urubu entrega sua prova para Beth

agüen� que ela corrija na hora, dizendo que não vai

fazeru�r esperar pela nota. As meninas decidem

vai ganha apOsta:a torcedora que recebermais votos

UrUbu
ar um I.anche das amigas. Beth fala para

arnigOsque el� tirou uma boa nota. Urubu diz aos

Betina qU�vai fraudar a votação para fazer com que
Pedro �a� e, em retribuição ao que ela fez por ele.

léogOste e que Bel e Download descubram o que

nãodeix
a de fazer. Natasha fica desconfiada por João

lOja ond:riue�la ovisite notrabalhoedecide ir atéa
aos arni

e e disse que está empregado. Urubu diz

eleição �os .que já sebe.como mudar o resultado da

qUal é
o sue e afirma que precisa apenas descobrir

Gustavo
a senha de Download. Letrcia acha que

causadoefstá comendo demais,mas ele diz que é por
utebol.

SEXTA _ U
números rubu descobre um arquivo com vários

qUevalsee a.not� todos. Natasha fala para Amanda

arrasado
gUlr J�ao.e pegá-lo no flagra.Cabeção fica

esqUeCê.l�o��.Iyukl ter que viajar e teme que ela vá

largar o
. uho César fala para Rita que ela deve
emprego se quiser realmente salvar o

casamento deles. Rita fica sem saber o que fazer. Kiko
pede que Urubu tome cuidado na hora de invadir o site,
mas ele não dá muita bola. Urubu agradece a Betina por
tê-lo ajudado e garante que vai encontrar uma maneira
de retribuir. Letfcia percebe que o machucado de
Gustavo não está ficando bom e o aconselha a ir ao
médico. Gustavo acha que não é necessário. Urubu
invade o site para mudar o resultado da votação, mas
manda a página inteira para o espaço. Pedro conta para
Juliana e Taty tudo o que Léo gosta de fazer. Taty
aconselha Juliana a se arrumar toda e ir ao Giga
encontrar Pedro. Natasha e Amanda seguem João e

descobrem que ele está trabalhando de taxista.Gustavo
sente uma tontura. Natasha garante a João que ele não

precisava ter mentido para ela e eles fazem as pazes.
Kitty conta para Download que não está conseguindo
entrar no site.

SÁBADO - NÃO HÁ EXIBiÇÃO

COMO UMA ONDA
SEGUNDA - Ana Amélia diz a Memel que precisa ir para
Florianópolis. Bartô garante a Francisquinha que
encontrou uma maneira de neutralizar a maldição e logo
vai poder pegar o tesouro. Mariléia tenta convencer

Daniel a não ir embora para Portugal,mas ele afirma que
não pode ficar separado de Maria Luísa de jeito algum.
Encarnação conta para Nina que Ana Amélia ficou muito
assustada quando ela disse que JJ era casado. Nina
estranha. Ana Amélia e Memel chegam a Florianópolis.
Mariléia pede que Almerinda fique no Brasil com Maria
Luísa. Ana Amélia vai visitar Francisquinha e diz que se

assustou quando soube que JJ estava casado com uma

das filhas de Sinésio, Bartô diz a Frank que o antldoto
ainda não está pronto, mas ele explica que Rafa quer
mergulhar o quanto antes atrás do tesouro. Nina pede a

um amigo, que tem um programa de TV, para denunciar
as obras do resort. JJ conta para Oswaldo que foi
chamado para participar de um programa e falar sobre o
resort. Lavinia compra um vestido branco para o seu

casamento.

TERÇA - Ana Amélia finge comprar alguma coisa e vai
embora sernfalar corn Encarnação.Robusto percebe que
Marly tem interesse em Daniel. Memel aconselha Ana
Amélia a não remexer no passado, mas ela afirma que
não vai voltar para o Rio sem falar com seus filhos. Júlia
diz a Amarante que todas as suas roupas estão velhas e

ele terá que-comprar um terno novo para se casar. Daniel
fala para Nina que quer ficar com ela. Floriano vê um

turista jogando charme para Rosário no bar de Lavinia e

fica furioso. Rosário fica chateada,mas fala para Júlia que
não vai desistir de ganhar seu dinheiro. Lavínia compra
um terno para Amarante. Ana Amélia vai até a casa de
Sinésio e pede para falar com ele. Lenita se apresenta e

diz que o pai ainda não chegou. Ana Amélia fica
emocionada ao vê-Ia, mas não fala quem é. Almerinda
pede que Prata não conte sobre sua condição para
Daniel.O português vê Almerindasaindo do consultório
médico efica desconfiado.

QUARTA - Lenita exige que Abigail lhe diga quem é

aquela mulher, mas ela responde que a menina deve

perguntar isso para seus pais. Ana Amélia explica para
Mariléia e Sinésio que teve medo que Lenita tivesse se

casado com JJ. Mariléia pede que ela saia da vida de
Lenita e não conte a verdade. Robusto sugere a Daniel

que ele jogue charme para Marly e tente descobrir

alguma coisa sobre Jí.Slnéslo diza Mariléia que acha que
eles vão perder Lenita para sempre se ela souber a

verdade. Floriano diz a Rosário que ou ela larga o

emprego ou pode voltar para a casa da mãe.Marlymarca
um encontro com Daniel. Rosário diz a Idalina que
Floriano a mandou embora. Querubim aconselha
Floriano a confiar em sua mulher,mas ele não dá o braço
a torcer.Sandoval, Daniel,Nina e Amarante falam sobre o

projeto de restauração da aldeia.

QUINTA - Lenita diza seus pais que já sabe que Ana Amélia
é mãe de JJ e Encarnação e não entende por que eles
esconderam isso dela. Mariléia e Sinéslo ficam aliviados.
Francisquinha fala para Encarnação que tem alguém em

sua casa que quer vê-Ia.Encarnação encontra Ana Amélia e

fica muito perturbada. Abigail aconselha Rosário a dobrar
Floriano com calma, e não bater de 'frente com ele.
Encarnação diz a Ana Amélia que ela e JJ sofreram muito

por causa dela. Lavlnia consegue tirar uma cópia de sua

certidão de casamento. Virglnia fala para Rosário que ela
tem 50% de chances de engravidar. Encarnação explica
para Ana Amélia que acha melhor ela não ver JJ e a

apresenta para Nina. Amanda e Carol sentem ciú�es ao

verem que Rafa e Conrado olham para Memel.
Encarnação conta para Sandoval que sua mãe a procurou.

SEXTA - Nina pergunta a JJ o que ele faria se sua mãe
voltasse. JJ diz que tem certeza que ela está morta e por
isso se livrou das lembranças. Ana Amélia e Memel se

preparam para ir embora de Florianópolis. Mariléia diz a

Sinésio que acha que Francisquinha já sabia que JJ e

Lenita eram irmãos. Prata ajuda Alice a se entender com o

computador e não gosta quando ela comenta que o

divórcio deles está quase saindo. Nina entrega a caixa de
JJ a Encarnação, que a guarda. Bartô despeja o antfdoto
da maldição no local onde Frank vai mergulhar.Tadeu vai
com seu programa de TV até a aldeia eNtna lhe mostra

todo o projeto de restauração. Rafa, Amanda e Frank
mergulham atrás do tesouro. Abigail fala para Sinésio

que ele deveria contar a verdade a Lenita, pois será pior
se ela descobrir tudo sozinha: Francisquinha confirma
para Mariléia que já sabia de tudo e a aconselha a

conversar com Lenita. Dois turistas jogam charme para
Rosário, mas ela não dá a menor bola. Floriano vê e morre
de ciúmes. Frank entra no barco, pega o baú e o prende
numa corda. Rafa avisa para Amanda que ela pode puxar
o baú para cima, mas fica preocupado ao ver que Frank
voltou para o barco para pegar algumas moedas. Tadeu
entrevista JJ também, que garante que o resort não
acabará com a aldeia.

SÁBADO - Marly comenta com Daniel que sempre
manda dinheiro para o exterior para JJ. Amanda
mergulha atrás de Rafa e o traz para a superfície.Rubico e

Gigi lêem um e-mail de Samuca em que ele implora que
Rafa não mergulhe atrás do tesouro, afirmando que
todos que já tentaram resgatá-lo sofrem com a maldição.
Amanda vê o barco de Querubim e pede ajuda.Mariléia
diz a Slnéslo que eles precisam contar a verdade a Lenita.
Nina acha que Daniel está demorando demais em seu

almoço com Marly. Rosário e Júlia acham graça do ciúme
dela. Daniel revela a Sandoval e Robusto que JJ envia
dinheiro para o exterior, e quem cuida das remessas é

Marly. Ele avisa que marcou outro encontro para
descobrir mais. Mariléia e Sinésio dizem a Lenita que
querem conversar com ela, mas perdem a coragem de
contar a verdade. Amanda leva Rafa para o hospital e o
deixa aos cuidados de Virgínia. Mariléia e Abigail
consolam Frank. Rubico pede que Sandoval o leve para
falar com Bartô.

A LUA ME DISSE

SEGUNDA- Leontina tenta convencer Regina a não levar
Branca para o Rio,afirmando que ela se sentirá deslocada
lá depois de ter estudado na Sulça. Regina fala que não

quer ficar longe da filha.Violeta tenta convencer Heloisa
a arrumar um namorado, mas ela diz que só tem cabeça
para criar seu filho, Arthur. Nafde chama Latoya por seu
verdadeiro nome, Anastácia, deixando-a irritada. Adall
avisa Ademilde queGõndola.amãedelas.está passando
mal.Diva encontra Ester numa festa no colégio de Arthur
e pede que ela vá embora para não estragar o dia de
Helolsa.Ester diz que Heloísa estraqou todos os seus dias,
quando lhe tirou seu filho. Gustavo pensa em Heloisa e

fala para Geórgia que acha que Ester vai fazer algo
estragar a festa de Arthur. Pedro e Silvia reclamam que
Geórgia vai usar minissaia numa festa do banco da
famflia,mas ela não quer nem saber.Helofsa se lembra do
início de seu namoro com Ricardo e de como Dionlsia
avisou que Ester não ia gostar daquilo. Ester diz a Arthur
que tem um presente para ele e pergunta se ele não quer
ir até sua casa buscá-lo. Um médico fala para Ademilde
que não há nada de errado com Gôndola. Adalgisa,
Adilson e Adail, irmãos de Ademilde,dizem queGôndola
passou mal por causa dela. Ademilde não dá bola. Diva
fala para Heloísa que Ester levou Arthur, deixando-a
histérica. Madô controla Lúcio da Sulça, exigindo saber
todos os seus passos. Ester se lembra de quando discutiu
com Ricardo,insistindo para que ele não desse seu nome
a Arthur; Ricardo,depois da briga com Ester,saiu nervoso
e sofreu um acidente de carro.

TERÇA - Heloísa explica para Gustavo que Ester se

recusou a lhe devolver Arthur. Gustavo exige que Ester
deixe Helofsa levar Arthur. Ester concorda, mas fala para
Gustavo que ele é um fraco, como o pai dele. Adail,
Adalgisa e Adilson falam mal dos filhos uns dos outros,

Sflvia e Pedro se irritam com Samovar quando o vêem
dando ulsque para Geórgia na festa do banco. Geórgia se

recusa a ir embora da festa. Gustavo fala para Arthur que
ele é muito parecido com Ricardo e garante que efe o

amaria muito se estivesse vivo. Heloisa comenta com

Marta que tem certeza de que Ester vai odiá-Ia pelo resto

da vida.Whitney pede que Dionlsia não lhe chame pelo

nome de Jurema, mas pelo nome que adotou. Roma
examina Gôndola e descobre que ela subornou Adilson

para que ele levasse o mocotó de Zelândia para ela.
Ademilde fica furiosa com Adilson. Gustavo diz a Heloisa

que as coisas poderiam ter sido diferentes se ela tivesse se

apaixonado por ele e não por Ricardo. Leontina convence

Madô a dar os brincos, que comprou para si mesma, para
Regina. Regina adivinha o que Leontina fez e diz a Madô

que acha que os brincos combinam mais com ela. Ester
afirma para Gustavo que há um pedaço de Ricardo em

Arthur,e esse pedaço lhe pertence. Adilson vende papos
de-anjo para Gôndola.

QUARTA - Assunta, Zelândia e Morcega acham Tadeu
lindo e Helofsa concorda. Tadeu tira Heloisa para dançar.
Ademilde vêGôndola com os papos-de-anjo e diz a Nalde
para jogá-los fora.Nalde joga os papos-de-anjo pela janela
e a calda cai no cabelo de Whitney e Latoya, que ficam
furiosas. Gustavo deixa claro para Ester que também se

apaixonou por Helofsa quando a conheceu. Leontina fala
para Madô que acha que Regina está escondendo algo
delas.Adail vê Assunta e Adonias saindo juntos e vai atrás.
Ademilde fala para Talarico que quer que ele e Nalde a

acompanhem no encontro que ela marcou pela Internet.
Assunta diz a Adonias que quer dançar com ele e avisa que
comprou a camisa que ele queria. Adail vê Assunta

abraçando Adonias e fica furlçsa. Violeta comenta com

Anselmo que nunca o viu namorando, deixando ele e

Dionfsia sem graça. Adail e Adalgisa ameaçam partir para
cima de Assunta. Assunta oferece dinheiro para Adilson
defendê-Ia e ele topa. Latoya eWhitney jogam tomates e

ovos em Naide. Whitney joga uma pedra, que atinge a

cabeça de Naíde e faz com que ela caia desmaiada.

Geórgia vai embora da festa depois de ser·embebedada

por Samovar e deixa um cheque em branco para que ele
pague a conta.Samovarfica radiante.

QUINTA - Zelândia vai ajudar Morcega,que cai desmaiada.
Gustavo diz a Heloisa que se apaixonou por ela antes de
Ricardo.Helolsa pede que Gustavo se afaste dela,avisando
que não pode se envolver com mais ninguém da famflia
dele. Morcega acorda. O motorista de táxi tenta acordar

Geórgia. Samovar avisa os jornais sobre o

desaparecimento de Geórgia. A imprensa cerca a casa de

Geórgia, para irritação de Sflvia e Pedro. Gustavo acusa

Ester de só amar Ricardo e diz que vai se mudar da casa

dela. Assunta dá um presente a Adonias e o convence a

dançar com ela.Morcega percebe que perdeu a medalha
de sua santa protetora. Dionísia exige que Latoya e

Whitney peçam desculpas a Naíde, mas elas se recusam.

Latoya eWhitney dormem com um pregador de roupa no

nariz para tentar aflná-lo, Adail invade o quarto de
Assunta, mas não encontra nada, pois Adonias pula pela
janela ao ouvir a voz dela. Gibraltar sofre por Julieta.
Heloisa pensa em Gustavo e não consegue dormir. Branca
pergunta a Regina por que ela quer levá-Ia de volta para o

Brasil. Regina fala para Branca que ela precisa conhecer
seu pais, sua famllia, e saber o que fazer com o dinheiro

que vai herdar. Branca garante a Regina que não vai

decepcioná-Ia. Marisinha fica furiosa com Agenor, que
passou a noitefora.Tadeu diz a Helofsa que gostaria de sair
com ela. Pedro, Sflvia, Memé e Ivan passam a noite em

claro procurando Geórgia.

SEXTA - Regina garante a Madô que são exames de rotina.
Samovar vai até a casa do taxista, onde Geórgia está, com
um cabeleireiro, um maquiador e várias opções de roupa
para ela. Diva se faz de doente para Alberto e pede
carinho. Alberto fica sem paciência. Agenor garante a

Marisinha que foi atropelado,mas ela não acredita e acha
que a tipóia do braço dele é falsa.Geórgia declara para os

repórteres que estava num retiro espiritual. Memé avisa

Geórgia que Pedro e Silvia estão muito zangados com ela.
Tadeu faz uma entrevista de emprego com Ademilde.
Ademilde fica encantada com Tadeu e diz a Talarico que
quer contratá-lo para ver se ele começa a namorar Heloisa.
Gustavo e Lúcio entram por acaso no mesmo restaurante

em que Heloisa e Violeta estão almoçando e sentam-se à
mesa delas. Marisinha manda Agenor sair de casa. Ester
surpreende Gustavo almoçando com Heloísa. Ela se senta
com eles e diz que acha que Arthur deve receber o nome

de Ricardo, deixando Heloisa atônita. Agenor vai para a

pensão de Roma e divide um quarto com Tadeu. Adonlas
pede para Julieta guardar uma calça que Assunta lhe deu
em seu armário e garante que, em troca, vai dar um jeito
dela conquistar Murilinho. Regina tem uma vertigem e é
amparada por Branca. Ademilde avisa Naíde que
balançar o pulso se seu encontro estiver dando errado, o
que significa que ela e Talarico precisam ir até lá resgatá-Ia.

SÁBADO - Jorginho conta para Dionlsia e Violeta que
Latoya foi preconceituosa com uma cliente. Dlonlsla fica
multo chocada e Latoya,envergonhada.Gustavo vêTadeu
na casa de HeloIsa e fala que ela nao deveria abrir a porta
para homens estranhos. Heloísa afirma para Gustavo que

ele não tem direito de mandar em sua vida, pois
ningúém na famflia dele jamais a ajudou a criar Arthur.
Gustavo fica magoado. Talarico e Nafde acham que
Ademilde está fazendo o sinal combinado e vão socorrê
la.Avelino acha que eles são uma quadrilha e foge.Pedro,
Sflvia e Memé dizem a Geórgia que querem que ela saia
do conselho do banco, pois ela se envolve em

escândalos demais. Assunta dá um par de tênis a

Adonias.Adail vê Adonias com o tênis e' pergunta como
ele o conseguiu. Zelãndia percebe que perdeu um

broche ..Marisinha sente a falta de Agenor. Murilinho e

Soraya fingem que vão ao cinema, mas na verdade vão
namorar no quarto de Murilinho.Geórgia diz a Ivan que
não vai se afastar do conselho do banco, mas garante
que vai virar uma mulher séria.Marisinha ouve barulhos
no quarto de Murilinho e acha que tem um ladrão em

sua casa. Adonias pede que Gibraltar diga a Adail que o

tênis é dele. Todos se reúnem em volta da casa de
Marisinha.

AMÉRICA
SEGUNDA - Sol deixa claro para Alex que não vai fazer o
trabalho que ele pediu, mas ele garante que ela pode
atravessar a fronteira pela metade do preço. Gil se

surpreende ao saber por Tião que não vai mais haver
casamento. Dinho manda os convidados voltarem para
casa. Sol pede dinheiro emprestado a Nick para fazer a
travessia, e garante que vai pagá-lo assim que começar a
trabalhar nos EUA. Fátima pede que Rosário não leve
nada na travessia, como quer Ramiro,mas ela não muda
de idéia. Sol combina com Alex que ele vai emprestar o
dinheiro a ela até que ela o consiga com Nick. Laerte
conta a Glauco que Geninho quer vender as terras da
famflia. Glauco combina de se fazer passar por
comprador, para que Tião não saiba que é Laerte quem
está por trás do negócio.Maria José diz a Zé Higino que
Geninho quer vender as terras da famllia para financiar
seus estudos.Nick leva Sol na rodoviária. Flor diz a Islene
que quer sair na rua, pois Jatobá disse que ela podia, e
Islene se irrita.Vera desmarca um programa com Jatobá
para sair com Helinho. Jatobá garante a Stallone que
ainda não está derrotado e que não vai desistir de Vera.
Diva vê Feitosa com Islene e finge passar mal na frente
deles. Mari conta aos pais que Sol fugiu. Zé Higino diz a

lião que Geninho tem uma proposta para eles. Sol
embarca para o México.

TERÇA - Tião diz a Zé Higino que não está com cabeça
para discutir proposta alguma. Maria José se sente

dividida por causa dos dois filhos. Pimenta fica bêbada e

Alex a leva na boate onde Geraldito canta. Helinho faz
um jantar para Vera e,durante a noite,Vera se lembra do
jantar que Jatobá fez para ela. Glauco diza Geninho que
quer comprar as terras da famflia dele. Geninho dá um

preço bem alto a Glauco, que se oferece para pagar o
dobro. Geninho diz a Maria José que Tião não vai poder
construir a casa que Acácio queria já que parte das
terras pertence ao vizinho Laerte - e insiste que eles
deveriam vender as terras enquanto ele tem chance de
estudar.Alex leva Pimenta até o quarto dela no hotel;ela
pede que ele tire seus sapatos e o manda se retirar.
Helinho e Vera ficam juntos. Vera pensa em Jatobá o

tempo todo. Jatobá gosta quando, ao chegar em casa,
ela diz que ele estragou a sua noite.Graça comenta com

Ariovaldo que vai passar uma temporada em Boiadeiros
para dar uma lição em Gomes. Lurdinha joga charme
para Glauco, e ele fica desconcertado. Haydée rouba
uma espora de Laerte. Tião diz a Geninho que não vai
vender as terras de jeito algum. Odaléia diz a Mariano

que suspeita que Sol tente entrar nos EUA de novo.

Pimenta trata Alexfriamente,o que o deixa confuso.May
oferece dinheiro a Ed para que ele publique sua tese,
mas ele não aceita. Sol encontra Fátima noMéxico.

QUARTA - Fátima e Rosário abraçam Sol. Tião garante a

Maria José que vai conseguir erguer a casa que Acácio
tanto queria.Maria José aconselha Tião a conversar com

Geninho. Zé Higino conversa com Maria' José e diz que
eles terão de escolher qual sonho realizar: o de Geninho
ou o deTião. Nina descobre que Vera dormiu fora de casa
e fica louca para saber com quem ela passou a noite.Helô
adivinha que Vera ficou com Helinho e teme que Nina
não goste. Haydée teme que Glauco descubra sua mania
de roubar. Glauco fica perturbado por causa de Lurdinha.
Sol teme que Alex a deixe na mão se ela não aceitar a

proposta dele.Gil estaciona seu tralller na propriedade de
não, para provocá-lo. não doma o cavalo que Neuta
comprou para Júnior. Ellis sugere a Júnior que ele finja
que pegou alergia pelo de cavalo para não ter que
montar. Neuta garante a Tlão que Sol gosta dele de
verdade, mas o aconselha a esquecê-Ia. Tlão revela a

Neuta que Sol foi tentar atravessar para os EUA de novo.

Mariano e Odaléia ficam preocupados quando descobrem
que Sol foi para o México novamente. Sol diz a Fátima que
ela e Tião ainda vão se reencontrar um dia. Fátima manda
Rosário ligar para Consuelo, que diz à filha para não
atravessar com droga. Gomes fica irradiante ao saber que
será homenageado pelo povo da rua no forró. Nina

pergunta a Vera com quem ela passou a noite.Jatobá leva
um presente para Flor,mas Islene se recusa a deixá-lo entrar.
Sol diza Alexque não vai fazer o que ele quer.

QUINTA - Alex finge concordar com Sol, mas garante a

Ramiro que vai dar um jeito de obrigá-Ia a aceitar sua

proposta.Sol diz a Fátima que vai denunciar Alex à policia
se ele não ajudá-Ia a atravessar pela metade do preço,
como prometeu.Gil vê Tião dançando no baile dos peões
e acha que ele já esqueceu Sol.Os peões acham estranho
o jeito recatado de Creusa. Jatobá pergunta a Islene por
que ela esconde o mundo de Flor. Vera desconversa e diz
a Nina que apenas jantou com um amigo. Helô aconselha
Vera a contar logo a Nina que está envolvida com Hellnho.
lião, embriagado, interessa-se por Creusa. Creusa se

recusa a dançar com Tião, mas ao mesmo tempo se

insinua para ele. Tião segue Creusa, que continua
seduzindo o peão. Lurdinha fica satisfeita ao perceber
que deixa Glauco perturbado. Haydée fica nervosa

quando Laerte dá por falta da sua espora.Tião acorda de
ressaca e conta que ficou com Creusa.Creusa choramuito
e diz que Tião está lançando calúnias sobre ela. Neuta
toma satisfações com Tião. Consuelo convida Geraldito
para ir com ela ao baile da escola de Inesita, e sugere a

Jota levar Mercedes, o que o deixa decepcionado. lião
garante a Dinho que passou a noite com Creusa. Flor faz

perguntas sobre o mundo e Islene culpa Jatobá. Sol
exulta quando Alex diz que ela pode atravessar. Ele lhe dá
um colar, diz que é de sua mãe e pede que ela o leve para
os EUA.

SEXTA - Alex conta a Ramiro que enganou Sol. Neuta
acusa Tião de ter caluniado Creusa. Neuta exige que Tlão
peça desculpas a Creusa. Tião garante a Zé Higlno que
não mentiu. Helô visita seu velho escritório e diz a Nina

que tem saudades do trabalho. Helinho comenta com

Vera que eles só devem contar a verdade a Nina se

quiserem levar seu caso adiante. Alex coloca todos os

ilegais num carro e manda que Sol tome cuidado com o

colar de sua mãe.Odaléia e Mariano aconselham Gomes a
fazer as pazes com Graça,mas ele não quer dar o braço a

torcer. Alex e Ramiro deixam os ilegais numa casa

abandonada e os mandam esperar ali até a hora de
atravessar. Feitosa descobre que Jatobá vai se mudar para
a sua rua e fica impressionado ao saber que ele mora

sozinho.lslene garante a Feitosa que Jatobá só pode sair
sozinho porque já enxergou um dia. Feitosa promete a

Flor que vai levá-Ia para passear. Sol e os outros ilegais são
obrigados a viver a pão e água enquanto esperam para
atravessar. Consuelo, Mercedes e Ineslta colocam roupas
mexicanas para ir ao baile. Haydée vai embora da fazenda
de Irene,e Glauco e Ralssa se sentem obrigados a Ir Junto.
Ralssa fica furiosa com a atitude de Haydée. Mlss Jane
apresenta Nick a May, que não gosta dele. Zé Higino leva
Tião até à casa de Neuta para ele se desculpar com Creusa.
Ramiro avisa os ilegais que está na hora da travessia.

SÁBADO - Neuta manda Tlão se desculpar com Creusa.
Ariovaldo e Bóia pedem queTlão peça desculpas a Creusa
para não se indispor com Neuta. Inesita fica
envergonhada ao perceber que nenhum de seus colegas
foi ao baile com os pais e que todos estão vestidos de
maneira mais moderna. Consuelo acha os costumes
americanos estranhos. Ramiro nal) consegue atravessar
os ilegais e diz a Sol que eles terão de esperar. Ineslta
encontra uma menina que se oferece para ajeitar sua

roupa e. apresentá-Ia a algumas colegas. Geraldlto vê
Inesita dançando com os outros jovens e mente para
Consuelo, dizendo que ela está sentada, conversando.
Haydée roubaum objeto sem valor de um supermercado.
Vera fica triste por Jatobá se mudar de sua casa. Jatobá
não quer queVera fique com pena dele e a provoca.Tlão
vê de novo a sombra que pensa ser de Acácia e garante a

Maria José que seu pai querfalarcom ele.Tlão acha que a

mensagem significa que ele vai derrotar um boi multo
bravo. Gil pergunta a Tlão se ele ficou traumatizado
depois do que Sol fez com ele. Fátima estranha que Alex
tenha dado o colar de sua mae a Sol e diz que pode ser

uma armadilha. FeItosa derruba a bolsa de Haydée no

chão, e o objeto que ela roubou' cal ao chão. Haydée
afirma que ele caiu dentro de sua bolsa sem que ela visse
e todos acreditam nela.Jatobá se Instala na sua casa nova.

Gomes se apresenta para Jatobá e aproveita para
observá-lo. Feitosa leva Flor para passear sem que Islene
saiba. Haydée diz a Irene que pretende fazer uma

consulta com um psiquiatra. Sol • Fátima se preparam
para atravessar o rio.
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Tendências para
o Inverno 2005
A Datelli acaba de lançar sua coleção para o inverno 2005. A

palavra-chave da grife é estilo. O clima é de elegância, charme e

sedução. A estação é de luxo e sofisticação, sem esquecer do
conforto e aconchego.
A marca uniu todos esses elementos e buscou em Gramado, no
alto da serra gaúcha, a inspiração para criar as peças da coleção
Inverno 2005. Calçados, bolsas e acessórios - para homens e

mulheres - trazem muita da sofisticação e glamour europeu, m�
têm, também, a ousadia e versatilidade bem brasileira.
As formas e designs da coleção seguem uma tendência bem
democrática. Os calçados são altos, rasteiros, clássicos,
modernos, formais, casuais. Para todos os gostos e estilos.
O destaque da coleção é a linha de botas, que garante muita

sofisticação, charme e sedução, de dia ou de noite.
As bolsas, um clássico Datelli, tem modelos e cores variadas,

o destaque da coleção Datell i para o inverno [>
2005 é a linha de botas, que garante muita

sofisticação, charme e sedução, de dia ou de
noite

acompanhando o clima da coleção com muita classe e

inovação.
Acessórios como cintos, carteiras, niqueleiras e porta
câmera digital são detalhes que prometem fazer toda a

diferença no visual.
As cores Violet, Mauve, Mali, Ameixa eSea Green dão um

" tom,diferenciado e surpreendente à estação.
A coleção Inverno 2005 Datelli é urbana, contemporânea,
elegante, versátil, prática e confortável. Para ser usada e

admirada em qualquer ocasião. Em qualquer lugar do
mundo. Garantia de tempo bom em todos os momentos.

Tempo bom para ousar, seduzir, surpreender.

<] Calçados, bolsas e acessórios - para homens e

mulheres - trazem muita da sofisticação e glamour
europeu, mas têm, também, a ousadia e

versatilidade bem brasileira

Todas querem cabelos brilhantes
Que atire a primeira pedra quem nunca passou por uma situação
.semelhante: cabelos que embaraçam, armam, arrepiam e até

mudam de forma por causa de um ressecamento. O quadro se

agrava ainda mais para aquelas que têm o cabelo comprido ou que
usam secador com muita freqüência.
Ninguém escapa a isso. Não importa qual tipo seja a cabeleira.
Nestes casos, não basta usar xampu e condicionador adequados
ao problema, é preciso lançar mão de produtos extras, usados fora
do chuveiro.
Uma boa alternativa são os reparadores de ponta, à base de
silicone. Segundo especialistas no assunto, após lavar os cabelos
tire o excesso de água com uma toalha seca; a seguir, aplique o

produtos escolhido aos poucos a fim de empastar os fios.
Os produtos à base de silicone uniformiza a superfície dos fios
selando as pontas duplas, o resultado é que o cabelo fica com

muito mais brilho, um brilho que na próxima lavagem irá pelo
ralo.
Outro aliado na doma de fios rebeldes são os condicionadores sem

Libra-O perlodofavorece otrato da beleza e da saúde.Procure encarar a vida e os problemas rotineiros
com mais leveza. Bom paraviaqens curtas de laier. Evite especulações nos assuntos relacionados com
dinheiro e ao trabalho,

Aries-A realidade nem sempre é do jeito que a gente quer.O momento é de deixaro passado para
trás e não ter pena dos outros. Realize seu trabalho com determinação. Grande possibilidade de
êxito principalmente no que se refere aos assuntos financeiros.Bom para o romance.

Touro - O período favorece o trato dos assuntos financeiros e de trabalho, no entanto evite

especulações.Dêmais atenção à saúde.Harmonia com a pessoa amada.Evite as longas viagens.

Gêmeos - Cuidado com o entusiasmo porque tudo pode não passar de ilusão. Esteja preparado
para enfrentar possíveis aborrecimentos no trabalho. Tenha cautela no trato com a pessoa amada

que poderá mostrar-se incompreensível.

Câncer - O período favorece as mudanças no trabalho e no terreno afetivo. Não tenha medo de
encarar a realidade de frente e não adie decisões.Cuide da saúde e procure ser mais tolerante com
as pessoas.

Leão - Aproveite o período para cuidar de suas necessidades pessoais e concluir antigas
pendências. Perdoe, antigas mágoas que lhe foram causadas. A pessoa amada vai revelar-se um

grande apoio neste período. Se estiver só, grandes chances encontros românticos ou de amizades
interessantes.

Virgem - Não alimente expectativas quanto às coisas materiais, As melhores mudanças são as

interiores. O período favorece ao trabalho e as mudanças de modo geral, no entanto procure não
cultivare nervosismo eo mau humor.Cuide da saúde.

enxágue (leave-in): eles têm fórmula especial, permanecem nos fios e

dão brilho. Os ativos contidos em sua formulação tem ação
prolongada nos cabelos.
Os produtos leave-in geralmente são à base de silicone,
desembaraçam os fios e controlam o volume, deixando os cabelos
soltos e brilhantes.
É bom lembrar que estes produtos são importantes aliados, mas não
conseguem acabar com o ressecamento do cabelo. Se a idéia é atacar

mesmo o problema, o jeito é fazer banhos de creme com bons

produtos que garantam uma boa fixação nos fios. Estas aplicações
geralmente são feitas através de massagem e calor a fim de abrir

temporariamente as escamas dos fios e garantir que o produto
penetre no cabelo.
Na hora de escolher o seu produtos, fique atenta ao rótulo. As

melhoresformuações são aquelas que contém proteínas do trigo ou

da soja, ceramidas, silicone, aloe vera e extratos vegetais.
Os especialistas no assunto lembram que o ideal é fazer uma

hidratação nos fios a cada quinze dias, todos os meses do ano.

Escorpião - O período favorece entendimentos para resolver assuntos afetivos. Aproveite para colocar
em dia antigas pendências que tem causado depressão.Enfrente a realidade de frente etome as decisões
necessárias, Saúde excelente.

Sagitário - Entenda de uma vez por todas que muitas vezes as coisas fiuem em ritmo lento e nem todos
05 sonhos viram realidade. Concentre-se nas prioridades e haja com sabedoria. Não tente resolver 05

problemas afetivos nesta fase.Concentre-se em vocêmesmo.

Capricórnio - Lembre-se de que nem sempre é possível atender a todos. Procure acertar o seu próprio
ritmo e entenda que o 'não' faz parte da vida. Siga a sua intuição e não deixe o mau humor interferir em
suas decisões.Cuide da saúde.

Aquário -Cuidado com suas críticas e comparações.Talvez seja melhormanter a boca fechada para não
se arrepender depois. Não cultive a irritação e o mau humor. Seja paciente e tenha calma com a pessoa
amada. Saúde excelente.

Peixes· O perfodo indica que você deve ouvir a sua intuição e a voz do seu coração. Acredite mais em
você e coloque seus planos em prática pois a sua criatividade está em alta. Bom para o romance e indica
total harmonia com a pessoa amada.Saúde boa.

"

Identidade e Moda
retrô. O estilo é a

liberdade

como somos e porque somos.

Moda Unerj
Por Daiana Riechel Vfase.

Dianar@unerj.br
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I TRADIÇAO I
Por tldemar Effting - ildemar@meupagosu!.com.br - www.meupaçesul.ccm.br

Promove:
Torneio de Laço
Vaca Motorizada
Dia: 21/04/2005

Sede: De 14 a 1 7 de abril
Cidade: SAOJOSE

CTG Peão Farrapo Em Rio Negrinho Contato: 489981-4045.

Início: 9:00hr Premiação: Programação completa I
De21/04/2005 à 21/04/2005

25% da no site:

1
Evento: RODEIO CRIOULO

Informações:
(47) 9991-0920 Inscrição www.rodeioderionegrinho.com.br Entidade: CTG INDIO CONDA

........................................ _ _� _ _ .. _ _ .. _ __ __ .._.__ . -_ _ _ __ _-_�.. �.� .. _ �_ _ _ __ .. � _.. ._ �._.. _._ .. _ __ __ .. _._ _ __ ._ _ _ � _._ _ _............ Cidade: CHAP ECO

Faltam 35 Dias Para o

3. Estrutura das narrativas:
No estudo comparativo entre Martín Fierro e Blau

Nunes, nos deparamos com duas formas distintas de

narrativas, mas com um fator de unidade: a relação com a,
oralidade.

A poesia "qauchesca; como temos em "EI gaucho
Martín Fierro" e"La vuelta de Martín Herrojtern origem nas

"payadas"que são versos improvisados pelos gaúchos, nas'
mais variadas situações de lida campeira ou de
divertimento. Os temas poderiam ser sentimentais, a

própria vida no campo e, principalmente, filosóficos. A
"payada" tem ainda origem na poesia dos trovadores

provençais, onde havia um gênero, as "tensões'; que eram

torneios em verso. A palavra procede do latim "tensio"
sustém, porque cada um dos campeões sustentava seu

tema.

A poesia "gauchesca" possui, assim, versos

galantes, filosóficos e jactanciosos, mas sempre cheios de
comedida decência, a qual acrescenta ainda certa nobreza

original a um ligeiro sabor arcaico.
-

A poesia "gaucha" era, pois, um agente de

civilização. Representava para o campesino as letras antes
da leitura; a estética como elemento primordial de ensino.
O gaúcho foi, por ela, o mais culto dos campesinos.
Dessa forma, o poema, organizado na maioria de seus

capítulos em sextilhas de versos octossilábicos, trazmarcas
muito fortes da oralidade, por ser da vivência do gaúcho,
como por exemplo, a utilização da linguagem regional, a
rima simples,etc.:

No me h�go al lao de la güeya
Aunque vengan degollando;
con los blandos yo soy blando

y soy duro con los duros,
y ninguno en un apuro

me ha visto andar tutubiando.(12)
Na linguagem, há a tendência ao

desaparecimento de consoantes intervocálicas ou finais

lao; igualdá (502);a tendência à ditongação indevida- ruido
(619); à troca de vogais- siquro (606); à simplificação dos

grupos consonantais etimológicos- oserve (646);à troca de
consoantes- juerza (591); a tendência fonética ao "yeísmo"
güeya,entre vários outros arcaísmos, usos de aumentativos
e diminutivos e vulgarismos.Tudo isso, índices naturais da
oralidade.

.

Em "Contos qauchescos" a forma é a prosa,
impregnada igualmente da oralidade. Os contos são

narrados por Blau Nunes, o campeiro. Um narrador
anônimo introduz o velho gaúcho, apresentando-o ao

leitor e desenhando o protagonista em sua tipicidade:
"Genuíno tipo - o crioulo - rio-grandense (hoje tão

modificado), era Blau o guasca sadio, a um tempo leal e

ingênuo, impulsivo na alegria e na temeridade,precavido,e

perspicaz, sóbrio e infatigável, dotado de uma memória de rara

nitidez brilhando através de imaginosa e encantadora

loquacidade servida e floreada pelo vivo e pitoresco dialeto

gauchesco."
A figura do apresentador de Blau Nunes é transferida para

segundo plano, mas não é absolutamente eliminada. Ele passa à

condição de interlocutor do seu guia, ouve-o atentamente e

anota tudo o que pode do seu depoimento:

"Que foi? Ah!
quebrou-se a ponta do lápis?
Amanhã vancê escreve o resto;

olhe que dá para
encher um par de tarcas!"

Blau apresenta algumas histórias em primeira pessoa, ora

onisciente, ora participando também como personagem e, com

seu"dialeto qauchescojlneqável índice da oralidade, faz com que
a narrativa flua e tenha o ritmo que é facilmente obtido na poesia:
"Ah!...E num repente lembrei-me de tudo."(p.18)

"Até que um dia, como lhe disse,
soube que a Rosa morreu e então...

ah! ... já lhe disse também: atirei

para a cova da china os cabelos,
daquela trança ••. doutro jeito,

é verdade ...mas sempre os mesmos! .. ."(p. 88)

Nas duas narrativas, percebe-se a valorização do tempo
passado em detrimento do presente. Antigamente, não havia

cercas, cada peão tinha direito à sua própria tropilha, as pessoas
eram mais honestas:

"Hoje, onde é que se faz disso?
É verdade que há muita coisa boa,

isso é verdade...mas ainda não há nada,
como antigamente,

tomar mate e correr eguada ...,

Xô mico"..
Vancê veja ...eu até choro! ...

Ah! Tempo! .. ." (p. 66)
"iAh tiempos! ... jSi era un orgullo

ver jinetear un paisano! ..."(30)
"iAh tiempos ... pero si en él

se ha visto tanto primor! ..."(37)

Desenvolvido por Sheila Gomes - Uruguaiana - RS

Inf.: (47) 9962-2865 c/ José
Saida às 275-2523 c/Toninho
19:00hr 9973-8121 c/ Kisuco

10 RODEIO INTERNACIONAL
E

XVo RODEIO NACIONAL.

a 15 de Maio de 2005

No Laço Equipe Uma
Moto 125cc O km

Inf.: (47) 371-4547
E-mail: ctglj@ctglj.com.br

-
CARNES
-

DEMARCHI
CARNES

Temos carnes
temperadas para

festas
Coxinha da Asa,

Bononinho; Contra Filé,
Filé Duplo, etc .....

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL - se
E-mail: demorchicornes@netuno.com.br

CASACO:

Normal,sem feitios esportes ou modernos,pode ser
usado com ou sem colete, também de cores

neutras.

LENÇO:
Colorado ou branco são os mais tradicionais e o

preto para ocasiões de luto. Deve ser usado sempre
dobrado, evite usar lenços esparramados sobre os

ombros, atado no pescoço com nós comuns e

discretos como deve ser o gaúcho.
CHAPÉU:
De abas largas, ou médias ou também estreitas

conforme a região, de copa baixa , num estilo

normal; de feltro e cor que mostrem seriedade, sem
debrum.Totalmente condenável é o chapéu preto
com debruns em cores contrastantes.

BARBICACHO:
De couro liso ou trançado, com borda ou sem ela,
porém esta nunca deve ser uma coleção de
utensílios campeiros.É usado sobre o queixo abaixo
dos lábios ou atirado na nuca conforme a variação
do vento ou do trabalho que se estive executando.
PALA:
Vestimenta de verão, leve e refrescante, protegendo
a roupa contra a poeira. De seda ou algodão ou de
outro tecido não espesso,em forma quadrangulare
franjado nas bordas,sem gola.
PONCHO:
Veste de inverno. De pano grosso, encorpado, de
forma elíptica com abertura no centro, circundada

por gola. Cores. escuras quase sempre azul e

geralmente forrado de baeta vermelha.sem franjas,
PONCHO-PALA:
É confeccionado de tecido espesso, próprio para

temperaturas baixas, em forma retangular, com ou

sem gola. Ao contrario do poncho, é franjado e tem

todas as bordas.
BOINA:
Usada na fronteira com bombachas, faixa e

alpargatas, "Buenas" para muitos.
FAIXA:
Para segurar a bombacha em torno da cintura.De lã
e cores pretas, azul. e vermelha. Geralmente a

guaiaca por cima da faixa. A faixa corrige a postura
do gaúcho no cavalo e protege dos rins.
ALPARGATAS:
Seu uso é comum na fronteira,é usado como sapato
ou mesmo chinelo, uso geralmente caseiro,

Evento: XXIX RODEIO CRIOULO NACIONAL

Entidade: CTG CHAPARRAL

Cidade: JOINVILLE

Contato: 47424-6196

De 21 /04/2005 à 24/04/2005

Evento: RODEIO CRIOULO

Entidade: CTG RINCAO DA SAUDADE

Cidade: GALVAO

Contato: 49526-1006

De 19/04/2005 à 20/04/2005

Evento: FESTA CAMPEIRA

Entidade: CTG FIGUEIRAVELHA DE SAO JOSE

Contato: 49526-1006

De 23/04/2005 à 24/04/2005

Confira nossgs
ofertas imperdlveis

Coxão MoIe , , R$ 5,85
Picanha Bovina R$ 13,99
Filé Simples R$ 5,99
Peito Bovino com Osso R$ 2,78
Posta Vermelha R$ 5,98
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Querido Léo!
Você que brincava com todos da sala,

gostava de vir para a escola e já escrevia

Léo, nós estamos sentindo muito a sua

falta em nossa turma do Jardim.
Você era muito alegre e feliz aqui. Agora é
um anjinho que está nos céus protegendo

sempre.
Você está com Jesus, com o Papa e com o

papai da profs Marineuza.
Nós estamos rezando por você.

Léo, olha pelas crianças da nossa escola,
pelas prof>, pelo seu papai, mamãe, irmã e

avós que choram sua falta.
Deus também precisou da sua companhia

no céu, pois você era um menino
maravilhoso aqui na Terra.

Fique com os anjos.

PENSA QUE A BRINCADEIRA NO

ESPAÇO ACABOU, É'I POIS AGORA,
VOCÊ TEM QUE ENCONTRAR QUAIS AS
DUAS NAVES EXATAMENTE IGUAIS.

OLHO VIVO, HEIN'I1

PÁGINA DA CRIANÇA

OLHANDO RAPIDAMENTE PARA AS FIGURAS

ABAIXO, RESPONDA: QUAL MAIS SE
REPETE E QUAL SÓ APARECE UMA

VE?:?Z7,
'
/

-
-

Saudades,
LeandroWalter de Avila Arruda,
nasceu dia 17/04/00.
Falecido dia 08/04/05 em acidente
na Serra de São Bento

�0!l"pletou 3 aninhos noultImo ?ia 11/04, Lucas S.

Gd�s, AnJOS. Parabéns dos paisIS ene e Eraldo
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CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JADER MARCOLLA

Seus amigos do Jardim e sua prô Irene

Foi ?atizada no dia 02/04, Vanessa
Ka�ma M.eier.Os pais Almiro e Rosane
estao muito felizes

A gatinha da Foto é Sophia
Ballock que no próximo dia 14

de abril completará 1 aninho;

para alegria dos pais Monize e

Junior, e da irmã Brenda

Ed�arda Pellis, completa
h�)e.6 anos. Os pais Jair e
Cr!stma e as irmãs Caroline eAlme desejam felicidades

róximo dia 16/04,
No P Splitter completaGu,'her�eho Parabéns da sua
seu 1° anm .

mãe Cristiane

Michele comemorou no dia

14/04 seus 10 anos.Os pais
lolanda e Jurandir sentem-se

orgulhosos por ser uma
modelo profiSSional e
desejam felicidades

No próximo dia 18/04,

Amanda Dalinghaus
completa 1 ano e 6 meses.

ParabénsNo último dia 09/04 completou
seu 3° aninho a sapeca Larissa
Berg.amaschi. Papai e mamãe

,.' desejam a ela muitas
felicidades

O lindo Rayan Pazzetto, de 5

anos, é o orgulho dos pais Samira
e Valério Pazzetto

Gabriella Elisa P. Padilha
filha de Adriana e Claudemiro
completou seu 1° aninho no

último dia 05/04
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A Casa das Tintas Maba completou este mês

26 anos de atividades em Jaraguá do Sul. A

empresa, de origem familiar, foi fundada em 1

de abril de 1979, com o nome inicial de Casa

das Tintas Joma. Na época, a loja funcionava
na rua Marechal Deodoro da Fonseca, devido
ao seu crescimento, em 1984 surgiu a

necessidade de ampliar seu espaço físico, foi

quando o proprietário Jair Antônio Maba

adquiriu um terreno na rua Cabo Harry
Hadlich n° 47, local onde foi construída a nova

sede da empresa. A loja matriz funciona neste

endereço até hoje.
A Casa das Tintas Maba iniciou seu

funcionamento na rua Harry Hadlich em 1986

e aumentou o número de funcionários de

cinco para oito colaboradores. Neste ano, o

proprietário propôs ao irmão 10% da

sociedade e, a partir de então, os dols

passaram a administrar e tomar decisões em

conjunto. Essa sociedade durou até meados

dos anos 90 .

.

"
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Desta ue
no ramo de tintas
automotivas e imobiliárias
Com o uso de tecnologias de ponta 'e investindo no treinamento de
seus funcionários, a Casa das Tintas Maba crescia cada vez mais,
passando a ser destaque no ramo de tintas automotivas e

imobiliárias. Em 1990 foi adquirido um novo terreno, desta vez na

rua Walter Marquardt, próximo ao prédio atual da prefeitura, onde
foi construída a primeira filial da empresa.

PR
.

Loja é premiada por dois anos consecutivos

A Casa das Tintas Maba foi eleita por dois anos consecutivos- 1999 e 2000-, pelos Institutos de Pesquisa
Master e Podhium, a "Empresa Líder no Segmento de Tintas Imobiliárias e Automotivas". Este
reconhecimento comprova a boa atuação que a empresa tem no ramo

.;,i"

I

Empresa
é lider
liderança na microrregião
Em2001, fez-se necessária a construção de um galpão com cerca de
600 metros quadrados, para armazenamento de estoque. Desta
maneira, a empresa pode garantir-se na disputa de preços e manter sua

posição no mercado.
.

Atualmente, a Casa das Tintas Maba, administrada pelos proprietários
Jair Antônio Maba e Neusa Maria Maba, é líder de mercado na

microrregião. A empresa tem em seu quadro funcional18
colaboradores treinados e qualificados para realizar um atendimento
que satisfaça às exigências de sua clientela.
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vo SPECIAL - CORREIO DO POVO

Loja oferece tintas e acessórios de A a Z
'Ao Casa das Tintas Maba possui uma linha completa de tintas, acessórios e demais

radutos necessários para pinturas imobiliárias e automotivas. A empresa trabalha com as

elhores marcas disponíveis no mercado. Desta forma, pode oferecer aos seus clientes o

ue há de mais moderno na linha de pintura.

mecânico.

o Sherwin--Williams
Divisão Novacor'
Tintas à base de água (látex,
acrílico fosco, acrílico sem brilho),
à base de solvente (esmalte
sintético alto brilho e outros),

i incluindo complementos (massa
texturizada, corantes,

.

impermeabilizantes, etc.).

o Renner Sayerlack
Desde tintas à base de água

.

(látex, acrílico fosco, tinta para
telhas, entre-outras), à base de
solvente (esmalte alto brilho e

acetinado), incluindo
complementos (massa acrílica,
massa corrida, selador acrílico e

outros). Novas cores também
podem ser obtidas através da
mistura mecânica.

CJ Sayerlack S.A.
Linha de vernizes alto brilho e

acetinado fosco, tintas para
.

azulejos, massa para madeira em

cores, tingidores, entre outros.

CJ Tintas Suvinil
Tintas látex, acrílico fosco e sem.

brilho, além de complementos.

CJ Tintas Lukscol
ihtas à base de água (acrílico
osco, acrílico sem brilho, tintas
par .

a pISO, entre outras). A marca

t�rnbém pOssui uma linha de .

tInta 'b
.

.

s a ase de solvente (esmalte
SInt' .

etICo alto brilho e acetinado) e
c 1

.

f
ornp ementos (resina acrílica,
undo nivelador,etc.)

D Tintas Van Blaster
Linha de texturas como vangraffi, granffino,
naturalle, decoralle, reagentes diversos e alguns
complementos

D Tintas Akzo Nobel
Tintas à base de água (acrílico fosco), à base de
solvente (vernizes incluindo verniz cetol brilhante e

acetinado e esmalte sintético), além de

complementos.

D Zwingel & Deon
Produtos para corrigir rachaduras (telas,massas,etc.)
e impermeabilizantes.

D Hydronorth:
Tinta para telhado alto brilho à base de solvente,
tinta para demarcação, complementos (selador
acrílico, massa corrida, etc.) e impermeabilizantes
hydronorrh e north seal.
Tintas Cristal Color:
Tintas para telhado à base de água, complementos,
como selador acrílico, massa corrida, e outros.

D Tintas Resicolor:
Tinta para telhado à base de água, entre outras.

D Tintas Weg:
Tinta esmalte sintético alto brilho, acetinado, fosco,
além de tintas industriais.
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PARA LINHA AUTOMOTIVA I

Produtos 3m
Várias fitas em diversos tamanhos,
fita dupla face, lixa a seco em folha e

disco hookit variados grãos, lixa
d'água variados grãos, papel para
empapelamento, completo sistema

de espelhamento e outros.

Norton
Lixas em metro e folha variados

grãos para ferro, madeira, lixa d'água,
polimento, disco hookit, rebolos,
disco de lixa 7" e 4", disco de corte

varias polegadas, disco de desbaste
varias polegadas, lixadores manuais e

outros.

White Martins
Conjuntos de solda PPU,
carbureteiras e diversas peças
avulsas, como extensão 200, 201,
caneta, regulador de pressão, válvula
em Y, mangueira, etc ..

Tramontina

ntre OS produtos que
omercializa estão as marcas

. LJ Sherwin--Williams
ivisão Metalatex
intas à base de água (látex,

acrílico fosco, acrílico acetinado,
malte sintético alto brilho e

outras), à base de solvente

(esmalte sintético alto brilho e

acetinado), incluindo
complementos (massa acrílica,
massa corrida, selador acrílico e

outros). O cliente também pode
obter a cor da tinta de acordo
com o seu gosto, com a mistura de
tons feita através de processo

Ferramentas em geral, (chaves de

fenda, chave combinada, chave
Allen, martelo para funileiro, pena
reta e pena atravessada, martelo
de borracha, chave Philips e

demais utensílios.

Boainain
Thinner 4116 em 900ml,
5litros, 18litros,200litros e thinner
4800 em 900ml, 5 litros, 18 litros
200 litros.

outros acessórios.
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Equipamentos
Majam
(ARPREX)
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Pistolas de alta e baixa pressão em
.

geral, bicos de limpeza, bicos
pulverizadores, kit de reposição e

COMPLEMEN S
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Pincéis Tigre
A Casa das Tintas Maba trabalha
com pincéis da linha artística e

normal para pintura imobiliária,
rolos de lã. e espuma de diversos
tamanhos, bandejas, suportes,
prolongadores, espátulas e demais
acessórios da marca Tigre.

ncéis Condor
A loja também oferece rolos de lã,
espuma de diversos tamanhos,
pincéis em geral, bandej as e demais
acessórios da marca Condor.
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Pincéis Atlas
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Oferece também rolos de lã,
. espuma de diversos tamanhos,
pinceis em geral, suportes,
espátulas e deinais acessórios da
marca Atlas.

Produtos Monfort
A Casa das Tíntas.Maba também

dispõem de desempenadeiras lisa
e dentada, desempenadeiras de

canto, lixador manual, escala
métrica e espátulas,entre outros

produtos.
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ESPECIAL - CORREIO DO POVO

Dentro da linha automotiva,
a loja oferece as seguintes opções
Sherwin-Williams ...

Divisão lazzuril
Possui cores prontas de fábrica, complementos diversos
(verniz, massas, thinner, e outros). Através do uso da.
máquina é possível fazer a quantidade necessária para o

uso, evitando desperdícios, com cores importadas ou
nacionais, em esmalte sintético, duco, base poliéster lisa e

metálica, ou poliuretano.

Dupont Performance Coatinqs
Traz cores prontas de fábrica, complementos diversos
(verniz, massa, catalisadores, etc.), além da máquina que

possibilita fazer a quantidade necessária para o uso, com

cores importadas ou nacionais, em esmalte sintético, duco,
base poliéster lisa e metálica, poliuretano. Esta linha inclui
também cores especiais para motos.
Akzo Nobel:
Complementos diversos (verniz, massa, thinner pàra
retoque, removedores, etc.), também possibilitando a

produção de novas cores, através da mistura mecânica.

Anjo Química
Complementos em geral, incluindo o primer pu, primer
universal, massa rápida, massa plástica, emborrachamento
branco, emborrachamento preto, massa para polir, thinner
2750 de 900ml, 5Iitros,I8litros,100 litros e thinner 2900
de 900ml, 5 litros, 18 litros,IOO litros, entre outros.

TINTAS � SQLV�NTES

Fone479971-1658
E-mail:miro.anjo@terra.com.br

Rua Elisabeth Steilein Rabock, 168
Barra do Rio Cerro Fone 372-0155
e-mail dimensao@netuno.com.br
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CEP 89066-600 - zwingel@zwinael.com.br JFone/fax: (47) 334-0950

Rua Anqelo Piazera, 33 centro

I OUTRAS LINHAS

Sherwin-WUUams
Divisão Colorgin
Diversas cores em spray, desde fundo rápido cinza até
cores em esmalte sintético secagem rápida, linha metallik,
verniz em geral e outros.

Tinta para tecidos em

geral (tubinhos de 37ml
e 250ml), glitter,
dimensional, tinta vitral,
e complementos, como
cola permanente, verniz

geral, goma laca, betume
e outros.

Produtos como jimo
silicone líquido e gel, jimo
cupim, além de outros

produtos em aerosol.

Carboqraflte
Diversos produtos de

segurança, como protetor
auricular, óculos de proteção,
porta eletroldo, máscaras, filtros,
escudos de proteção, entre outros.

Maxi-Rubber

Jimo

Complementos em geral (primer pu,
cera profissional, massa para polir,
emborrachamento, entre outros).

Devilbiss Acrílex
Pistolas em geral, inclusive de
gravidade, e outros.

Bosch
Desde Politriz, lixadeiras e furadeiras
de diversos modelos.
Além destas marcas, a Casa das
Tintas Maba também oferece

produtos Como massa plástica sama,
massa plástica maxolda, super bond,
colas brascoplast e cascola alba,
poxipol, araldite, flexite borracha
silicone, 50gr,30gr,300gr, adesivo
cascorez diversos pesos, cascorez

biscuit 500 gr, Ikg, serras starret,
primer convertedor de ferrugem,
como o pcf, ferlincom em embalagens
de 250ml, 500ml, llitros, 5 litros,
produtos da linha vedacit e Otto
baumgartel (sika top 107, igol A,
neutrol, etc.), cera grand prix em lata
e galão, entre outros.

Colorgin Pioneira e Líder em Tintas Spray
www�eolorgin.eom.br
Soe 0800 553569

AWXlRUBBER
A ESPECIALISTA EM MASSAS

Parabeniza a Casa das Tintas Maba pelos 26 anos.

Representante para Santa Catarina
Rua Santa Cecília, 359
Bairro Iririú - Joinville

Parabenizamos a Casa das TintasMaba
pelos 26 anos e agradecemos pela parceria.

Sucesso sempre!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




