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HOJE: • Sexta feira
nublada com
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alguns periodos de

.

� melhoria e
':',,":,;": probabilidade de chuva

• Sábado
de sol e nebulosidade

variada, sem
previsão de' chuva

ENTREVISTA

Bornhausen confirma
Colombo para o governo
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BAQUE PARA OS DOENTES RENAIS

São José sem credencial para hemodiálise
No dia em que o gover

nador Luiz Henrique chega
a Jaraguá para inaugurar a

sua UII, o Hospital São

José recebe uma péssima
notícia: o Centro de He

modiálise foi considerado

"inadequado" pela Comis

são Bapartite do Estado e

dos municípios da região.
Por isso, os recursos do SUS

para o setor serão transfe
ridos para [oinville, para
onde os 44 pacientes, como
AlvacirRiola (foto), vão ter'
que viajar três vezes por se
mana para continuar o

tratamento.

• PÁGINA4EEoITORIAL

Campanha de emergência para
diminuir as mortes no trânsito
A Prefeitura começa
segunda-feira uma

campanha de emergência
para diminuir a violência
no trânsito, que já fez onze'
mortos neste ano. A vice

prefeita Rose Vasel disse
que a campanha vai ter

desde out-doors n�s rua�
até a possibilidade de

implantação de uma

matéria sobre trânsito nas

escolas. Ontem, mais um

exemplo do comporta
mento dos motoristas nas

ruas da cidade: um jovem
saiu dirigindo de uma festa
depois das seis da manhã.
Não Consegui completar a

curva e entrou numa loja

�oto) da Reinaldo Rau.
estemunhas garantem

que ele estava bêbado.
_ PÁGINAS

Falcão fala da emoção de ser

pai de novo e voltar a Jaraguá
Descontraído e sorrindo muito, Falcão deu uma longa
entrevista ao repórter [ulimar Pivatto. Falou da emoção
de ser pai pela segunda vez, o que sentiu ao pisar de novo
na quadra doWolfgangWeege, do carinho dos torcedores
e revelou que imitava as jogadas do pai, um jogador de
várzea. Também no Esporte: a tabela completa da Série

A2comosjogosdoJ\f�'entus. - PÁGINAS 6E7
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Luz de emergência
A preocupação se aliou à

tristeza'com a informação de

que o Hospital São José corre
O risco de perder o

credenciamento para o

tratamento de hemodiálise.
Embora o anúncio oficial
tenha sido feito na segunda
feira, em reunião dos gestores
de saúde dos municípios da

microrregião, apenas dois
dias depois chegou ao

conhecimento dos vereado
res. Atônitos, cobraram ex

plicações dos responsáveis
pelo setor e apresentaram
sugestões para reverter a

situação. O mérito ficou por
conta das atitudes e dispo
sição para buscar alter

nativas, já que demonstraram

que têm pouca informação
sobre o caso.

A preocupação se apre
senta na forma de impotência
diante da gravidade dos fatos
- não há muito o que

possamos fazer - e a tristeza

se traduz em solidariedade

aos pacientes de hemodiálise
e familiares. As soluções estão
nas mãos dos gestores de
saúde e dos administradores

públicos. Todavia, a

sociedade pode e deve
contribuir para um desenlace
favorável. Na condição de

agente social, o Correio do
Povo se une àqueles que se

dispõem a lutar o bom

políticas e empresariais da

região cobrarem o efetivo e

emergencial apoio para a

instituição. Até porque,
mantida a decisão da
Comissão Intergestora
Bipartite, os pacientes de

hemodiálise, além do
doloroso e sistemático tra

tamento, serão obrigados a se

deslocarem até Joinville três

.... O Correio do Povo se une àqueles que
se dispõem a lutar a favor do Hospital São
José e da qualidade dos serviços prestados

combate em favor da
continuidade do tratamento

no Hospital São José e da

qualidade dos serviços
prestados pela instituição.

Por uma feliz coin

cidência, hoje o governador
Luiz Henrique estará em

1 aral?'tl:'Í do Sul. Participa, à

tarde da cerimônia de

inauguração da UTI do
mesmo Hospital São José e

esta é a hora de as lideranças

vezes por semana. Seria
martírio na vida de quem já
sofre muito pela doença
renal.

Cabe ressaltar que as

entidades representativas de

J araguá do Sul e região,
assim como a classe em

presarial, vêm tomando pro
vidências de curto, médio e

longo prazos para resolver a

questão da qualidade de

Saúde, especialmente no

que se refere aos hospitais
São José e Jaraguá. Todavia,
em virtude dos percalços, a

luz de emergência acen

deu, culminando no de s

credenciamento do Hospi
tal São José. Assim, ainda

que o secretário Alfredo
Guenther garanta a

continusdade dos serviços,
mantém-se o suspense.

Merece todos os elogios
a atitude dos vereadores e

dos responsáveis pelo setor

de Saúde em favor do
Centro de Hemodiálise.
Também os muitos

anônimos que, de uma

forma ou de outra, con

tribuíram e contribuem na

busca de soluções para o

problema que se apresenta.
É do esforço coletivo que
se concretiza as grandes
conquista. A união. de
todos vai mais uma vez

mostrar a capacidade da

região de enfrentar os

desafios.

I Fatos & Pessoas

Massaranduba fica sem o

dinheiro para a merenda

Fernando Bond

Sem desculpa
o FNDE inclusive alerta os prefeitos que
assumiram agora que essas prestações de
contas podem ter ficado embrulhadas na

administração anterior. E recomenda que os

novos prefeitos procurem o Ministério
Público para denunciar e regularizar a

situação. Não é o caso de Massaranduba:
Oávio Leu foi reeleito.

"Ele agora posa de bom menino. Mas durante anos participou de uma administração que

praticava o nepotismo e em nenhum momento levantou a questão. Por que agora a crítica?"

• Ruy Lessmann,líder do governo na Câmara de Jaraguá do Sul, em resposta ao vereador Dieter Jassen (PP), que prometeu apresentar
.r

"

projeto proibindo a contratação de parentes na administração pública.

.- CORREIO DO POVO
!:!i.r.!lli!r

Francisco Alves
Edijor-Chcf"
Fcruaudo BOlld

I
Pelatv
Terça-feira que vem é o Dia Nacional da
Melhoria da GestãoPública, àssim chamado

para marcar o dia da mobilização e

capacitação de prefeitos e técnicos dos

municípios para a elaboração dos seus

Planos Plurianuais. A data será marcada

pela realização de videoconferência para
todo Brasil, coordenada pela Secretaria de

Planejamento e Investimentos Estratégicos
(SPI), do Ministério do Planejamento.Dominó

Pode ser uma boa notícia para Jaraguá do

Sul, administrada por um prefeito do
Partido Liberal. A cúpula do PL dá como

certa a filiação de Henrique Meirelles, o
ex-tucano que preside o BC.

Quem participa
o Dia Nacional da Gestão Pública vai ser

realizado em parceria com 'os governos
estaduais, por meio do Fórum de
Secretários Estaduais de Planejamento e do
Conselho de Secretários Estaduais de

Administração, com os Tribunais de Contas.
E com os governos municipais, por meio da
Frente Nacional de Municípios (FNM), da
Confederação Nacional de Municípios
(CNM) e da Associação Brasileira de

Municípios (ABM). Estarão presentes à

videoconferência, que acontecerá às 9

horas no auditório da Interlegis, em Brasília,
o ministro do Planejamento, Paulo
Bernardo, e o presidente da Câmara dos

Deputados, Severino Cavalcanti.

Casa de praia
Depois da demarcação das terras indígenas,
que vai desapropriar muita gente que tem

casa e terreno em Araquari, Barra do Sul e
São Francisco, agora é a Prefeitura desta
última que está pegando no pé dos donos
de lotes irregulares. A promotora Simone
Schultz já avisou que 95% dos
loteamentos de São Francisco do Sul

apresentam alguma irregularidade. E tem

mansão junto também.

Água no chope
A presença do governador Luiz Henrique
hoje em Jaraguá do Sul estragou o

"feriadão" de muita gente que já estava

programada para deixar a cidade ontem

mesmo. É preciso entender que LHS está
em ritmo de campanha. Haja fôlego!

Chope na água
Com festa grande a madrugada toda na

Barra, não era difícil adivinhar que algum
acidente envolvendo gente jovem fosse
acontecer. Não entra na cabeça do pessoal
que álcool e direção não combinam.

fbond@ibest.com.br
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SUA OPINIÃO

Massaranduba foi O único município da

,região incluído na lista do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação das
cidades que não receberam a segunda
parcela da merenda escolar, por conta
de não ter apresentado o relatório dos

gastos no ano passado. O valor do

repasse é de R$ 6.624,00. E não tem

volta: o FNDE avisa que os recursos que
não foram repassados até agora não

;serão pagos pelo fundo no mês

[sequinte. Ou seja, os municípios
;perderam mesmo os recursos a que

:tinham direito. Na semana que vem, o

:FNDE fará novos repasses, mas as

:prefeituras que não estiverem com os

idocumentos regularizados perderão a

!segunda parcela também. Este é um

[exemplo da falta de interesse ou da

;omissão de certos municípios até por

-aquelas verbas "carimbadas" (obriga
itórias) que o Governo Federal tem que

.repassar, mas exigindo, é claro, a

fprestação de contas. Vários municípios
fcatarinenses têm recursos já liberados
f em Brasília, que podem ser liberados por
: telefone, mas os prefeitos preferem
: viajar até lá ou usar intermediários.

po 12,
Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de cor, de
fonte Times New Rornan. O Jornal Correio do Povo se reserva o direl�o as'
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

coiTlO ,

correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Por uma cultura de paz
Oionei Walter da Silva

A violência consome 10,5% do
PIB da América Latina. As armas de

fogo provocam um custo ao SUS de
mais de R$ 200 milhões por ano. A
cada 13 minutos, um brasileiro é

assassinado no país. Números como

esses assustam qualquer pessoa que
ainda não tenha perdido o respeito
pela vida humana. Está mais do que
na hora de criarmos uma cultura de

paz no Brasil.
A Campanha do Desarmamento é um marco na

história brasileira no combate à violência. Desde que

começou, em 15 de julho de 2004, a população já entregou
cerca de 300 mil armas de fogo para a destruição. O

Ministério da Justiça espera chegar a 500 mil armas

recolhidas até o final de junho. Por apenas 'uma vida toda
a campanha do desarmamento já valeria à pena. E estão

sendo salvas milhares de vidas. Cada arma fora de

circulação é um crime que pode ser evitado.
A participação da sociedade nessa campanha nos dá a

dimensão da angústia que a população brasileira vive pela
construção de um país mais seguro. Há quem diga que
desarmar o cidadão comum não resolve o problema da

violência. Concordo que não resolve completamente, mas

ajuda a reduzi-la, especialmente naqueles casos banais,
que são responsáveis por boa parte do número de mortes

no nosso país. Estima-se que cerca de 60% dos homicídios:
são cometidos por pessoas sem histórico criminal e por
motivos fúteis. Significa que o crime b�nal mata mais que
o crime organizado no Brasil.

Desarmar ajuda a combater os crimes cometidos em

estádios de futebol, as mortes que decorrem de brigas de

casais e os acidentes que ocorrem com crianças que
brincam com armas de fogo. Os países com a legislação
rígida no controle de armas são os que possuem menores.

índices de violência. Basta observar os casos do Japão e da
I

Inglaterra, que proibiram o porte e hoje registram menos

de 70 mortes ao ano por armas de fogo.
Na condição de presidente da Comissão de Segurança

Pública da Assembléia Legislativa, venho pautando a

discussão do Estatuto -do Desarmamento em Santa,
Catarina. O Brasil deu um grande passo na luta pela
preservação da vida, aprovando em 2003 a lei que

regulamenta o registro e a posse de armas. Agora
precisamos fazer a consulta popular prevista na lei. Em

outubro, o Referendo do. Desarmamento vai levar o

brasileiro às urnas para dizer se proíbe ou não o comércio ,

de armas de fogo e munição em território nacional. Nós)

queremos o referendo, queremos votar. ;

Se você é brasileiro, precisa participar dessa

discussão. Porque a chance de um brasileiro morrer por J

arma de fogo é três a quatro vezes maior do que a média J

mundial. Porque o Brasil é o país que mais mata com J

armas de fogo no mundo. Porque nos últimos 20 anOS,

o número de brasileiros 'assassinados aumentou 273°/�' :
sete vezes mais do que o crescimento populaclOna,
Porque a vida não é banal e precisamos dar um fim '

nesses números.

. , I

o deputado estadual OioneiWalter da Silva escreve as
I

sextas-feiras nesta coluna
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:,. Embate
lo primeiro grande embate entre a

: oposição e a administração Moacir

i Bertoldi (PL) deve se dar nos próximos
I
dias. O estopim são as denúncias de

nepotismo na Prefeitura, que está

provocando acusações calorosas entre

vereadores dos dois lados, além de

ameaças veladas.

O clima esquentou quando Dieter Jassen

(pp)eCarione Pavanello (PFL) anunciaram
que apresentariam projeto proibindo a

contratação de parentes. Justamente eles

que sustentaram o governo anterior, que

praticou o nepotismo.

SEXTA-FEIRA, 22 de abril de 2005

.... Tartarugas
Os sinais de continuísmos dessa

administração são cada vez mais

evidentes. Até a mania de espalhar
tartarugas pelas ruas da cidade escapou.
No governo passado" só não as

colocaram em postes, mas de resto ...

A esperança era que existiriam mais

critérios e menos palavrórios ocos.

Nenhuma outra cidade do país tem

tanta tartaruga quanto aqui. Segundo
o Setor de Trânsito, cada uma custa RS
15,00, mais a mão-de-obra e etc., vai
se uma boa nota. É muito dinheiro, né
não?

.... Chega!
Está se tornando uma chatice as brigas
do PT da região. Nihguém suporta mais

o festival de vaidades e picuinhas
promovido por ocupantes de cargos
eletivos, dirigentes ou filiados.

Aliás, na maioria das vezes, as

divergências não têm nenhuma

relação com o cotidiano das pessoas
nem a ver com o contexto político. São
briguinhas de comadres, transformadas
em bate-bocas de botequim.
Alguém precisa segurar as rédeas. Caso
contrário, perderá a credibilidade, se é

que ainda tem.

.... Presenças
Um imprevisto na agenda impediu a

participação da delegada regional
Jurema Wulf na sessão da Câmara de

Jaraguá do Sul, na noite de quarta-feira.
A direção da Casa pretende marcar

outra data para a delegada comparecer.
Na segunda-feira, o secretário

executivo do Corpo de Bombeiro,
Adolar Jark, vai Câmara falar sobre os

recursos oficiais para a corporação e o

trabalho desenvolvido. Na próxima
quinta-feira, será a vez da Polícia Militar

comparecer ao Legislativo Jara

guaense.

.... Gastos x gastos
Entre 2003 e 2004, a despesa total
média anual do governo Lula foi de RS
468,7 bilhões. No dois últimos anos da

administração FHC, o valor foi de RS
477,8 bilhões; 2% maior do que as de

Lula, quando atualizado pela inflação.
Também entre 2001 e 2002, a despesa
com funcionário público foi de

aproximadamente RS 96 bilhões; RS
21,8 bilhões a mais do que o registrado
nos dois anos dois primeiros anos do

governo Lula, quando atingiu RS 74,1
bilhões. Seja como for, é muito dinheiro

jogado fora.

ELEiÇÕES 2006

'POLíTICA

IBornhausen comemora sucesso
I da propaganda do PFL naTV

�MAURllIO OECARVALHO------------------------------------------------------------,

IAROLlNA TOMASELLI

t Senador confirma a

€andidatura de
I
Raimundo Colombo
I "

ro gov�rno do Estado

I

I GUARAMIRIM - Depois de
konsiderar "um sucesso" a

frop�ga�da políti�a' d�' PFL' n:a
11lede estadual de televisão,

Ipresentada pelo presidente
Istadual do partido, Raimundo

folombo, o partido está mais

ftimista do qu� nunca quando fala

fm eleições. E que Colombo é o

andidato ao governo estadual
elo partido, que desde o início do
no vinha afirmando que lançaria
andidatura própria. A confir
ação veio quando o rosto do
revisível candidato apareceu nas
elas dos televisores catarinenses.
Na noite de quarta-feira, o

residente nacional do PFL,
enador Jorge Bornhausen, voltou
defender o lançamento de

�andidato próprio ao governo do

,stado. Disse que é necessário a

renovação administrativa, "mas
rlguém que já tenha experiência
Fomprovada, como é o caso do
�aimundo Colombo". "É um

�dministrador que tem mais de

10% de aprovação e faz uma

Bornhausen: "Lula temia e teme a candidatura de César Maia"

administração com muita sim

plicidade, mas com muita efi-
.'" ." .

ctencia .resurmu.

O senador lembra que quando
ele e Colombo estiveram em

Jaraguá do Sul e Joinville, no final
de fevereiro, foi justamente para

conhecer o pensamento da

população e das lideranças da

região sobre uma candidatura

própria e o nome que teve a

preferência do partido foi o de
Colombo. "Então recomendei a ele
fazer o que fez, ocupar os espaços,

e sair peregrinando por Santa
Catarina, evidentemente sem

abandonar sua excelente atuação
como prefeito de Lages. Eu me

sinto feliz por ver que nós estamos
no caminho certo".

Sobre a formação de alianças,
Bornhausen disse que o partido
"está aberto". "O fato de ter

candidatura própria não significa
ter apenas chapa pura". Por outro
lado, disse que, se houver a

consolidação delas, "será mais na
frente, quando tivermos definidas
às regras do jogo, o encami

nhamento dos candidatos à

presidência da República, aí sim o

partido deve procurar agregar mais
partidos a"'fim de consolidar a

candidatura" .

As propagandas políticas do

partido em Santa Catarina
também já estão trabalhando o

lançamento do nome do prefeito
do Rio de Janeiro, César Maia, à
presidência da República, proposta
que vai permanecer, segundo
Bornhausen. Na entrevista
exclusiva ao Correio do Povo, o
senador aproveitou para lembrar

que o Supremo Tribunal Federal
"mandou o governo federal
devolver os hospitais municipais
que havia tomado do Rio de
maneira inconstitucional,mostran
do que a atitude do governo Lula
foi uma atitude política". "Fico
muito feliz que a justiça tenha sido
feita nesse país", disse.

Projetos querem pôr fim ao nepotismo no serviço público
I
I

DAREDAçÃo-Na quarta-feira,
I
antes de embarcar para Blumenau,

"o presidente d� Câmara dos

�eputa�os, Severino Cavalcanti
I P), aSSinOu a criação da comissão
lespe .

1I Cla que vai analisar a Proposta

Ide Emenda àConstituição 344/96,COnhecida comoPEC doNepotismo.
I Até

Ida semana que vem, os líderes
,

Os partidos deverão indicar os 31
I ,ll)tegrant d . - ,

es a comissao, que tera
prazo de 40 sessões doplenário para
analisar amatéria.

"O
, �"

que o presidente tinha de
,

I _

fJa fez e a comissão será instalada
: tao logo o líd indiI ' s I eres ln iquem os
� ll)cotegrantes", disse Severino. Ele

j';','
lllentou que a criação da comissãoatende també ' .

di -

d. m a uma retvm caçao

da oPinião pública. "Fiquem certos
. e que, na Presidência da Câmara ,

não protelaremos nada. Faremos
tudo de acordo com o regimento",
prometeu.

De autoria do ex-deputadoAldo
Arantes, aPEC doNepotismo proíbe
a nomeação de parentes de autorida
des para cargos em comissão e funções
de confiança nos três Poderes. A
Comissão deConstituição e Justiça e
deCidadania aprovou a admissibilida
de da propostano dia 13. Na ocasião,
os deputados pediram ao presidente
da Câmara que a comissão especial
fosse criada omais rápido possível.

ESTADO - A contratação de

parentes para cargos públicos entrou
oficialmente em debate em Santa
Catarina. Esta semana, o deputado
Afrânio Boppré (PT) apresentou à

Assembléia Legislativa projeto de lei
que prevê o fim do nepotismo no

Estado emunicípios.Se aprovado,
membros dos três Poderes, do
Ministério Público; Tribunal de
Contas e demais ocupantes de cargo,

'

emprego ou função pública da

administração indiretamunicipal e
estadual ficarão proibidos de nomear
para qualquer cargo em comissão ou

função gratificada o cônjuge,
companheiro ou parente até o

terceiro grau.

JARAGUÁ DO SUL -, Os
vereadores Dieter Jassen (PP) e

Carione Pavanello (PFL) prometem
apresentar projetos proibindo a

contratação de parentes na

administração pública municipal.
Em fevereiro de 2001, a bancada do
PT na Câmara de Jaraguá do Sul

apresentou propostasemelhante.Na

parentes na Prefeitura também

gerou polêmicas e indignações.

• O presidente da Câmara dos

Deputados, Severino
Cavalcanti (PP), assina a criação
da comissão especial que vai
analisar a proposta de
Emenda à Constituição 344, a
PEC do. Nepotismo.

• O deputado Afrânio
Boppré (PT) apresentou
projeto proibindo a contra

tação de parentes no Esta
do. Os vereadores Dieter
Jassen (PP) e Carione Pava
nello (PFL) em Jaraguá do Sul.

... ;"x ,.

Paulo Bauer pode sair do PFL

e entrar no ninho dos tucanos

JARAGUÃ DO SUL - "Eu estou

no PFL, partido pelo qualme elegi,
cumpromeumandato dentro deste

partido. Mas obviamente, em se

tratando da eleição seguinte, é

preciso analisar convites e

possibilidades que outros partidos
oferecem, no sentido de viabilizar
candidaturas tanto no âmbito de

eleição proporcional, quanto no

âmbito de eleição majoritária". A
afirmação é do deputado federal
Paulo Bauer, respondendo sobre
uma possível troca de partido para
a próxima eleição, numa entrevista
que concedeu esta semaana para
o jornalista JaílsonAngeli, da RBN.

Durante a entrevista o

deputado garantiu que não está

negociando a saída do PFL. "O que
existe é uma eleição acontecendo
no ano que vem. Nós sabemos que
os partidos políticos se articulam em

direção desta eleição, os prováveis
candidatos apresentam-se e

costuram oportunidades", disse
Bauer. Segundo ele, quem cumpre
um mandato é mais visado pela
imprensa e por isso existe mais

especulação sobre o que ele vai

fazer para as próximas eleições. "Em
se tratando da eleição seguinte é

preciso analisar convites".
O deputado admite que está

conversando com várias lideranças
políticas. "Eu, como político, não
deixo de conversar com todas as

correntes e principalmente
segmentos e siglas partidárias.
Contudo não posso esquecer que
devo respeitar, ouvir e dividir

opiniões com os queme foram leais
na última eleição". Sobre as

prioridades, Bauer disse que a

principal era terminar o mandato.
como representante de Jaraguá e.

do Norte de Santa Catarina. "É o

que eu faço neste momento,
dizendo a todos que a minha

prioridade nesse momento não é

questão partidária".
O jornalista Jaílson Angeli, da

RBN, também entrevistou o

coordenador regional do PFL,
Alcides Pavanello. Ele relatou que
há algum tempo se encontrou com

o Deputado Paulo Bauer.
Conversaram sobre o futuro político i
do deputado, do PFL e de futuros!
representantes da região. "Ele nos!
disse na época que a situação no:

I.

PFL é muito difícil. Na opinião doi
deputado nós devemos ter dois ou:
três candidatos, por isso ele não:
quer ir numa eleição incerta e já;
tem dois convites formais, do]
PSDB e do PI.:', disse. Segundo
ele, o partido fezmuito esforço para
eleger Bauer como deputado.
"Para nós seria uma perda muito
grande, uma tristeza e até uma

decepção se o nossomaior líder na

região tomar a atitude de sair do

partido". Pavanello afirma que a

política é muito dinâmica, e por
isso, partidos que hoje estão

fortalecidos podem cair. "O que
não pode é nós aqui na base
abandonar o partido. Nos vamos
lutar, mais enfraquecidos, até pode
ser, masnós vamos voltar".

O PSDB realiza suas con

venções municipais no dia 19 de

junho. A direção estadual do

partido já informou que espera que
até lá as lideranças políticas
regionais, como Paulo Bauer,
definam suas posições.

Paulo Bauer: "Com eleição ano que vem, as coisas mudam muito"!
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� Vistoria aponta local

corno "inadequado"
para o tratamento.

Secretaria recorreu

, i

para reverter a situação. "Não
podemos de fonna alguma permitir
que acabe o tratamento de
hemodiálise em Jaraguá do Sul. Isso
seria sacrificar ainda mais os

pacientes", discursou o vereador.
A gravidade dos fatos levou o

vereador Dieter Janssen a pedir o
remanejamento das verbas
transferidas pelaCâmara ao hospital
para a adequação do espaço
destinado ao tratamento de
hemodiálise. Na opinião dele, é
uma questão p'rioritária e urgente.
A decisão da comissão foi comuni
cada aos gestores de saúde dosmuni

cípios da microrregião pelo gestor
de Saúde de Jaraguá do Sul, [océlio
Voltolini, em reunião realizada na

, tarde da última segunda-feira, na
Secretaria de Saúde.

No relatório, os técnicos da
Comissão Bipartite apontamo local
de tratamento como inadequado
(porão) e a falta de gerador de
energia. O tratamento em si é bom.
De acordo com levantamentos,
serão precisos R$ 300 mil para
atender as exigências da comissão'
e deixar o espaço em condições de
atender as normas.OGrupoWeg já
doou ao hospital um gerador. Na
esteira dos dissabores, surgiu a

preocupação com a possibilidade de
[araguá do Sul perder a condição
de gestor pleno dos recursos do
ministério.

CORREIO ECONÔMICO

Abrindoo jogo
A estratégia da Weg na Ásia,
com nova fábrica na China e

escritório de distribuição na

índia será o case abordado

pelo O diretor-superintendente
daWeg para a região, Sérgio
Schwartz, fará exposição
durante o Fórum Expressão
Transnacional, que acontece

quinta e sexta-feira da semana

que vem no CentroSul, em
Florianópolis. Vai falar da Weg
na Ásia e os projetos da
empresa no Exterior.

Númerosde Ideli
A senadora Ideli Salvatti anda

pelos corredores do Congresso
nos últimos dias municiada de
um estudo do Instituto
Brasileiro de Planejamento
Tributário (lBPT), do Ministério
da Fazenda. É uma resposta aos

que dizem que o Governo lula

promoveu um aumento

exagerado na carga tributária.
Resumindo: entre os anos de
1997 e 2004, a maior carga
tributária (em relação ao PIB)
foi de 16,34%, em 2002, último
ano do ÇJoverno FHC.

Emais..•
A tabela elaborada pelo IBPT

mostra, segundo ldeli, que
depois da posse do atual

governo, a carga tributária -

sempre em relação ao PIB - foi
'

de 15,61%, em 2003, e 16,20%,
em 2004, ambas inferiores aos

16,34% de 2002. A senadora
também apresentou dados
obtidos pela Consultoria
legislativa que, ao analisar os
principais instrumentos de
política tributária, considerando
o período de 1994/2004,
constatou que, de um total de
32 iniciativas dessa natureza

(emendas constitucionais, leis,
decretos), apenas seis foram de
iniciativa do atual governo.

Troféu
E para não perder a piada, a
senadora ainda propõe a criação
do troféu "Óleo de Peroba" para
premiar os parlamentares da
oposição que acusam o

Governo de estar extrapolando
nos impostos. Menos: a carga
tributária no Brasil sempre foi
uma barbaridade. E hoje é

igual.
redacao@jornalcorreiodopovo,com,br
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PREjuízo NA SAÚDE
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São José perde credencial para hemodiálise

Sala de hemodiálise do São José: considerada "inadequada" pelos técnicos. Mas a diretora lúcia espera que não haja interdição

o secretário de Saúde, Alfredo Guenther, assegurou que o tratamento
de hemodiálise do Hospital São José não será suspenso. Segundo ele,
apesar do prazo dado pela Comissão Intergestora Bipartite - formada

pela Secretaria Estadual de Saúde e municípios da microrregião - para
o hospital se adequar às normas tenha vencido no dia 20, o serviço
não corre o risco pararOficialmente não há o descredenciamento. Há
uma tendência para acontecer; declarou o secretário, informando que
a entidade responsável pelo tratamento da hemodiálise é o Pró-Rim,
de Joinville.
Guenther informou ainda que no próximo dia 29 a comissão bipartite
se reúne em Florianópolis para tratar da questão, Na oportunidade,
será entregue ao secretário estadual de Saúde, Dado Cherem,
documento assinado pelos prefeitos e secretários de saúde da

microrregião solicitando a revogação da decisão."O relatório de vistoria:
das instalações contém informações exageradas como a que aponta o

local para o tratamento como porão. Não é pdrão coisa nenhuma';
rebateu.
Sobre a possibilidade de Jaraguá do Sul perder a condição de gestor
pleno dos recursos do Ministério da Saúde, Guenther foi enfático:"Não Iexiste': O secretário disse que são serviços independentes e que "não
tem nada a ver uma coisa com a outrar'O vínculo com o ministério é via ISUS, que repassa cerca de 30% dos recursos para o tratamentos; disse,
informando que vai aproveitar a visita do governador luiz

=
.

município hoje para reforçar o pedido de revogação da decisão."Vamos
'

criar um movimento político para garantir a continuidade do tratamento
"

da hemodiálise no Hospital São José'; anunçiou. ,

l�j;) , , '. '

Se houver transferência,

}ARAGUÁ DO SUL - A

possibilidade de interdição do
Cento de Hemodiálise doHospital
São José, mantido pela Fundação
.Pro-Rím, pode prejudicar 44
pacientes que fazem tratamento no

local. São pessoas que moram em

todas as cinco cidades da região e

que precisam filtrar o sangue para
sobreviver. Elas têm problemas nos
rins. Amáquina da hemodiálise faz
o papel do órgão. Numa pessoa
normal as impurezas da

alimentação são filtradas do sangue
durante 24 horas por dia. Os

pacientes que precisam do
tratamento fazem quatro horas de
hemodiálise três vezes por semana.

Alvacir da Rocha Riola, de 33
anos, faz hemodiálise há oito anos.

Ela estava grávida do segundo filho
quando os rins deixaram de
funcionar. "Tive que esperar o bebê
nascer para começar o

tratamento", relembra. Quando
descobriu a doença, Alvacir
evitava o tratamento. "Eu preferia
.morrer a ter que ficar aqui no
hospital. Agora eu levo uma vida
normal".

Alvacir, assim como outros

pacientes, não sabiam ainda da

possibilidade de interdição do
Centro e nem que poderiam ser

obrigados a ir fazer o tratamento

em joinville. "Se isso acontecer, vai
ser muito ruim ter que viajar,Às
vezes a gente sai da sessão enjoado,
com a pressão baixa. Imagina pegar
a estrada depois disso tudo", disse.
Ela não pode trabalhar e depois de
oito anos tentando conseguiu
receber o auxílio-doença de um

saláriomínimo. "O ambiente aqui
é muito bom. É melhor fazer o
tratamento aqui do que ter que

, }ARAGUÁ DO SUL - A notícia
de que o Hospital São José corre o

;risco de perder a credencial para o
.tratamento de hemodiálise caiu

!cqmo umabomba na cidade e pegou
lmuita gente de surpresa. NemI

'mesmo os vereadores sabiam da
!decisão do SUS em remeter a verba

:destinada ao serviço para Joinville,
i para onde também os cerca de 44

,

: pacientes atendidos aqui devem se

:deslocar. O possível descreden
: ciamento é resultado da vistoria de
,

técnicos da Comissão Intergestora
Bipartite (Secretaria Estadual de
Saúde e municípios da microrre

gião), que aponta o local como

"inadequado" para o tratamento.
A informação foi repassada ao

plenário pelo vereador Jurandir
Míchels, que sugeriu a imediata,
convocação do secretário de Saúde,

i AlfredoGucnther, para comparecer
i àCâmara e explicar todo o processo
: que culminou na suspensão do
I

: serviço 1\0 .Iospital São José e

: informar s '\Smedidas tomadas
; pela administração do município
1---------------------------------------

pacientes vão sofrer mais ainda:

Alvacir fazia hemodiálise ontem quando soube da notícia: "Não quero nem pensar em viajar"

i ced ," di se Lúcig,
vai ce er a area, IS

d'

po e

Segundo ela só a burocraCia
"

,

J
' vilklevar os pacientes para om

,

"N '1
" - ode ser ate

a mm la opimao, P
3 I

que eles sejam transferidos, maS
f'

V 'lânCl3
gente torce para que a ígr

'de
Sanitária e o Ministério da Sau

3 f
'ar psf

nos dêem um prazo m�l, o". O
adaptação do espaço ftSIC

'Vilson r

diretor doHospital São Jose, cig
Santin não foi encontrado P

,

reportagem do Correio.

viajar e ainda gastardinheiro pra ir
até Joinville".

A diretora técnica da
Unidade do Pró-Rim de Jaraguá
do Sul, a médica nefrologista
Lúcia Tabim de Oliveira, disse que
o problema começou no ano

passado, quando o Ministério da
Saúde editou uma nova portaria
para regulamentar a terapia renal.
"Eram critérios técnicos de
atendimento e também sobre a

área física das unidades. O nosso'

problema aqui é a partefísica",
disse. Segundo ela serão precisos
mais 200metros de área para que
a Unidade esteja de acordo com

a Lei. "Este espaço foi construído
em 1994 e estava dentro dos

padrões legais até então",
confirmou. A negociação com a

diretoria do Hospital começou no
ano passado. "Já temos uma

proposta de ampliação. O hospital

Afinal, para onde vamosõ
Dificilmente estes números deixarão de contar da ata do Copom que,
será divulgada semana que vem, justificando mais um aumento de

0,5 na taxa de juros: o IPC da Fipe ficou em 1%, o IGP-10 ficou em

1,17%; o IPS da FGV ficou em 0,9%. 'E mais: projeção de inflação das

instituições financeiras aumentou pela sétima semana seguida. O
problema é que a inflação não cede e o Governo não encontra outra
maneira de resolver o problema que não jogar os juros lá em cima.
Mais 0,5 ponto porcentual e teremos a mesma taxa de setembro de
2003, quando a inflação era bem mais alta. A decisão do Copom, que
mais uma vez surpreendeu omercado, bate de frente com as previsões
otimistas sobre o crescimento e a estabilidade da economia do País
feitas pelo ministro Palocci no Exterior.
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� o movimento
começa pela Prefeitura

mas quer envolver

toda a comunidade
I;
I' ]ARAGUÁ DO SUl- - A
I

dá , .

Prefeitura a iructo semana que

�em a uma série de ações para
�onscientizar motoristas, pe

destres, crianças e adolescentes

sobre a necessidade de se ter

�ais cuidado no trânsito. A

Iniciativa .é de emergência e

rotivad�,pelo grande n�mero �e
vítimas. Em pouco mais de tres

meses 11 pessoas morreram em

�cidentes nas ruas de Jaraguá do
;ào Sul, sem contar as mortes nas

rodovias que cortam a região,
I Aue já somam 18 vítimas fatais",

I !argumenta a vice-prefeita,
I

�osemeire Vasel. ,

I De acordo com ela, a

�timeira coisa a ser feita é formar

�ma comissão, que terá cerca de

!10pessoas. Esta comissão vai se

Iresponsabilizar pelas ações que
I

Ivão chamar· a atenção dos

Imotoristas. A primeira delas,

isegundo Rosemeire, será a

Icolocação de out-dcors em

jvários pontos da cidade, faixas e

) kartazes e frases sobre o trânsito
L

nos ônibus. Depois disso serão

feitas gincanas, passeios de
bicicleta e outras atividades

J envolvendo os estudantes da

SEXTA-FEIRA, 22 de abril de 2005

Só ESTE ANO, SÃO 11 MORTOS

Rose Vasel: trânsito pode virar até uma disciplina escolar

cidade. Também será estudada
a possibilidade de se incluir uma

disciplina sobre trânsito no

currículo da, rede de escolas do

município.
A campanha tem o apoio das

Policia Civil e Militar, Corpo de

,

Bombeiros e outras entidades

que quiserem colaborar. "Só

para se ter uma idéia da

gravidade da situação, os

Bombeiros têm atendido uma

média de oito acidentes por dia",
informa a vice-prefeita.

Campanha tenta diminuir violência no trânsito

�ançada a nova rádio da região, a 105.7 FM
GUARAMIRIM _ Ontem à tarde

RAPHAEL GUNTHER

[lilançada a mais nova rádio do
lEstada. AIOS.7, com potência de
00 vats e que vai poder ser ouvida

rem todas as cidades do Vale do
[Itapocu, até [oinvílle, SãoFrancisco,
Ipassando pelo litoral até Piçarras.A
�programaçãO da 105.7 é popular e
,deve tocar todos os gênerosmusicais
I

'

,Com espaço para informação,
[religião e prestação de serviço para
ia comunidade. A rádio começa a

!Operar no dia 2 de maio.

i Os sócios, o industrialAntídio
iAleixo Lunelli e o radialista Celso
rluiz Nagel, esperam que em três

fouquatromeses a rádio já esteja em
i uma nova classe. "Hoje somos uma

rládio classe C, de menor alcance.
tEm 90 dias queremos dobrar a

�potência, melhorando a qualidade
�dosnossos sinais", disseNagel. Para
;Lunelli amaiormotivação para abrir
�umnovomeio de comunicação é o
,fasCín' "O�', "lia. assunto sempre me

�Iilteressou", disse. Ele também disse

Nagel: nova rádio deve começar no dia 2 de maio

que ao montar a rádio está

realizando um sonho. "Queremos
montar amelhor rádio do Estado,
para isso investimos no foco do

resgate das origens do nosso povo".
Os sócios não revelam quanto

investiram nos equipamentos. "Ê

equipamento de primeira, impor
tado. Queremos qualidade no

produto da rádio", disse Nagel. O
nome da rádio também é temporário.
"Vamos fazer uma enquête pra que
o público decida. A rádio vai ser

muito interativa", disseNagel.

lTempo esfriamas o sol toma conta do feriado
j. JARAGUÁ DO SUL - Depois da

J,queda de temperatura marcou a

:"�ssagem da frente fria pelo
�. tado, agora a massa de ar frio está

� f; �nfr�quecendo e deixando o tempo
r,Jillstavel. O sol deve aparecer entre

e �11�s nuvens. Só deve chover no
3 f,' Omingo. No fim de semana a
) rtem .
,- peratura oscila entre os 16 e 26

1 [1' graus p , . Ii
I d Fi' ara quem vai para o Itoral-
l S�l�rianó�� até São Francisc� do

a prevIsao para amanhã e de

sol, com nebulosidade variada, sem
previsão de chuva. A temperatura
deve variar entre os 18 e os 25 graus.
No domingo aumentam as chances
de chuva isolada. EmBlumenau, no
Vale do Itajaí, o fim de semana vai
ser de Sol, com possibilidades de
chuva só no domingo.

Veja a previsão do tempo para
este fim de semana no Estado: uma
nova massa de ar polar atua no

centro-sul do Rio Grande do Sul.

Ela dificulta a formação de
nuvens, mas traz frio. Por isso,
mesmo com sol, a temperatura
sobe pouco. A frente fria avança

para o Sudeste brasileiro, mas ainda
deixa o tempo instável no litoral
de Santa Catarina. O céu fica

nublado, com poucas aberturas de
sol e ainda com chuvas ocasionais
no litoral. Já no oeste do Estado, a
quinta-feira é de sol com poucas
nuvens e temperaturas baixas.

Um acidente de trânsito tumultuou a manhã de ontem. Um garoto entrou com o carro na loja
Dellanno da Rua Reinoldo Rau, destruindo um pilar, a vitrine e alguns móveis que estavam expostos.
Testemunhas disseram que o garoto tinha 18 anos e estava visivelmente embriagado. A dona da [oja,
Débora Vicente, disse que já conversou com a família do adolescente e que eles devem pagar as .

despesas. Ela ainda não levantou os prejuízos. I

Projeto ajuda iovels a
mudar o rumo de suas vidas.

1\'/0 Centro de internamento Provisório; CIp, de Concórdia, os menores que
acabaram envolvidos em infrações encontram.a chance de mudar o rumo di!
suas vidas. O centro é um espaço de ressoctalízaçõa e funciona como uma

escola. Os adolescentes frequentam cursos proftssionatuames e atividades
envolvendo produção agropecuária, artesanato e informática. UnUJ porta
aberta para um futuro melhor, como aconteceu com vários jovens que hoje
recuperaram a vontade de viver e de sonhar com perspectivas melhores.

secretaria de ESI8d8 da
seuurança Pública ,e
Defesa do CIdadão
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CP JURíDICO AGORA ESTÁ DEFINIDO

FCF divulga a tabela oficial
da Série A2 do Catarinense

... ITBI- PEaTENçAS

Consiste o ITBI - Imposto sobre Transmissões de Bens

Imóveis, em imposto incidente sobre transmissões
"inter vivos" a qualquer título, por ato oneroso, de bens

imóveis, por natureza ou acessão física.
Acerca de sua incidência surgiu uma nova discussão
com o Novo Código Civil, visto que este, em seu artigo
93, introduziu no ordenamento jurídico a figura das

PERTENÇAS, definidas como sendo:
I� .. os bens que, não constituindo partes integrantes, se
destinam, de modo duradouro, ao uSOI ao serviço ou

ao aformoseamento de outro."
hlicialmente as pertenças foram interpretadas como
bens por acessão intelectual, sendo assim, entendidos
como bens imóveis, aos quais incidia o ITBI.

'

Todavia, o entendimento majoritário atual já está sendo
diverso, interpretando-se que as pertenças não se

confundem com as acessões; pois estas acompanham
o principal, ao contrário daquelas, já que suscetíveis de
domínio autônomo.
As pertenças não incorporam o imóvel e se destinam
ao uso, ao serviço ou aformoseamento, não
constituindo assim a natureza de imóvel, pois não
altera o objeto do bem, tendo como essencial o

elemento intelectual e dando-lhe novo propósito, como
acontece como as máquinas de uma fábrica e o

trampolim das piscinas.
Como forma de melhor visualizar as pertenças como

não sendo bens imóveis, Pablo Stolze Gagliano e

Rodolfo Pamplona 1 exemplificam as mesmas com a

figura do ar condicionado, das escadas de emergência
e os maquinários agrícolas.
Desta forma, tem-se que as pertenças não incorporam
o bem por natureza e nem por algum tipo de acessão,
pois .não se referem a construção ou benfeitoria
realizada nos bens.

,�ssim, como o objeto do ITBI é_ o, 9.�m ,irnqX�,!,\ R,<:?L
natureza ou acessão, e visto que as p'ert.�'1SélS:;.��g .se
enquadram nessa espécie, não há incidência ,,�'�'RIJ�,I
'sobre as pertenças do bem, quando ocorrer a

transmissão do imóvel ao qual foram acrescidas as

pertenças.

lateral-esquerdo Itaqui. Um dos

destaques do time no ano passado
está tendo problemas no ex-clube,
o São Gabriel-RS, que é dono do
seu passe. Ele viajou para o'Rio
Grande do Sul para resolver a,
questão, pois a vontade do jogador
é ficar em ]araguá do Sul, tanto
que já está providenciando a

mudança definitiva pra cidade. O
presidente do clube .gaúcho está

emperrando a negociação,
chegando a supervalorizar o passe
do jogador, impedindo a

transferência dele.
Outro problema do jogador é

a recuperação do joelho
esquerdo. Mas a possibilidade de

cirurgia está praticamente
descartada. Ele vai fazer

fisioterapia por 15 dias e espera
realmente que se' confirme que
ele não vai precisar ser operado.
Confira ao lado a tabela de jogos
do tricolor na Série A2.

JULlMAR PIVATTO

... Juventus aperta na

preparação e faz

jogo treino amanhã
na cidade de Indaial

Turno Returno

}ARAGUÁ DO SUL - A FCF

(Federação Catarinense de
Futebol) divulgou a tabela oficial
do Campeonato Catarinense da
Série A2. Com a definição, a

comissão técnica do ]uventus
resolveu intensificar os

treinamentos' e marcou o primeiro
jogo treino da temporada,
amanhã, às 16h em lndaial, contra
0)(\/ de Novembro, clube amador
da cidade. Ontem os jogadores
treinaram no campo do Caxias,
em Santa Luzia.

Quem' está com problemas
para permanecer no ]uventus é o

Qu-atro atletas 'disputam o Brasileiro de Atletismo,

}ARAGUÁ DO SUL - Quatro De'acordo como coordenador
integrantes da equipe deAtletismo da equipe, AdrianoMoras, a atleta
APMME/Malwee participam do jaraguaense comm;;iores chances
Campeonato Brasileiro "Caixa" de de conquistar medalha nesta

At�SJl1q,1 Sí:l!��_gmjr §4:Rfg� 1 rQSj ')] ,g9�9tH9&�5e�}5ri�Cjt�'l-lfJit�kb"EPis
atletas viajaram ontem e dispútam sua marca está bem próxima das
as, provas no fim de semana, no primeiras colocadas do ranking.
Estádio Ícaro de CastroMello, no Também há expectativa de pódio
Complexo Esportivo do lbirapuera, paraMirielç; que já participou deste
em São Paulo. MirielyCristina dos evento no ano passado, quando
Santos competirá nos 100m com obteve terceiro lugar nos

barreiras e no revezamento revezamentos 4xl00m e 4x400m
4xl00m rasos, mesma prova que rasos, além de quarto lugar nos
contará com a participação de 100m com barreiras. "Ela é a única

SallyMayara Siewerdt, que ainda com experiência nesta categoria:
correrá nos 100m rasos. Priscila os outros três são da juvenil, até 19
Fritzke disputará o lançamento do anos", disse Moras, lembrando que '

dardo, enquanto que Diego Peiter estes são os quatro atletas com

correrá nos 100m rasos e no maior representatividade na

revezamento lxlOOm rasos. equipe. Miriely compete no 100m com barreiros e no revezamento 4xl DOm:

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

Falecimentos

Faleceu às 23:1Oh do dia 19/04, o senhor Eurico Guilherme Lange,
com idade de 69 anos. O velório foi realizado em sua residência e

o sepultamento no cemitérioMunicipal do Centro.

(-aRREIO TV redacao@jornalcorreiodopovo,com,br
,

,

Vida melhor logo pela manhã
A repórter Luciana Lancellotti (foto) vai comandar um

quadro de variedades no jornal Fala Brasil, na Record, a I

partir desta segunda-feira.Luciana, que fazia

reportagens especiais para o Domingo Espetacular,
agora passa a se dedicar exclusivamente ao quadro,
que vai abordar temas como qualidade de vida, defesa

r

do consumidor,
estética, saúde,
moda e gastro
nomia, em
entrevistas
ao vivo, no
estúdio do
Fala Brasil.O

quadro será
d iá rio e tra rá,
também,
reportagens
especiais.
Nesta segun
da, uma
matéria fnédi-

Stones no Brasil
.0 jornalista Ancelmo Góis, de"O Globo'; deu
ontem mais um furo nacional: informou na

sua coluna que os Rolling Stones vão tocar

de novo no Brasil. Segundo Góis, o
empresário Luiz Oscar Niemeyer, ex-

,

presidente da BMG, acerta os últimos
detalhes da vinda da banda, em janeiro. A
idéia é fazer um show na Praia de

Copacabana, no Rio, com a turma do Afro

Reggae, de Vigário Geral, abrindo a noite.

Não é tão grave
Foi de 44 pontos o ibope consolidado de
"América" na segunda-feira. A média dos

primeiros 30 capítulos é de 45 pontos; nesta
fase, "Senhora do destino" teve 46;
"Celebridade'; 42; e "Mulheres apaixonadas';
40.

Parabéns ao Rei
Ele vai estar dia 30 em Florianópolis e na

terça-feira passada comemorou seu

aniversário em casa, na Urca. Ganhou bolo
azul de fã. Uma missa foi celebrada pelos
padres Moraes, Jorjão e Antônio Maria. Sobre
a eleição do Papa no dia de seu aniversário,
disse: "Foi coincidência, mas grande
presente para mim e para o mundo." É o Rei
Roberto Carlos, é claro.

ta mostra a

visita da

repórter ao
Mercado Central
de Santiago, no
Chile.O Fala Brasil
vai ao ar de

segunda a sexta, às
7h45.

Quem será?
No site oficial de Bianca Rinaldi (foto esq.), há pistas do grand finale de"A Escrava Isaura'; da
Rede Record. A lista dos suspeitos da morte de Leôncio tem cinco nomes. Liderando as

pesquisas, Rosa, personagem de Patrícia França (foto dir.).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Falcão, feliz, diz que está de volta ao ninho
ULlMAR PIVATTO

,

melhor jogador de futsal do mundo está de

ém com a vida. Ontem recebeu a reportagem
o Correio do Povo no saguão do hotel e

onversou sobre a recepção da torcida quarta
noite no Wolfgang Weege. Muito à vontade e

ostrando estar feliz, Falcão falou sobre a vida

m família, sobre a felicidade de ser pai pela
egunda vez e, é claro, sobre futsal e a Malwee.

,'craque revelou que herdou o apelido do pai,
h1 dos ídolos dele e que morreu no ano

,�ssado. Sobre o retorno às quadras, Falcão
'Isse que voltou para onde é o melhor e tem

I�áis segurança. Fez vários elogios à torcida e

:',cidade, mostrando que esses dois motivos, I'

:Iém da estabilidade do time da Malwee, foram
fãtores fundamentais para a decisão dele ..

i
I

��rreio do Povo - o que você sentiu quando voltou a pisar no

I W?lfgangWeege?
Falcão - Olha, já começou no caminho. Eu com a minha esposa.não
�iamos a hora de chegar. Quando eu peguei aquela estrada de Joinville

_
'ádeu uma alegria muito grande. Até liguei o rádio e vim ouvindo,

: louco pra pegar o segundo tempo. Quando eu cruzei a ponte ali de
i Guaramirim pra Jaraguá foi uma sensação muito boa. Quando eu

: cheguei no ginásio lembrei todas as coisas boas que passei por aqui.
",J �drreio - E você sentiu o carinho dos torcedores também....

�álcão - Fui muito bem recebido. Sempre foi assim em Jaraguá, já
que foram tantas campanhas bonitas e vitoriosas. E acho que a torcida

treencontrou com isso; Se eu tivesse continuado depois do título de
. [melhor domundo, eu.voltaria no início do ano, daria aquele "boom",
mas depois voltaria à rotina normal. A minha saída e, agora, a minha

yolta, dá um ânimo maior pra todo mundo e pra mim também. Tem o

\�do bom da história que fica na expectativa da volta ou não. O
ietorno agrada tanto a mim como a todo mundo
I

[�IIA gente (família) preocupa em se expor
['huma cidade grande, onde tem seqüestro,
�tnas Jaraguá do Sul é uma cidade tranqüila':
,

forreio - Percebe-se também o carinho que as crianças têm por'
r�ê. Isso traz uma responsabilidade maior?

é
alcão - Não só aqui como no Brasil inteiro. As crianças me vêem

fomo um ídolo. Em qualquer lugar que eu vá tem uma criança
tentando imitar meus dribles. Isso aumenta sim a responsabilidade.

!li �o ano passado passei por momentos difíceis, sendo expulso várias
'I vezes, tomando cartão e perdendo a cabeça. Hoje estou com a cabeça

ibemmelhor e pretendo me controlarmais. Tenho que saber controlar,
jpotque a criança está ali vendo e eu não estou sendo um bom

iexemplo..
!�Or�eio - E você acha que existe perseguição dos árbitros?
i alcao - Isso é nítido. O próprio presidente da Federação Catarinense

I

;r� tirou da semifinal da Liga no ano passado; Eu tomo carrinho por.
: tas, tomo cotovelada e ninguém vê. E numa jogada normal.de jogo

j

I�� sou expulso. Isso tá 'claro e ninguém toma providência. Mas, além

!plSSO, neste ano eu vou só me preocupar em jogar bola, vou me

I oliciar. Tem momentos que a gente vê coisas que não têm
j !explicação, mas eu estou voltando não só pra jogar, mas trabalhar
1 i�om isso também.

:Correio - E o que a torcida pode esperar do Falcão neste

� :sabad 1 U •

!,_, o. vai ter show?
:Falcão Olh h' '1 1 de i E diI.

-

a, o s owe meu esti o natura e jogo. u apren I a

. i�ogar pro time e as jogadas acontecem naturalmente, Eu aprendi a
I !logarb' d

'

d d d d 1'!f Ontto e entro a necessi a e, e a go que ocorre no jogo eu

i �ço, Eu não forço mais nada. Não é porque o jogo tá ganho de
I 'Clne

ic '
o que eu vqu dar chapéu. Pode tá perdendo, pode tá ganhando,

1.011lo Pode tá empatado. O treino de quinta e sexta vai ajudar muito
ipranosábad b F' f' ida i

- ,

, o estar em. 01 o que eu IZ a Vl a mteira e nao vai ter
lesse ne ' ,

d
'

: goclO e readaptação. Eu não vou render tudo o que eu

,Posso rende' ir d
" áb d iá dia Fal _

r neste jogo, mas a partir aproximo sa a aja eve ser

iC c�o do ano passado.
,orrelo U A d' d ., .

!c'
-

voce antes e entrar em qua ra passou no vestiário.
1,0lllof' - d

.

:p, _

01 a recepçao os Jogadores?
. aleao S-· d d:ne h

-

ao joga ores com quem não per 1. contato em momento

:tl� Urn. Mesmo lá no São Paulo a gente mantinha contato por

v

e one ou MSN. Foi um contato que se manteve. Até o Xoxo que

i ll\al ser papai e eu serei o padrinho do filho dele. E a gente sempre
, anteve I'SS '

h â zrávid bé Sernnre foi: U11l '
o e agora mm a esposa ta gravi a tam em. empre 101

'toda tr�nsparência muito grande, senti o carinho todos e acho que
Os ftcaram felizes com a minha volta.

Falcão vai ser pai de novo e quer dar exemplo para as crianças

.... "A diretoria do São Paulo viu que eu podia
render, por isso me fizeram a proposta, com
um valor altíssimo para o futebol':

Correio - Então você vai ser papai mais uma vez?
Falcão - Sim, já tenho o Enzo que tem dois anos e meio. Espero que
agora seja uma menina.

Correio - Descobriram há pouco tempo?
Falcão - Descobrimos quinta-feira, faz uma semana hoje. Agora
vem mais um pra curtir.

Correio - E você sempre foi um paizão ...
Falcão - Sempre. Eu sempre 'quis ter um {ilha e quando ele veio-éu
vi que era tudo aquilo que eu queria mesmo. Eu faço questão de

quando eu rô em casa de dar banho, de trocar, quero ficar com ele
o tempo todo. E foi unia das coisas que me decidi (avoltar) mesmo.
O stress que eu estava vivendo não valia a pena passar pra esposa e

pro filho. Eu tenho uma segurança aqui e estava tentando algo que
eu não sabia o que poderia acontecer. Estou com o status de melhor

jogador do mundo. Acho que você ser o melhor padeiro do mundo
ou o melhor jornalista do mundo é uma coisa inexplicável. E eu

estava sendo colocado em dúvida todos os dias. E estava passando
daquele negócio de ídolo, que eu tanto demorei pra conquistar, pra
uma dúvida.
Correio - Você nunca escondeu no ano passado que gostaria
de ser o melhor do mundo. E foi. A sua vida sempre foi assim?

Traçando objetivos?
Falcão - Eu sempre busquei chegar num clube grande, depois na
seleção e de uns três anos pra cá sempre com essa visão de ser o

melhor jogador do mundo. Em todas as pesquisas de internet e de
opinião pública eu vinha ganhando, mas não era nada oficial. E

aqueles 20 dias lá (com a seleção no Mundial) poderiam ter sido
ruins pra mim. Mas eu estava calma, foi tudo tranqüilo e o título de
melhor do mundo veio naturalmente.
Correio - Vamos falar um pouco da saída do São Paulo. Logo
depois que você saiu, o técnico Émerson Leão também foi
embora. Então o presidente do São Paulo te procurou e fez
uma proposta. Foi tentadora mesmo?
Falcão - Foi uma proposta praticar. Isso partiu do presidente que
tem um carinho muito grande por mim. Tudo aquilo que o Leão
falava pra eles não mudava nada, porque eles estavam vendo o dia
a dia. Ele não queria dar explicação pra torcida porque ele não me

colocava pra jogar.Era muito simples pra ele falar que eu não tava

adaptado. Mas ninguém via os treinos. E pra jogar tem que ter

tranqüilidade. E quando eu jogava não tinha tranqüilidade porque
eu sabia que tinha uma pessoa mal intencionada comigo e que não

confiava. E a diretoria viu que eu podia render, por isso me fizeram
esta proposta, com um valor altíssimo pro futebol. Mas eu já tava

decidido

.... "Eu aprendi a jogar bonito e dentro da
r

necessidade, de algo que ocorre no jogo eu

faço. Eu não forço mais este tipo de situação':

Correio - Quanto ele ofereceu?
Falcão - Falaremvalor é complicado. Eu até brinquei comopresidente "olha,
vou fingir que não estou ouvindo". E ele disse "mas é pra você ouvir". Ele até
pegou o celular dele e ligou praminha esposa falando dovalor.togo depois ela
me ligou e disse que a decisão eraminha, mas a vontade dela também era de
voltar pra Jaraguá. Mas ele podia me oferecer o mundo que eu já estava

decidido.

.... "O meu pai tinha tanto o estilo parecido
com o do Falcão, como o porte físico.
Ele jogava na várzea de São Paulo':

Correio - O Falcão sempre foi uma pessoa que vive pela família?
Falcão - Sempre foi assim. Quando eu perdi meu pai ano passado eu me

agarreiaindamais e foi aí que vi percebi a força da famíliamesmo. Tenho três
irmãos, todos homens e temum que joga aqui, oTiago (goleiro). E eu sempre
passei isso. Aonde eu vou e que eu posso levá-los procura estar junto com eles,
Masnuncamisturando as coisas.

Correio - E você prefere não expor a sua família... I
Falcão _;Eu sempre falo, mas procuro não expor. Mas aqui é diferente. Eu já :

provei aminha capacidade aqui emJaraguá e todomundo sabe que se eu não !
I

I estoubemnum jogo possovoltarmelhor no outro. Eu não tenhomais nadapra I
provar aqui. E agora também pro mundo, porque essa premiação foimuito i
válida pra isso.A gente preocupaem se expor numa cidade grande, onde tem i
seqüestro e Jaraguá é uma cidade tranqüila. Também a gente não enfrenta i
represáliade torcida e a gente estánum lugar e aqui ninguém fica te cobrando ;

I

que tu ganhamuito e não joga nada. ,I
Correio - Falando um pouco da tua vida, foi do seu pai que você

herdou o apelido?
Falcão - Omeu pai tinha tantoo estiloparecido como do Falcão, comooporte
físico. Ele jogava na várzea de São Paulo e todomundo o chamava de Falcão .

Como eu o acompanhava sempre, eu era oFalcãozinho. E acabou pegando. É
umnome forte ehojeme orgulho disso.
Correio - Seu pai jogava bem?
Falcão - Sim, jogavabem. Todos os lances que ele fazia na várzea eu chegava
em casa e tentava copiar. Só não foi profissional porque precisava trabalhar. É
um dosmeus ídolos no futebol. Emuita gente na zonaNorte de São Paulo ia
vê-lo jogar na várzea.

Correio - E você pretende renovar com a Malwee?

Falcã� - Meu contrato é até 2006 porque aMalwee prefere assim.Mas como
em2007 temoPanamericano e 2008 tem omundial espero que o futsal cresça
cada vezmais e, com isso, aMalwee cresça também e eu possa continuarmuito

.

d ..• 1., I ,"
..

tempo atn a. ' J '.' � _,' '"] <.), .

LINHA DE FUNDO--------.
JULlMAR PIVATTO

Simplicidade
Falcão mostra cada dia mais porque é um ídolo no esporte.
Recebeu a reportagem do Correio do Povo para uma exclusiva
e respondeu todas às perguntas com simplicidade e de forma
direta. Voltou várias vezes ao caso Leão, mas preferimos nos

manter no assunto Falcão-Malwee-família. Somente não revelou
o valor oferecido pelo presidente do São Paulo antes dele anunciar
oficialmente a saída. Como já tinha dado a palavra pra Malwee,
não aceitou, mesmo sendo, segundo ele, uma proposta quase
irrecusável. A torcida espera ver em quadra o mesmo Falcão de

2004, melhor do mundo e dando show.

Na piscina
A equipe Ajinc/Urbano/FME

.

disputa, neste fim-de-

semana, o 'Sul-Brasileiro
lnfanto-Juvenil de Natação
em Porto Alegre. São 18

atletas de 13 a 16 anos com

participação dos três Estados
do Sul, mais o Mato Grosso

do Sul. O objetivo da equipe
é ficar entre os seis
melhores. O destaque é a
volta de Jan Doubrawa, que
não treinou durante 90 dias

por' causa de uma fratura na

perna e compete nos 100
metros peito.

Novo rumo
O boxeador Maurício de

Souza, o Chiquinho, está
dando um passo importante
na carreira. Vai sair da

categoria amador e vai para
o profissional. A partir de
junho, Chiquinho já estará na

nova condição e vai procurar
adversários e competições. A
preferência dele é que a

estréia seja aqui em Santa
Catarina mesmo.

Desafio
Enquanto não decide qual
competição profissional vai
disputar, Chiquinho segue a

preparação. Amanhã ele fará
uma luta preliminar em
Balneário Camboriú, no
Ginásio Irineu Bornhausen.
Mesmo' sem conhecer o

adversário, Chiquinho está
confiante. Com quatro horas

por dia de treino, é um dos

destaques no esporte em

Santa Catarina.

Incentivo
o coordenador da equipe de
Atletismo de Jaraguá do Sul,
Adriano Moras, encabeçou
uma "campanha" dentro da

equipe. Ele está
incentivando os atletas em

idade para cursar uma

faculdade a estudar.

Segundo ele, com o apoio
do novo patrocinador, alguns
já conseguem pagar parte
dos estudos e reconheceu

que alguns estão com as

mensalidades atrasadas, mas
não pararam. Boa iniciativa.

jullmar@terra,com,br
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a edição de 26 de julho de 2003 o Correio �o:Pov� .

-: .

restoU homenagem aos autores dos sírnbclos pátrios
eJaraguá do Sul: Rodolfo' Francisco Hufehüssler (autor,
a letra do Hino), Alcesti Berri (autor da música) e

.

ugênio Victo.r Schrnoéckel e Moacyr )Sil�a, ., �
esponsáveis pelo Brasão e pela Bandeira de Jaraqué
o Sul.Schmoeckel morreu ano passado! em mêfip, e'
ilva no dia 12 de março último, aos 74 anos, rnaso

mportando legado que deixaram deve continuar vivo

a memória dos jaraguaenses. .' '.

'

Moacyr Silva era ferroviário, mas sabia desenhar e

pintar muito bem. Era chamado para ilustrar cartazes,
azer faixas e desenhos para as ocasiões especiais e a

pedido dos amigos. Foi ele quem desenhou o Brasão

ea Bandeira a pedido do historiador e jornalista
Eugênio Victor Schmoeckel, em 196ª. Depois de
meses de trabalho e inúmeros esboços, os símbolos
foram aprovados e oficializados publicamente na

.

Semana da Pátria de 1968 pelo então prefeitoVictor
Bauer. Na época, Silva tinha 37 anos. O fato" está'· :

registrado no Correio do Povo de sete de setembro . l;

de 1968, na primeira páqina.A escolha dos sínibolo�, .

se deu através de concurso público, no Itajara Tênis;
Clube, em 23 de agosto de 1968.

,

.

, "

.

.

:'
Ao longo de. sua '(ida, cultivou amigos e :d_eixou para Â viúva Terezinha Chiodini e um dos filhos recordam Moacyr através das fotografias do álbum de família

I'
• • .'

.:
,f. '.',. .:' ,':. ,

.

1 'I

CORREIO DO POVO
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a posteridade o seu nome através dos sínlbbl�ls' .:
pátrios que ajudou a criar e de urna

'

infinidadé de desenhos e pinturas.
Entre as mais famosas, a que retrata a

chegada do fundador da cidade,
Emílio Carlos Jourdan, que foi

.

feita por encomenda para o

livrol/Um Capítulo da Nossa
História'; de Emílio Silva. A'
última homenagem' em vida
prestada a Moacyr Silva foi em
julho de 2003, por conta do
aniversária da cidade e

registrada pelo Correio do
Povo na edição de 26 de julho.
Moacyr Silva era natural de
Canoinhas, mas veio ainda.
pequeno para Jaràguá do Sul.
Casou com Terezinha Chiodini na
Igreja São Sebastião, em 26 de
Outubro de 1957.Tiveram cinco filhos:
Adalgisa, César, Solange, Herivelto e .

:

Ev�ndro, que acompanharam a trajetória do
pai e guardam na memória os melhores
momento da vida em família./lMorávamos em
frente à antiga Prefeitura. Ele sempre estava

sabendo das novidades e se reunia com os

amigos em um bar que existia no centro,
onde se discutia política e tudo o que
aContecia na cidade'; lembra Herivelto.

A viúva de Moacyr, Terezinha, guarda
cOm cuidado as lembranças deixadas
Pelo marido. De acordo com era, o

�osto pelo desenho, pintura e música
"ornava o tempo livre do marido.

vN�qUela época a arte não tinha muito
na ar. Ele desenhava e pintava, mas

r
unca ganhou dinheiro com isso';

tela Terezinha, que não tem nenhum
" esenho recente do marido, que foi

�:rdendo o interesse pela pintura c0rT1 o .

d
ssar do tempo e pelo fato de terficado
Oente.. '

. ;

MARIA HELENA DE MORAES
ARQUIVO PESSOAL

Casamento com

Terezinha Chiodini na

Igreja São Sebastião,
em 26 de outubro de
1957. O casal teve
cinco filhos:

Adalgisa, César,
Solange, .Herivelto e

Evandro

ARQUIVO/CORREIO

M oacyr Si Iva era

natural de

Canoinhas, mas veio
ainda pequeno para

Jaraquá do Sul. Era
umas das pessoas

mais conhecidas dá
cidade e participava
dos seus movimentos·

soclals.e culturais

Rodolfo Hufenüssler, Alceste Berri, Moacyr Silva e Euqênio Schrnõckel
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De 21 a 28 de abril
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Jaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan

FILME/HORÁRIO

Blumenau - Rua Sete de Setembro

FILME/HORÁRIO
o Aviador
14:00-17:15 - iO:30

Desaventuras em Série
14:45 -17:00

o Chamado
19:15-21;30

Joinville - Rua Visconde de Taunay
FILME/HORÁRIO

Rob05
13:30

Se Coai O Outro Nome Do J6go
15:30 18:30 21 :00

Miss Simpatia 2
14:15 16:30

Menina De Ouro
19:00 21:45

A Interprete
14:00 16:30 19:00 21 :30

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

• Programações sujeitas a alteração

I DO" � 00

t ;J 'wJ
Cont.i.o"

.. "

P -3706488

mi

ABRI 20051

A Intérprete
14:15 - 16:45 - 19:15 - 22:00

O Filho do Máskara
13:30 - 15:30 - 17:30

Miss Simpatia 2
19:30 - 21 :45

Robôs
13:45

Se Coai O Outro Nome Do Jogo
15:45 - 18:30 - 21 :00

Reencarnação
13:45

Ray
16:00

Constantine
19:00 - 21 :30

O Chamado 2
14:30 - 19:30

Herói
17:00 - 22:00

A Famílià da Noiva
14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 :30

CII\I
Da Redação/GB Edições

Dança Comigo? (Shall we Dance?) -

2004 - Comédia

Uma das grandes surpresas da temporada, esse
romance com toques cômicos conquistou
corações por todo mundo - inclusive no Brasil,
fazendo enorme sucesso de bilheteria. Baseado
no filme homônimo japonês, de 96, Dança
Comigo? é protagonizado por um time de
estrelas. John Clark (Richard Gere) é um

advogado de Chicago que anda entediado com

sua vida certinha e. ?feliz? demais. Sua mulher

Beverly (Susan Sarandon) é bonita e alegre, os
filhos, exemplares. Porém ele não sabe o que
está errado em sua vida.Todos os dias, pega um

trem para voltar do trabalho. Em frente a uma

das estações há uma escola de dança,e o que lhe
chama a atenção é a bela moça que vê olhando
triste pela janela.Num ímpeto, ele desce do trem
e vai até a escola, onde acaba se matrículando,
pois descobre que a moça chama-se Paulina
(Jennifer Lopez),e é uma das professoras.Apesar
de tentar se aproximar da instrutora,John acaba
mais encantado com a dança de salão, que, esta
sim, irá mudar a sua vida. Paulina, por sua vez,
tem um trauma do passado e precisa supera-lo
para voltar a ser feliz. Gere e Jennifer exalam
sensualidade (principalmente quando dançam),
mas é Susan e Stanley Tucci (no papel do chefe
de John, que gosta de dançar, mas esconde isso
dos amigos) que se mostram cheios de
vitalidade.

Frankenstein {Frankenstein} - 2004
- Terror

A famosa história de ficção-científica e horror de

Mary Shelley ganha uma nova leitura pelas
mãos do alemão Marcus Nispel (o mesmo

diretor da nova versão de O Massacre da Serra
Elétrica). Além de baseado no clássico livro, o
roteiro de John Shiban (autor de diversos

episódios da série Arquivo X) tem elementos de
uma história de Dean Koontz (Fantasmas),outro
mestre da ficção-científica contemporânea.
Mais de duzentos anos após a publicação do
livro de Shelley, o dr. Frankenstein (o alemão
Thomas Kretschmann, de Resident Evil 2:

Apocalipse) conseguiu fazer com que sua

criatura sobrevivesse graças à manipulação
genética. Nos Estados Unidos dos dias de hoje,a
detetive O?Connor (Parker Posey, de Blade

Trinity) investiga uma série de assassinatos que
a levam até o criador e sua monstruosa criatu ra.

Ela terá uma assustadora descoberta que
envolve o médico, suas experiências e a

evolução da espécie humana. Ainda no elenco o

francês Vincent Perez (A Rainha dos
Condenados) e o americano Michael Madsen
(Kill Bill1 e 2).

KiII 8i112 (KiII Bill (2)) - 2004 - Ação
A conclusão da sanguinolenta saga iniciada em

Kill Bill VaI. 1 dá-se num registro bem diferente,
parecendo mesmo tratar-se de um outro filme.
Se na primeira parte o humor negro, as artes

marciais e a sangria desatada deram o tom,
agora a história da vingança da Noiva se conclui
em clima dramático e intimista, com mais

suspense e ritmo acentuadamente mais lento.
Parece mesmo um faroeste-espaguete. Depois
de ser enterrada viva por Budd . (Michael
Madsen,de Cães de Aluguel),conseguir escapar
e, em seguida, liquidar a enlouquecida Elle
Driver (Daryl Hannah, de A Casa dos Bebês), a
Noiva (Uma Thurman, de Pagamento Final)
finalmente descobre o paradeiro de Bill (David
Carradine, da clássica série Kung-Fu) e até ele se

dirige para finalmente liquidá-lo. Chegando ao

local, porém, ela terá uma grande surpresa e

descobrirá alguns fatos sobre seu passado. A
enxurrada de referências à cultura pop se

repete, tanto em imagens quanto em músicas, e
os fãs da primeira parte se deleitarão com as

brincadeiras típicas de Tarantino, cineasta que,
com este díptico, retornou ao topo da produção
norte-americana de relevância. É obra para ser

vista e revista inúmeras vezes.

Informativo Paroquial
23 e 24 de abril

NOSSA MENSAGEM

50 Domingo da Páscoa

Missas

SA8ADO
15h30-Matriz

19hOO-São Luiz Gonzaqa
17h30-São Benedito
17h30-Rainha da Paz

19hOO-Perpétuo Socorro
19hOO-Matriz

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

08h30-São Cristóvão

A fé é dom de Deus. Devemos acolhe-Ia, com gratidão, cultiva-Ia com carinho e

.; Le-Ia produzir. O convite de Jesus é claro:"Acreditem em Deus e acreditem
também em mim': Na eucaristia, Deus nos reúne em torno de sua palavra e com

ternura nos acolhe em seu coração."Levarei vocês comigo e onde eu estiver,
estejam vocês também'Deixemos que Jesus Caminho,Verdade e Vida seja o

r- ''''r-l da histór's e de : )55,1 vida. E na fé, em tom" do altar, celebramos jubilosos
sua presença misericordiosa.

JOA VíDEO LOCADORA

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

www.joavideo.com.br

"

c

/lEU SOU O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA"

ví D E O
LOCADORA

-----=========�=-
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Pavê de Banana
Ingredientes: 1 [ldta de leite condensado cozido por 40 minutos na panela de pressão ou

1 hora e meia em panela comum; 1 dúzia de banana-prata madura; 300 gramas de
biscoito maisena; leite para umedecer os biscoitos; 250 gramas de creme de leite fresco.

Preparo: Deixe o leite condensado esfriar e misture-o com as bananas bem amassadas
com um garfo. Arrume o pavê numa travessa retangular da seguinte maneira: primeira
camada de biscoitos secos; segunda camada de creme de bananas; terceira camada de
biscoitos umedecidos no leite; quarta camada de creme de bananas e quinta camada de
biscoitos secos. Bata o creme de leite fresco até ficar firme. Cubra totalmente o pavê ou

então decore parcialmente com o creme de leite batido. Enfeite com rodelas de banana.
Sirva bem gelado.
Dica: Para um toque especial, acrescente ameixas pretas picadas ao creme de bananas.

Sobremesa de Ameixa
Ingredientes: 300 gramas de ameixas sem caroços; 1 lata de creme de leite; suco de um limão; 1 envelope de
gelatina sem sabor; llitro 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
algunsminutos,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 e misture
delicadamente ao creme.Decore com as ameixas reservadas � leve à geladeira até omomento de servir.

I f s ft

TecnoFlex
Desenvolvendo Soluções

473717676
www.tecnoflex.com.br

s stemas

473716864
www.infosoftsistemas.com.br

J

CENTRIUM
INFORMÁTICA
Sistemas de Gestão

473717764
www.centrium.com.br

m

e icroinformática
472751968

www.icroinformatica.com

tfl
NETWORKS

472731112
www.tfi.com.br
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Glória Perez, uma novelista
que vive a reali.dade

. Por Erica Guarda/G8 Edições

Já consagrada como uma bem
sucedida autora de novelas, ela
sempre consegue surpreender o
público principalmente quando leva
para as telas os fatos do cotidiano

"Começar de Novo", não agradou nem aos

tGlória Perez já conquistou o público fã de
novelas. Basta anunciar que ela será a autora

de tal trama, que todo mundo fica antenado
porque sabe que, além de entretenimento e

uma boa história de amor, a próxima novela
também terá muita informação e prestação de
serviço.
Sempre plugada na atualidade e nos temas
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que mexem com a opinião pública,
Glória Perez é dona de um estilo
dramatúrgico que une ficção e

jornalismo. Ela é mestre em levar

para as salas-de-estar folhetins
recheados de discussões atuais que,
de alguma forma, influenciam o dia
a-dia dos telespectadores. "Gosto de
temas instigantes, capazes de

promover debates, de levar as pessoas
a refletir sobre questões da
atualidade", afirma a autora.

Glória Perez voltou à cena com a

novela "América", folhetim na qual a
escritora decidiu mostrar, entre outras

coisas, qual é a verdadeira realidade
dos imigrantes ilegais que vivem nos

Estados Unidos, seus sonhos, suas
alegrias e desventuras. Através dos
personagens Sol (Déborah Secco) e

Alex (Thiago Lacerda), Glória Perez
confronta os dois lados do sonho de
se ganhar dinheiro em solo
americano; de um lado está a ilusão
de que la a vida é maravilhosa e de
que a estabilidade financeira vem

fácil e rápido, e de outro, os espertos
e perigosos "coiotes" que se

encarregam de atravessar estes

sonhadores e ganham rios de dinheiro
ludibriando inocentes ..

Outro"'e�'fna aborcl'aaü"rla novelâ'"
também tem a ver com ilusão. Trata
se de-dinheiro e fama que podem ser

conseguidos em cima do lombo de um
boi, vistos através do personagem
Tião (Murilo Benício) que, assim
como seu grande amor Sol, também
tem o sonho de se dar bem na vida,
ganhando muito dinheiro como peão
de rodeios.
Com grande maestria, Glória

<J Glória Perez já está

repetindo em "América" o

mesmo sucesso e a audiência

que conquistou em "O Clone"

conseguiu juntar temas diferentes como imigração
ilegal, deficiência visual, o universo dos rodeios e

vida após a morte numa só estória, na qual os
diferentes personagens interagem de modo natural.
Assim mesmo como acontece na vida real.
Recentemente, a autora e elenco de "América"

foramsurpreendidos com a notícia de que o diretor
Jayme Monjardim estava se desligando da novela.
"Temos, eu e Jayme, uma longa história de sucesso

juntos. 'América' estreou batendo recordes de
audiência no horário, superando até mesmo nossa

parceria anterior, 'O Clone', uni êxito não só na
Rede Globo mas em vários países. Mas, conforme
ele mesmo observou, recentemente passamos a ter

idéias diferentes sobre a condução da trama e seus

personagens, criando um descompasso que poderia
vir a comprometer o resultado final. Não posso
deixar de ressaltar que Jayme abre mão do trabalho
em um momento de sucesso, prova de sua grande
generosidade e preocupação em preservar o bom
desenvolvimento da novela. Gostaria de agradecer
publicamente o seu empenho e dedicação à frente
de 'América"', ressaltou Glória Perez sobre o pedido
de afastamento feito pelo diretor global.
Um dos últimos sucessos de Glória Perez na Globo
foi a novela "O Clone" a qual mexeu com a opinião
pública quando abordou a questão da clonagem
humana e a dura realidade dos dependentes
químicos e suas famílias. "O Clone" também
encantou o público ao enfocar a cultura

muçulmana através de Jade (Giovanna Antonelli) e

�,d0'núcleo.arabe da trama, formado pelos irmãos
Mohamed (Antonio Calloni), Said (Dalton Vigh) e

Nazira (Eliane Giardini), e pela família de Jade - seu

tio Ali (Stênio Garcia), a prima Latiffa (Letícia
Sabatella) e a empregada Zoraide (jandira Martini).
Assim é Glória Perez, uma mulher lutadora que vive

no seu tempo e, em alguns momentos, vive à frente
do tempo com seus textos e personagens polêmicos.
Ela se dobra, mas quebrar-se jamais. Foi assim
quando perdeu a filha, a atriz Daniela Perez, vítima
de um assassinato brutal que comoveu o Brasil
inteiro. Sofreu e não escondeu a sua dor, foi à luta,
brigou por Justiça e puniu os culpados. Quem
pensou que com isso ela sucumbiria, enganou-se.
Glória Perez reergueu-se, mais fortalecida do que
nunca .

Jo
)

GB Edições - Como você define
América?
Glória Perez: É uma saga. A saga
vivida pelas pessoas que correm
riscos para viver seus sonhos, não
importa de que tamanho eles seja

GB Edições - Como você chegou a
.

esses temas.que são discutidos na
novela (imigração ilegal, deficiên
visual, o universo dos rodeios e

vida após a morte)? Costumam
dizer que os temas nos escolhem,
Esses temas te escolheram?
Glória Perez: Sem dúvida. Eu nunca
vou atrás dos temas, não adianta:
espero que eles venham.

GB Edições - Como você pesquiso�
cada tema? Que lugares visitou,
que pessoas conheceu que te

ajudaram a escrever a história?
Glória Perez: Como sempre faço,fui
conviver de perto com todos os

universos que a novela retrata: o
mundo dos peões, o mundo dos
imigrantes, o mundo dos deflcients
visuais e tantos outros.Tenho uma

equipe afinada de pesquisadoras qUi
me ajudam a colher as inforrnaçõe
de que necessito para escrever a

história: a Bianca Medeiros é

responsável pelo que diz respeltca ,

imigrantes, a Giovana Manfredi pelai
deficientes visuais e a Sandra Regina
pelo subúrbio. Tenho também que
destacar a ajuda essencial da Lurds
Hernaridez, que me dá subsídios paro
melhor entender e retratar a cultura
mexicana e a devoção à Virgem de
Guadalupe.

GB Edições - Mais uma vez você
volta a ter Murilo Benício comoo

protagonista de sua trama. Como
você vê o trabalho do ator?
Glória Perez: O Murilo é um atar

surpreendente.Muda de pele, não
critica a personagem, não tem medo
das emoções nem dos desafios.

GB Edições - Debor�'h Secco ganha
seu primeiro papel de protagoniS!i
numa novela das oito. O que te

levou a apostar na atriz para dar
vida à heroína de América?
Glória Perez: O talento dela, é claro,
Como o Murilo,a Deborah é umaatril
visceral. Atares assim me fascinam.

Juventude
Jq_hn está prestes a se formar em
Matemática, mas sua grande aspiração na

vida é tornar-se um poeta. O problema é

que a poesia - como as mulheres mais
lindas e mais interessantes - não se

entrega para qualquer um. Assim, o rapaz
aguarda ansiosamente pelas experiências
de vida que farão com que ele entre em

contato com "o fogo sagrado" da
inspiração poética e do verdadeiro amor. É
em busca desse ideal que ele abandona a
turbulenta África do Sul dos anos 1960 e

vai para Londres.Tudo o que arranja na

antiga metrópole, porém, é um tedioso
emprego de programador de
computadores. Além de uma ou outra

namorada, que nunca está à altura das
grandes paixões que ele imagina serem

necessárias para que um homem seja
tocado pela chama da arte e da poesia.
"Juventude" é um dos romances
autobiográfic;os de J. M. Coetzee, no qual
ele reconstrói com crueza e bom humor
seus ideais juvenis.Vencedor do Prêmio
Nobel em 2003,0 autor se volta aqui para a

memória pessoal, com a mesma força
narrativa de seus outros livros: frases curtas
e certeiras, sem nenhuma afetação,
desenhando personagens que vão
crescendo e se tornando mais complexos a

cada parágrafo. O lançamento é da Editora
Companhia das Letras e têm 192 páginas.

Vampiro Rei
Lúcio, o escravo de Cantarzo, carrega seu mestre vampiro encerrado numa

caixa de madeira. Sua missão é levá-lo até Tereza, uma bruxa que vive ao

norte do Brasil, que fará com que Cantarzo desperte e se torne o rei dos
vampiros. Com poucas pistas sobre o real paradeiro da tal bruxa, o lacaio do
vampiro começa uma jornada que trará resultados nefastos, caso alcance
seu objetivo.Do lado dos humanos, Bento Lucas faz crescer em seus

semelhantes a chama da esperança, empurrando-os pelos trilhos da
reconquista do país até então assolado pelos inimigos noturnos. Os destinos
de Lucas e de Cantarzo estão a ponto de se cruzar e nas páginas de "O
Vampiro-Rei", o leitor se encontrará com um mundo fantástico e assistirá de
camarote todo o desenrolar dessa saga lniqualável, imaginada e conduzida
por André Vianco, o talentoso contador de histórias que vem se destacando
no campo da literatura fantástica brasileira. O lançamento é da Editora Novo
Século-SP e têm 408 páginas.

o ícone
Mathew Spear, um jovem norte-americano de ascendência grega, é curador
do Museu Metropolitano de Arte de Nova York e acaba de conhecer a
adorável Ana Kessler, que herdou uma impressionante coleção de arte de seu

misterioso avô, Mathew logo descobre que a "jóia" que o ancião guardava as

sete chaves nada mais é que a Nossa Senhora de Katarini - um ícone sagrado
que se pensava ter sido destruído durante um incêndio há muitos anos. Mas
enquanto Mathew reconhece o valor do ícone como obra de arte, ele logo
descobre que essa imagem carrega um grande significado para várias

pessoas, inclusive para o seu próprio avô e padrinho. O que Mathew não

imagina é que a sua proximidade do ícone fará com que seja jogado numa

rede de morte e decepção à medida em que outras pessoas - um

representante da Igreja Ortodoxa Grega, um "investidor" russo, um gângster à
beira da morte, um nazista que escapou dos tribunais de guerra por 60 anos

desejam possuir essa imagem de qualquer maneira.Todos crêem que a Nossa
Senhora de Katarini é fonte de um fantástico e inexplicável poder, e todos
estão conectados de alguma forma aos eventos que ocorreram num

pequeno vilarejo grego durante a Segunda Guerra Mundial. De autoria de
Neil Olso, o livro é da Editora Landscape e têm 416 páginas.

CI�\;O ''''.q<� Folclore Italiano
.$ �
U o

Há uma canção do folclore italiano que d�c
"bisogna recordarse de i nostri bisnQJJ.tJ]!
grazi� a lori ncói noi siemo qua"
Trata-se de uma bela homenagem aos nossOI
antepassados.imigrantes que vindos da Itálil
nos legaram uma maravilhosa riqueza, com

sua culinária,suas cantigas,suas expressões artísticas e culturais..
O maior legado de nossos antepassados foi transferir de geraçao:
geração, a alegria e espontaneidade tão natas no italiano. Queml
não ouviu a expressão de que ltallancs'parlam'corn as mão�? . deO belo em se formar família está na transferência de IdeaiS

I
princípios de vida, de valores morais e culturais, que possam ;el
aprimorados e exercitados ao longo dos anos e das geraçoe
vindouras. ,

doLembro-me com muita gratidão dos contos de meu nono, quadal
me dizia sobre os primórdios da colonização de nossa cidade e

sil,dificuldades enfrentadas por nossos bisnonos ao imigrarem ao�rade
Viagem longa,de "macchina a vapore" como chamavam os naVIOS, la
imigrantes,com tantas incertezas em relação a América:"Cosa saram
sta América 7'; diz a canção:"A l'ltlália noi siamo partiti", mas traZia

sempremuita força de vontade para'Iavorar" . àl
Que todas as famílias possam cultivar valores e'transmitir alegrta
suas gerações.
(Edenise Piccoli Cezario Coralista do Coral do Círculo Italiano)

Encontro Mensal
, I 05

Acontece no próximo dia 29 de abril, em nossa sede saCia ;cal,
ingressos poderão ser adquiridos com a diretoria, conselho fi

membros do coral e na sede (370.8636).

'1 ·l E_u_n_ic_e_D_e__a�g_n_O_lo �_____

/
,

Depto Comunicação
........----
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Ensaio sensual
Juliana Knust, a Inesita da novela "América", está enfeitando
as páginas da edição de abril da revista "UM - Universo

Masculino". Além das fotos muito bem feitas, a atriz também
aparece em entrevista bem humorada na qual fala de seu

trabalho e projetos futuros.

Letícia Spiller se prepara para gravar sua participação no "Tira

Onda", atração exibida pelo canal pago Multishow. A atriz
viverá uma vendedora ambulante.

Touro Bandido aparece na fazenda de Neuta
Misteriosamente, um touro de cara branca surge na fazenda da viúva Neuta

(Eliane Giardini) no capítulo que vai ao ar na próxima terça, em "América". O

primeiro a vê-lo é Tião (Murilo Benício), que está sentado no pasto, angustiado
com suas visões e pressentimentos. Enquanto o animal se aproxima, os outros
bois abrem passagem, assustados. O peão não tem dúvida de que se trata do
touro anunciado por seu pai em sonhos. Um touro forte, com passadas de rei,
impondo respeito por onde passa. Neuta também é surpreendida pela presença
do animal desconhecido. Inicialmente, ela acredita que ele tenha escapado de

alguma fazenda vizinha e telefona para Laerte (Humberto Martins), em cuja
casa acontece uma reunião de fazendeiros; mas descobre que o touro não

pertence a nenhum deles. Tião fica ainda mais desconfiado. Neuta, então,
decide declará-lo seu,já que não tem dono e foi encontrado em suas terras.

Nomeia-o Bandido em função da imponência do touro, que parece bastante

encrenqueiro. É mais uma coincidência,já que também era assim que o pai de
Tião chamava o animal durante as visões.

Acaba de estrear no Rio de Janeiro, o espetáculo teatral "Os
Negros". A peça tem 13 atores negros no palco, alguns
mascarados a fim de interpretarem personagens brancos e

trata de racismo e abuso de poder. No elenco, entre outros

estão, Nívia Helen, Sérgio Menezes,Maurício Gonçalves e

Maria Ceiça.

Simpatia pura
Quem tem convivido com Grazielli Massafera
de perto afirma que a miss é exatamente o

que mostrou ser quando estava no "BBB-5".
Dias atrás, ela visitou a redação de um jornal
carioca e encantou a todos com sua

simplicidade e carisma. Essa menina de
Jacarezinho vai longe.

Noivado
Carol Castro e Raphael Alves curtem férias em Nova lorque.Já
se sabe que ficaram noivos em terras americanas. Pelo jeito,
vem casamento por aí.

Estréia concorrida
A primeira exibição do filme "Mais Uma Vez o Amor" foi bastante concorrida. Os

protagonistas do longa de Rosane Svartman, Dan Stulbach e Juliana Paes, foram
bastante paparicados por inúmeros artistas que foram conferir o evento.

MALHAÇÃO

I�--------------------------------�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I RESUMO DAS NOVEIJ'lS I

SEGUNDA· Download diz que vai tentar recuperar
a votação. Betina comenta que, se a votação for
mesmo perdida, o Amparo Social não vai mais
receber dinheiro. Urubu se sente culpado. Miguel
diza Rita que ela não deveria sair de seu emprego
só para agradar Júlio César, deixando-a confusa.
Juliana garante ao pai que só estava brincando e

não sairia maquiada. Taty fala para a amiga dizer
o,ueelasvãoestudar juntas à noite para poderem ir

aoGiga.Gustavo é levado para a clínica de Miguel.
Letícia fica muito nervosa. Urubu garante a Kika
que vai tentar consertar a situação.Miguel fala para
Letícia que Gustavo tem diabetes. O menino não
consegue acreditar que está com uma doença que
não tem cura. Taty maquia Juliana
exageradamente para ir ao Giga. João vê a irmã

co�versando com Léo e a obriga a ir embora,
i
delxando�amorta de vergonha.Júlio César se irrita
quando Rita diz que quer encontrar outra maneira
de salvar seu casamento que não seja sair do
emprego.

TERÇA· Urubu garante a Bernardo que não queria
estragar a votação e sim ganhar o prêmio de

��Ihorjogador para dar uma alegria para sua mãe.

\ JUI�o César diz a Rita que ela deveria castigar
� JUhana,e não conversar com ela. Bernardo fala para
Urubu que vai tentar convencer o patrocinador a
dar dinheiro para a votação do último jogo, mas
caso não consiga, quer que ele se entregue.Urubu
concorda. Cabeção só pensa em mandar
mensagens para Miyuki e se esquece de tomar
contados negócios do Giga.Natasha descobre que
Gustavo está no hospital e pergunta a Letícia se
pode visitá�10. Letícia concorda, mas João diz a
Natasha que não quer que ela vá. Jaque decide
escrever uma coluna para o site da turma sobre

decoraç.ão de quarto de criança. Pedro descobre

�u.e .Mana gosta de Léo e fica chateado. Um

.� édlce ensina Gustavo a se medicar e diz que ele

.� teraquefazer isso sempre antes das refeições.

.,

�UARTA - Urubu fica desesperado, mas ga;ante a

f �r�ardo que vai contar para todos no colégio que( R��: eq�e� estragou a votação. João percebe que
6 esta triste e fica preocupado. Download não

ciosta da idéia de Jaque de escrever sobre

laecoraç.ão de quarto de criança,mas decide apoiá
el

a pedl�o de Bernardo. Betina diz aos amigos que
t p e� preCIsam fazer o último jogo do torneio, pois
� p� em dar pelo menos o dinheiro dos ingressos
, nara o Amparo. Cabeção e Bel só pensam em

qUmorar e não cuidam do Giga. Pedro descobre
o proe �.s�á mes�o apalxonado por Juliana e Bel se

\

�

Ma
n .lrtca a ejudá-lo a conquistar a menina. Kiko,

1- nã�cao e Urubu convencem João a sair com eles e

2 deixeco� Natasha. Ela exige que o namorado a

as p
sair com o grupo. Bel aconselha Pedro a fazer

GU5tazes com Juliana e dar uma flor para ela.
C dive

avo re:ebe alta no hospital,mas precisa tomar
, parar;Osculdados por causa da diabete.João conta
I força

aque sobre Júlio César e pede que ela dê uma
. paraRlta.
S ��:N�A.cabeção decide participar do torneio no
t:
fala

r e GUstavo e não toma conta do Giga.Jaque
('l o q�a�a Ama�da que mal pode esperar para saber
ficaes

adas vao achar de sua coluna no site. Kiko

idéia �antado ao saber que Urubu vai aproveitar a
,
garant

e Bernardo para conquistar Betina. João

Natash� aos. amigos que vai conseguir enrolar

fique z
esalrcom eles,mas no fundo teme que ela

qUe an�ngada.Betina diz às meninas que elas têm

VOtaçã
rnar a torcida, apesar de não haver mais

sua (a�·.UrUbu enuncia para todos que vai leiloar

qUe e tl,sa para ajudar o Amparo Social e garante
); adrniraSda arrependido do que fez. Betina fica

decepe'
a com a atitude de Urubu. Jaque fica

acessa/onada ao saber que pouquíssimas pessoas
para sea� 5u.a coluna. Bernardo convida Gustavo

jogar. pr� cnlCO do time,já que ele não vai poder
Jaquec

e ro chama Juliana para um piquenique.
sair de

anta para Rita sobre Júlio Césare ela decide

Bernardcasa para salvar seu casamento. O time de
oganha o último jogo do torneio.

SEXTA. .

não es
BetlOa confessa para Urubu que ainda

queceu Bernardo e diz que quer ficar

sozinha porenquanto.João não vê muita graça em

sair com os amigos sem Natasha, mas decide

enganá-Ia s6 para provar que ela não manda nele.
Bernardo envia e-maus para a coluna de Jaque em

nome de outras pessoas, para deixá-Ia mais
animada. Urubu conta para os amigos que vai fazer
Betina esquecer Bernardo. Rita diz a Júlio César que
saiu do emprego e pede que ele a ajude a salvar o
casamento.Urubu pede que Marcão lhe diga do que
Betina gosta para que ele possa conquistá-Ia.
Download e Bel aconselham Pedro a pedir Juliana
em namoro. Cabeção descobre que não pagou a

conta de luz do Giga e que vão cortar a energia.
Gustavo come coisas que não estão em sua dieta e

percebe que esqueceu o aparelhlnho de insulina
em casa.

SÁBADO ·NÃO HÃ EXIBiÇÃO

COMO UMA ONDA
SEGUNDA - Conrado conta para Alice que Rafa está no

hospital. Abigail diz a Nina que Frank ficou muito
abalado com o acidente e está achando que a culpa foi
dele.Amanda garante a Frank que ele não teve culpa de
nada. Alice e Prata se angustiam por não poderem
ajudar Rafa. Lavínia volta do Rio e diz a Amarante que
agora eles podem se casar. Pedroca e Idalina pensam
que, assim como Rafa sofreu um acidente no mar, o

mesmo poderia ter acontecido com Floriano. Ele e

Amanda ouvem e ficam emocionados. Daniel e Nina
contam para Almerinda que reataram.ldalina consola
Amanda e Alice. Almerinda fala para Daniel que já
trouxe Maria Luísa do hospital para casa e que vai se
mudar. Nina pede que ·ela more com Daniel por mais

algum tempo. Virgínia consola Prata e afirma que Rafa
vai ficar bom. Conrado fica muito preocupado com o

irmão e teme que o acidente deixe seqüelas. JJ
minimiza o que aconteceu com Rafa, deixando Nina
furiosa.

TERÇA· Prata garante a Alice que o estado de Rafa não
é definitivo e ela afirma que um milagre irá salvá-lo,
Amanda conta para Conrado que Rafaflcou paralítico.
Alice afirma que o filho irá voltar a ser como antes e

pede a Prata, Conrado e Amanda que tenham fé.
Lavínia faz uma festa no dia de seu casamento com

Amarante. Almerinda fica feliz ao ver Daniel cuidando
tão bem da filha e se entristece quando pensa que
aquela situação não vai durar muito tempo. Alice tira

quase todos os móveis de sua sala para que Rafa tenha
um quarto no andar de baixo da casa. Lenita telefona

para Ana Amélia,que fica emocionada. Nina diz à irmã

que ela não deveria manter cantata com Ana Amélia,
pois JJ pode descobrir e ficar abalado.O vilão pede que
Marlyfaça outra remessa de dinheiro para o exterior.

QUARTA - Amanda conta para o pessoal da aldeia que
Rafa acordou. Nina encontra Marly num salão de
beleza caro e fica desconfiada. Rubico comenta com

Sandoval que não sabe se vai gostar de morar num

apartamento. Nina descobre com seu cabeleireiro que
Marly freqüenta o salão e gasta muito dinheiro lá.
Mariléia não gosta quando Lenita diz que teve a

impressão de já conhecer Ana Amélia. JJ se sente

abandonado ao saber que nem Nina nem Encarnação
estão em casa para almoçar com ele.Francisquinha diz
a Amanda que ela terá que dar muito apoio a Rafa e

garante que eles ainda vão conseguir o tesouro.

Sandoval sugere a Encarnação que ela se mude para
uma casa, não para um apartamento. Rafa garante a

Frank que o que aconteceu não foi culpa d'lele e pede
que ele não desista de mergulhar..

QUINTA· Rafa garante a Conrado e Amanda que sua

condição é temporária.Marly comenta com Daniel que
está preocupada com as incumbências queJJ Ihedá.O
português joga charme para ela e a incentiva a falar
mais.JJ se sente só e chama Rubico para sair.O menino

foge pela janela. O vilão liga muito nervoso para
Encarnação e diz que está sozinho. Nina ouve o

telefonema e fica preocupada com ele. Marly recebe
um telefonema de Davi e se afasta para falar com ele.
Daniel percebe e pega um extrato bancário de dentro
da bolsa dela. Francisquinha pergunta a Bartô se ele
teria coragem de sair de sua caverna e ir viver na aldeia
caso ela lhe trouxesse seu tesouro. Ele garante que sim.
Rubico afirma para Encarnação que JJ está estranho e

diz que quer se mudar loqo.Francisquinha afirma para

Bartô que sabe quem é a pessoa certa para pegar o
tesouro. Daniel mostra o extrato de Marly a Sinésio,
dizendo que uma grande quantia entrou e saiu da
conta dela no mesmo dia.

SEXTA � Ouebra-Oueixo, com a ajuda dos espíritos,
consegue tirar o baú do fundo do mar sem nenhum
esforço.Daniel devolve o extrato de Marly e diz que ela
o deixou cair.Ouebra-Oueixo leva' o bau para o barco e

Francisquinha diz que eles precisam entregar o

tesouro ao seu dono: Bartô. Lourenço e os outros

fantasmas aparecem na caverna de Bartô e depois vão
embora, deixando ele e Francisquinha emocionados.
Lavínia pede que Almerinda seja testemunha de seu

casamento com Amarante, junto com Daniel.
Francisquinha fala para Bartô que agora ele terá que se

mudar para a aldeia. Bartô diz que vai esperar Rafa se

recuperar para cumprir sua promessa.Sinésiomostra a

Marly que já viu o extrato dela e pede que ela conte o

que sabe. Marly afirma que apenas permitiu que JJ
usasse sua conta e garante que fez tudo para salvar seu
irmão Davi.Pedroca e Manjubinha ficam sabendo que
Sandoval comprou um barco velho e riem dele.

SÁBADO· Sinésio diz a Daniel que eles devem chamar
Oswaldo para conversar, pois ele vai se interessar em
fazer um acordo. Lavínia e Júlia sugerem a Almerinda
que ela vá morar na aldeia com Maria Luísa. Rafa fala
para Amanda que Francisquinha lhe deu ânimo para
seguirem frente e mostra a moeda que ganhou.Lenita
diz a Nina que ela deveria contar para JJ que Ana
Amélia está viva e afirma que sente pena dele. Slnésio
pede que Oswaldo lhe diga o que sabe sobre as

falcatruas de JJ. Ele concorda, mas avisa que está
fazendo tudo aquilo por Encarnação, para desagrado
de sandoval.Lenita conta para JJ que Ana Amélia está
viva e o aconselha a procurá-la. O vilão fica furioso e

manda que ela saia de sua casa.Lenita vai embora,mas
deixa um papel com o telefone de Ana Amélia.
Robusto conta para Sandoval que encontrou Davi.
Daniel acha maravilhosa a idéia de se mudar para a

aldeia e diz a Almerinda que vai começar a procurar
uma casa. Conrado conta para Rafa que a operadora
não vai precisar parar suas atividades, pois já tem um

grupo de turistas querendo fazer passeio de barco
corneles.

A LUA ME DISSE
SEGUNDA - Gustavo fala para Esterque está tentando
esquecer um sentimento que teima em incomodá-lo.
Ester comenta com Gustavo que jamais conheceu o

amor e afirma que nãó se pode ter tudo. Ademilde
acusa Adagilsa de destruir seu noivado com Zé

Bisogno. Regina, Branca, Leontina e Madô chegam ao

Rio. Madô conta para Lúcio que encontrou exames

feitos por Regina e afirma que há alguma coisa séria
acontecendo com ela. Ademilde fala para Heloísa que
tem muita raiva de Zé Bisoqno, que casou com uma

mulher rica e montou uma loja concorrente à sua, O
Peru do Papo Gordo. Armando fala para Ramón que o
futuro deles depende dele conquistar Branca. Regina
pede para se reunir com Ivan e Lúcio. Geórgia diz a

Sílvia e Pedro que quer começar a trabalhar no banco e
pede que eles consigam urna sala para ela. Adilson
oferece dinheiro a Latoya em troca de ajuda para levar
rabada com agrião para Gôndola. Latoya concorda.

Regina faz uma mudança radical em seu testamento,
tendo Ivan e Lúcio como testemunhas. Heloísa mata as

saudades de Branca.Geórgia diz a Ester que sabe que
ela odeia Gustavo porque ele lembra o pai e avisa que
não vai deixá-Ia destruir a vida dele. Branca diz a

Heloísa que acha que Regina a trouxe para o Brasil por
ummotivo que não está revelando.

TERÇA - Lúcio fala para Madô que o assunto discutido
na reunião é confidencial. Madô pergunta a Lúcio se

Regina mudou o testamento dela. Lúcio fica
impressionado com a esperteza de Madô, mas se

recusa a revelar qualquer coisa.Ademilde dá emprego
a Tadeu. Adonias avisa Ademilde que Gôndola está

passando mal e ela fica preocupadíssima. Gustavo se

oferece para dar uma carona para Heloísa. Heloisa

pergunta a Gustavo porque ele insiste em gostar dela
se sabe que eles jamais poderão ficar juntos e em paz
por causa de Ester.Gustavo garante que Ester não tem
nada a ver com sua vida. Regina fala para Dionfsia que
não está bem de saúde e ela fica arrasada.Ademilde faz
Gôndola confessar que Adilson mandou Latoya levar
rabada com agrião para ela. Adilson avisa Latoya que
Ademilde está furiosa com eles. Geórgia se cansa do

Adilson novamente. Heloisa encontra Regina
desmaiada no banheiro e percebe que ela não está

respirandp.Regina é levada por uma ambulância. Ivan
conta para Dionlsia que Regina a colocou em seu

testamento como herdeira da casa. Oionisia e Violeta
ficam atônitas com a noticia. Pedro leva Soraya em

casa e a convida para sair. soraya diz que tem

namorado,mas Pedro pede que ela ligue para ele caso
QUARTA - Heloísa apresenta Branca para os jovens da mude de idéia. Adalgisa descobre que soraya estava

Baiúca. Adonias dá em cima de Branca e ela fica com um dos herdeiros do banco e exige que ela aceite

encantada com ele. Branca convida o pessoal da Baiúca . o convite dele. Madô conta para Heloisa que Regina
para sua festa de aniversário que vai ser no dia seguinte. deixou a tutela de Branca para ela. Violeta fala para
Tadeu dá uma rosa para Heloísa. Talarico mostra a JorginhoqueReginamudouotestamento,deixandoa
Ademilde que Bisogno colocou todos os artigos de sua casa para Dionísia.Whitney e Latoya ouvem e ficam

loja em liquidação. Ademilde, furiosa, decide fazer o histéricas de felicidade. Lúcio anuncia para a família
mesmo. Regina fala para Heloísa que fez alguns exames que Regina faleceu. Madô chora muito, mas Leontina
que não tiveram bons resultados. Heloísa fica aturdida. só pensa na herança.Gustavo dá a notícia a Ester, que
Latoya conta para Adilson que foi demitida e ele sugere afirma que não vai permitir que Heloisa faça parte do
que eles se unam para se vingar de Ademilde. Heloisa conselho do banco. Adalgisa mostra a Adail que saiu
concorda em cuidar de Branca na ausência de Regina. uma foto de Ademilde em todos os jornais. Roma
Marisinha prepara uma mesa linda para seu jantar de encontra Adoniascom Assunta na pensão.
reconciliação com Agenor. Roma conta para Assunta

que alguém que elas conhecem está cometendo o

crime de bigamia.Agenor se desespera ao perceber que
perdeu Peteleco e tenta comprar outro cachorro igual.
Heloísa confessa aTadeu que não está gostando dele na

mesma intensidade do que ele dela. Tadeu garante a

Heloisa que vai esperar por ela. Ademilde conhece um

homem chamado Carga Pesada na Internet e fica

animada.Agenor chega atrasado demais para o jantar,
mas afirma para Marisinha que foi tudo culpa de

Peteleco,quefugiu.Marisinha acha que Peteleco está se

comportando de maneiramais agressiva.

banco e decide ir embora com Samovar.Madô fala para
Leontina que vai perguntar a Regina qual foi o assunto
da reunião. Leontina a manda ficar. calada. Ademilde
expulsa Adilson de casa. Agenor pede perdão. a

Marisinha, que marca um jantar com ele. Roma vê
Alberto com uma mulher e dois adolescentes. Ester
exige que Ivan lhe diga o que Regina queria na reunião.

QUINTA· MadO acha que algo está acontecendo com

Regina. Agenor confessa que perdeu Peteleco.
Marisinha expulsa Agenor de casa de novo. Tadeu
insiste para que Heloisa o leve na festa de Branca e a

convence. Elvira fala para Armando que eles vão ficar
sem um centavo do dinheiro de Regina. Armando não

se abala e garante a Elvira que Ramón vai acabar

conquistando Branca. Talarico diz a Ademilde que o

Peru está conseguindo ter preços mais baratos que o

Frango. Ademilde .manda que Talarico abaixe ainda
mais os preços.Adilson sugere a Latoya que ela trabalhe
no Peru.Zelândia aconselha Gibraltar a esquecer Julieta,
que não dá bola para ele. Ester fala do testamento para
Gustavo e diz que acha melhor que eles não

reconheçam a paternidade de Arthur por enquanto.
Gustavo avisa Ester que não vai permitir que ela volte
atrás. Lúcio afirma para Madô que eles podem muito
bem viver com seu próprio dinheiro, mas ela não quer
nem saber. Adagilsa não permite que Soraya vá à festa
de Branca. tatoya não gosta da idéia de trabalhar no
Peru, mas acaba cedendo.Madô fala para Leontina que
Dionísia e Heloisa não podem saber do testamento.

Bisogno fala para Latoya que quer que ela o ajude a

acabar com o Frango. Adail aconselha Adonias a

conquistar Branca e casar com ela.Roma conversa com
Alberto.Morcega ouve e fica pasma.

SEXTA· Ademilde não encontra Naíde e Talarico e é

obrigada a irembora do bar com Carga Pesada.Talarico
vê Ademilde passando no carro de Carga Pesada e

decide sequi-lo, O guarda acha que Talarico está

fuqindo e o persegue.soraya foge de casa para ir à festa
de Branca.Branca dança com Adonias e gosta cada vez
mais dele. Carga Pesada vê o carro de policia que está
atrás do carro de Talarico e começa a atirar nele, para
pavor de Ademilde. Murilinho vê Soraya com Pedro e

provoca ciúmes nela com Julieta. Soraya fica furiosa e

ofende Julieta.Q carro de Carga Pesada bate e Ademilde
sai de lá de dentro toda desconjuntada. Q guarda
ameaça prender Talarico e Naíde, mas Ademilde afirma
que. eles o salvaram de um seqüestro relâmpago.
Ademilde, Nafde e Talarico são fotografados por
repórteres. Ester, Leontina e Madô vêem Heloisa se

divertindo na festa e se sentem ameaçadas por ela.Ester
garante que vai convencer Regina a mudar o

documento. Regina pede a Gustavo que ele ensine a

Branca tudo o que ela precisa para administrar o banco.
Ester fala para Regina que não vai permitir que HeloIsa
se apodere dos bens da família e sugere que ela mude o

testamento. Regina se sente mal depois da conversa

com Estere cai desmaiada no banheiro.

SÁBADO - Regina fica desacordada no chão do
banheiro. Heloisa vê que já está na hora de cantar os

parabéns para Branca e decide procúrar Regina.
Murilinho vê Soraya dançando com Pedro e não gosta.
Soraya pede uma carona para Pedro e vai embora da
festa com ele, para provocar Murillnho.: Ademilde
encontra Adilson e Gôndola comendo pizza e expulsa

�> AMÉRICA
! SEGUNDA - Gil garante queTiãovai voltar para ela,e
: Déia teme que Gil esteja se iludindo de novo. Tião

i tem certeza de que algo muito importante
i acontecerá em sua vida. Sol, Fátima e outros ilegais
l chegam nos EUA.Tião tem um mau pressentimento
e não sabe se deve montar. Inesita quer comprar
uma calça jeans como as das meninas americanas.
Inesita deixa Rique na escola, mas ele decide matar

aula e andar sozinho pelas ruas deMlaml.May crlttca
Neto para Miss Jane, por ele não ter avisado que
Rique faltaria à escola. Sol atravessa o deserto com

dificuldades. Tião encara o touro bravo que vai
montar. Mazé acha que Tião não-deve montar, mas
Zé Higino diz que é bobagem.MissJane e May ficam
nervosas ao saber do sumiço de Rique e ligam para a

policia. Consuelo conta a Neto que Rique sumiu.
Neuta alerta Tião que o homem que quer comprar
suas terras vai oferecer um adiantamento a Geninho

� e que,se ele I)astaro dinheiro,será obrigado a fechar
.

o negócio. Sol se esconde num arbusto cheio de
espinhos para não ser vista pelos patrulheiros do
helicóptero. Simone decide ir para os EUA sozinha.
Islene fica furiosa porque Feitosa pegou Flor sem o

seu consentimento. Feitosa leva Flor para brincar de

balançoeela adora.

TERÇA -Sol se revolta porque Ramiro se recusa a dar
comida para os imigrantes durante a travessia. Neto
insinua para May que ela é culpada pelo sumiço de

Rique, já que ele foi deixado na escola; May se irrita.
Islene e Diva batem boca porque Feitosa levou Flor

para passear. Flor fica radiante ao saber que Jatobá
se mudou para a rua de Feitosa. Islene briga com

Feitosa na rua.Mariano e Odaléia se preocupam com

Sol. Sol e Fátima atravessam o deserto sem beber
nada, pois não têm dinheiro para pagar a água.
Geninho diz à namorada que vai aceitar o dinheiro
de Glauco e largar seu emprego. Tião pede a Mazé
que convença Geninho a não aceitar o dinheiro.
Rique adormece na loja de um shopping. Helô se

desespera ao saber que Rique sumiu e decide voltar
para os EUA. Jatobá acha bom que Vera namore

outro homem no momento, pois está se abrindo aos

poucos para o amor.lslene decide ir à homenagem a

Gomes no forró, só para irritar Feitosa. Consuelo e

outros mexicanos da pensão rezam para que Rique
apareça. Radar comenta com Nina queVera saiu com
Helinho; ela se dá conta de que à homem misterioso
da vida de Vera é Helinho, e fica furiosa. Irene
aconselha Haydée a não ira um psiquiatra.

QUARTA - Acácio diz a Tião que aquele é o rei dos
bois. As afilhadas de Neuta se animam ao saber que
Tião está ali perto. Bebela diz a Creusa que Tião foi
até lá por sua causa; Creusa se finge de horrorizada,
mas no fundo gosta da idéia. Neuta impede as

, afilhadas de sair para ver Tião. Neuta se impressiona
com o bol,e deduz que ele pertence a Laerte.Laerte

nega que o boi seja seu,e diz que ele não pertence a

nenhum outro fazendeiro da regiilo. Zé Higino
pressiona Mazé para saber se ela vai apoiar Tião ou

Geninho. Mazé não sabe o que fazer. Neuta decide
ficar com o boi e dá a ele o nome de Bandido.Ramiro
manda Sol cuidar da bolsa da mãe de Alex.Consuelo
conta a Neto que Helô está voltando do Brasil. Neuta
aconselHa Graça a voltar para casa. Neuta convida

Júnior para um passeio a cavalo,eele fica paralisado ao
ver o anima1.Tião revela a Mazé que apareceu o boi que
ele tanto esperava. Mazé teme queTião esteja maluco.
Ramiro deixa Sol e outros ilegais em um depósito, num
lugar deserto em Miami. Um homem passa mal e Sol
pensa em pedir socorro, mas descobre que estão
trancados. Flor enfrenta Islene, dizendo que não vai
ficar para sempre trancada em casa. Jatobá
decepciona Vera ao se oferecer para ajudá-Ia a

conquistar Helinho. Glauco se sente atrafdo por
Lurdinha e fica perturbado; Ralssa acha que ele está
com implicância com a amiga. Pimenta chega na casa

de Irene.

QUINTA - Nick diz a MissJane que quer morar em
Miami e pergunta se pode ficar em sua casa. Ela fica
decepcionada por Nick querer morar com ela. Sol
pensa em Tião e diz que gostaria de tê-lo a seu lado.
Tião não sai do pasto de Neuta,fasclnado com Bandido.
Carreirinha acha que Bandido não é desse mundo.
Júnior finge ter febre para não montar a cavalo. Ellls
aconselha Júnior a contar a Neuta que não gosta de
fazendas,mas ele diz que não quer decepcionar a mãe.
Diva conta para Graça que Gomes dançou com a

rainha do forró. Graça decide voltar para o Rio. Creusa
provoca Tião,que fica furioso com ela. Neuta ouveTião
falar asperamente com Creusa e o profbe de voltar a
sua casa. Bóia, Dinho e Ariovaldo não acreditam em

Tião quando ele diz que Creusa o provocou. turdlnha
se insinua para Glauco durante uma partida de tênis,e
ele fica tão perturbado que começa a perder o jogo.
Haydée e Rafssa não percebem nada. Glauco marca

com Geninho de encontrá-lo em Boiadeiros. HelO
chega em Miami e estranha ao saber que Neto tem
safdo muito sozinho. Flor faz perguntas a Islene, que
culpa Feitosa por excitar a curiosidade dela.Ramiro diz
a Sol que está na hora de eles irem atrás de Nick.

SEXTA - Ramiro liga para Nick. Nick tira o fone do
gancho para fugir de Sol, pois não quer lhe dar o
dinheiro. Bandido derruba todos os peões. Tião se

recusa a montá-lo.MissJané aconselha May a aguardar
o resultado dos exames antes de se preocupar em não
poder ter filhos. Helõ pergunta a Mercedes como Neto
se comportou em sua ausência, e esta foge das
perguntas, o que deixa Helô cada vez mais
desconfiada.lnesita perde a paciência com Consuelo
porque a mãe não a deixa se comportar como as

meninas americanas. Ramiro não consegue falar com
Nicke decide perguntar a Alex o que fazercom ela. Sol
fica assustada. Nina repreende Vera por ter se

envolvido com Helinho, e Vera se sente culpada.
Lurdinha revela a Manu que está Interessada em

Glauco. Glauco comenta com Haydée que acha um

absurdo que homens mais velhos se envolvam com

meninas;mas ele não consegue deixar de se interessar
por Lurdinha. Sol continua acreditando que Nick vai
ajudá-la.Helô briga com Neto e ele se sente injustiçado.
Inesita compra uma calça jeans. HelO conhece Tony e

gosta dele.Laerte quer comprarBandido,mas Neuta se

recusa a vendê-lo.Gil volta a cobrar de Tlão o dinheiro
que ela acha que ele Ihedeve,masTião ignora.

SÁBADO - Nick conta a Miss Jane que prometeu pagar
a viagem de uma moça se ela viesse para os EUA, e a

avó fica surpresa com a irresponsabilidade do neto.
Alex comenta com Ramiro que,se Nick não pagaro que
Sol lhe deve, terá de trabalhar para eles como

atravessadora. Gil mostra a Déla que roubou uma

ovelha deTião como pagamento pelo que ele lhe deve.
Tião acha que Laerte roubou a ovelha porque eles não
quiseram vender as terras. Zé Higlno encontra
Geninho e estranha que ele tenha vindo de São Paulo.
Geninho confessa para Zé Hlgino que vai aceitar O

adiantamento de Glauco. Tlão vai até a fazenda de
Laerte à procura de sua ovelha; Laerte flca furioso e os

dois brigam. Simone faz um curativo em Tião,e Kerry a
provoca, acusando-a de gostar dele. Vera pede
conselhos a Jatobá: precisa descobrir o que sente por
Helinho. Alex manda Ramiro levar Sol para a casa de
Nick, e pede a ela para continuar com a bolsa de sua

mãe.Tião sonha com Acáclo,que aponta para um pasto
onde está Bandido e, ao fundo. Sol vestida com uma

túnica branca. Haydée pega um objeto de uma loja e o

coloca dentro de sua sacola de compras. Feitosa sal da
loja com a sacola e é pego pelo segurança.Glauco dá o
dinheiro a Geninho e diz que ele tem tempo para
convencer sua famllla a vender as terras. Tlão ouve o

balido de sua ovelha no tralller de GIL Consuelo flagra
Ineslta de calçajeans.Sol vê Nlckentrarem casa.
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Moda e·Cidadenia
A Blue Man, famosa por suas criações em moda praia, também é

conhecida pelo pioneirismo na utilização de mão-de-obra especializada de

cooperativas formadas por comunidades carentes.
O artesanato sempre esteve muito presente nas coleções da marca,
destacando o trabalho manual de centenas de mulheres.
Para o Inverno 2005 a Blue Man lança outra novidade artesanal, dessa vez
para ser usada em todos os lugares e ocasiões desejadas, Em parceria com o

Projeto Apoena, a marca coloca nas ruas do País terços e colares de crochê
feitos à.mão por mulheres moradoras de cidades satélites de Brasília.

Segundo Kátia Ramalho, coordenadora do projeto, a idéia principal da
iniciativa é mostrar que a moda pode ser um instrumento de cidadania e

resgate social. "Muitas mulheres estão tendo suas vidas transformadas",
conta Kátia. A Apoena conta, hoje, com aproximadamente 300 mulheres

que cuidam de suas famílias trabalhando em casa, garantindo renda e

qualidade de vida.
À venda nas lojas da grife em todo o Brasil, os terços e colares têm cores

.quentes e diversos comprimentos. A idéia principal é usá-los misturados, em
cores contrastantes, criando um colorido diferenciado no look.

Os terços e colares feitas manualmente por t>
mulheres do Projetomm Apoerna têm cores

quentes e diversos comprimentos. A idéia

principal é usá-los misturados, em cores

contrastantes, criando um colorido
diferenciado no look

Especial para
aDia 'dos

f.:�'t) �h.��,:�.�. .r\. lúy V;,,'i...WliLJU (

Namorados
A Melissapreparou um modelo especial para o Dia dos

Namorados. Diferente de tudo que já foi lançado, a "Melissa
Dia dos Namorados"faz a linha romântica, com fecho no

tornozelo e glitter. As fãs da marca já podem ir exigindo a sua

para garantir o modelito no pé porque o lançamento terá edição
limitada. Serão produzidos apenas 10 mil pares para todo o Brasil. O mimo

chega às lojas no começo de junho, nas cores rosa, branco e preto, todas com
glitter. De brinde, um chaveiro de coração também com brilho. O preço

sugerido da nova sandália é de RS 100.

Aprenda a ficar maravilhosa
Você foi convidada para uma festa imperdível na última hora.
Claro que você vai querer arrasar, mas e a maquiagem como fica?
É simples. Faça você mesma. Não é tão complicado como parece.
Aqui vão algumas dicas, basta escolher qual delas se encaixa no

seu tipo de pele.
A primeira dica vale para todas: antes da maquiagem, a pele deve
estar limpa e hidratada.
As peles claras combinam melhor com os tons rosa-claro e rosa

escuro; azul e cinza-gelos nos olhos; pêssego e rosa-claropara o

blush.
Ainda falando para aquelas de pele clara, o ideal é usar base bem
fina. Para ressaltar os olhos, use sombra azul com leve degradê
em grafite.

.

É preciso iluminar o olhar, para isso passe sombra azul molhada
bem rente a sombrancelha e para os cílios, rímel marrom.
Nos lábios, batom em tom rosa e um pouco de gloss finaliza a

produção.
As peles morenas, bem do tipo brasileiro, vão bem com os tons

acobreados e bronzeados. Nos olhos, os tons verdes e dourados. Na
boca, as nuances chocolate e vermelho costumam fazer muito
sucesso. O blush oscila entre o pêssego, rosa e marrom.
Na hora de escolher a base é preciso cuidar que seja no mesmo

tom da pele. Os tons claros de sombras costumam destacar os
olhos das morenas, neste caso o dourado é uma excelente opção.
Para aumentar os olhos, passe lápis branco dentro dos olhos;
completando, use delineador preto.
Para arrasar na produção, use batom marrom com purpurina.
O bronze, o cobre e vinho são os tons que realçam a pele negra,
seguidos de batons uva e marrom-escuro.

É muito importante que a base seja exatamente no tom da pele,
caso contrário o efeito pode ser esbranquiçado.
A sombra em tom acobreado valoriza os olhos e para completar,
use rímel preto.
Outra dica que vale para todas e, apesar de ser do tempo da vovó,
sempre é bom lembrar: uma boa compressa de chá de camomila

gelado acaba com aquelas olheiras na hora.

ARlES - Sucesso variável,pois haverão boas e negativas infiuências.Mas para que tudo-saia a seu

gosto deverá usar de tato, inteligência e perícia principalmente ao tratar de negócios. Êxlto
romântico.

LIBRA - Muito bom aspecto astral para lucrar em negócios que há muito iniciou e para ser bem
sucedido profissional e financeiramente.Sucesso romântico.

J

ESCORPIAo - Fará muitas relações mas encontrará poucas pessoas que o compreenderão.
Entretanto; terá sucesso em novas empresas, nas especulações e nos negócios de vulto. Lucros

inesperados poderâo vir nesta fase.
TOURO - Procure a felicidade no terreno espiritual e tudo será mais fáciLO signo atual o favorece
em todos os sentidos. Os obstáculos tendem a desaparecer diante do período propício que se

inicia agora.
SAGITARIO - Um pequeno obstáculo, desgosto ou atrito passageiro poderá surpreendê-lo nas

primeiras horas de hoje. Esteja prevenido a fim de evitar qualquer complicação. Influência positiva
para os estudos,associações e amizades.

G�MEOS - Procure evitar atritos com pessoas de temperamento forte. Mais compreensão e

inteligência em tudo para se aproveitar dos benefícios deste momento. Este, é o seu melhor

período do ano.Sucesso nas questões financeiras,nos jogos e na loteria.
CAPRICÓRNIO - Pessoas nascidas sob este signo, terão possibilidades de sucesso de algum modo.
As influências dos luminares - lua e sol - prometem êxito. Boa indicação para a vida sentimental.
Viverá uma boa fase astral no próximo período. Influência benéfica para a saúde.

CANCER - Bom para novos empreendimentos e para os negócios ao mesmo tempo. Muita
habilidade literária e mente fértil, penetrante e influente. Viagem e amor favorecidos. Loteria
favorecida.

LEAo - Aproveite para promover seu sucesso social, profissional e material. Saiba, pois, que uma

excelente conjunção astral o está favorecendo. Bom para o comércio e negociação de papéis.

AQuARIO - Algumas perturbações passageiras na vida doméstica e depressão psíquica estão

previstas para você,aquariano. Aja com calma e auto confiança,que tudo tende a dar certo.Melhora
da saúde e das chances gerais.Visite seus amigos e parentes.

VIRGEM - Bom para tratar com militares, políticos e pessoas ligadas a Igreja.Muito bom, também,
para abrir uma caderneta de poupança ou para solicitar empréstimo de dinheiro. �xito
profissionaLBoa saúde.

PEIXES - Você entra em uma das melhores fases para lucrar através de escritos, propaganda e em

tudo que está relacionado com a imprensa e com a comunicação. Favorável as mudanças de
residência e emprego.

" '

Retratos e aromas de
Santa Catarina

Santa Catarina tem definitivamente
características particulares dentro do
cenário nacional. SUa gente e sua
história nos revelam um estado
portador de uma forte identidade que
vem se construindo desde o iniciarda
diversificada colonJzação que aqui
fixou moradia ainda no século XIX.
Santa Catarina detém de um lugar
especial. Seu retrato não nos deixa I
mentir; suas tradições, suas culturas,
seus hábitos que ainda trazem traços
dos colonizadores imigrantes que
construíram nossa terra, são as

evidências que nos apontam para um

estado forte q ue se destaca e q ue vem

s e d e s en vai v e n d o c o m uma

proeminente indústria têxtil dentro
do país. Todas essas conquistas são
frutos da diversidade que caracteriza
nosso estado e que não está impressa
apenas na moda do vestuário, ela se

faz presente e de forma excepcional
no artesanato regional, na culinária
(gastronomia), no mobiliário, nas

faces dos habitantes de Santa
Catarina, nas atividades de lazer, nas

brincàdeiras de crianças, nas festas,
nos bailes de barracas, nas casas de
madeira que nos caracterizam

perante os olhares do Brasil.
Toda essa pluralidade faz deste
estado uma verdadeira fonte de.

riquezas culturais e tradicionais,
evidenciadas por um povo que ainda
cultiva os artesanatos de raiz, que
utiliza das folhas da bananeira, seu

principal produto, para desenvolver
trabalhos manuais; que retira do
extenso e magnífico litoral, conchas
que sob h a b i I i d o sa s mão s

transformam-se em .belas peças
artesanais.
A beleza de Santa Catarina também
nos aponta para os espaços rurais
com suas casas edificadas em estilo
europeu que trazem toda uma :�
particularidade. Os campos e as

montanhas com mata Atlântica nos

remetem a tempos passados, quando
nos permitíamos ter tempo.
As casas de madeira são portadoras
de características que não
encontramos em nenhum outro

lugar. Sua estética. suas cores, seus

cheiros nos lembram os dias frios de
outono quando ao olharmos pela
janela a única coisa que podemos ver

é a neblina que cobre a cerca de
madeira. Ainda me recordo das I

manhãs frias de inverno, do cheiro do
café e dos "bolinhos de chuva" que se

espalhavam pela casa de madeira
aonde residia,e esse cheiro perdurava
im preg na nd o-se nas pa redes,
fazendo com que eu o gravasse em

mente. E hoje passados dez anos ele
ainda perdura. Está muito vivo em

minhas lembranças e para mim, issO I
mais do que nada me faz ter certeza
de que estou em Santa Catarina. I

Por Oaiana Riechel - Acadêmica V fase,

dianar@unerj.br
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TRADIÇAO I
Por lldemar Efftiog· ildemar@meupagosul.com.br· www.meupagosul.com.br

o termo tinha uma conotação
pejorativa atribuída pelos legalistas aos

revoltosos liderados por Gaspar Silveira
Martins, que deixaram o exílio, no

Uruguai,e entraram no RS à frente de um
exército.

Como o exílio havia ocorrido em

região do Uruguai colonizada por
pessoas originárias da Maragateria (na
Espanha), os republicanos apelidaram
nos de "maragatos", buscando
caracterizar uma identidade

"estrangeira" aos federalistas.
Com o tempo, o termo perdeu a

conotação pejorativa e assumiu

significado positivo, aceito e defendido
!--------------__;_-------------�-------------------; pelos federalistas e seus sucessores

políticos.

A Patronagem do Centro de Tradições
Gaúchas Laço Jaraguaense tem a honra de
convidá-Io(s) para participar do 24° Rodeio

Crioulo Nacional, que será realizado de 13 a 15

demaio de 2005.
Sua presença será motivo de muito

orgulho para a nossa gente e contribuirá

grandemente para maior brilho e sucesso do

evento, dizendo desde já que estaremos de

braços abertos para recebê-Io(s).
Este ano o CTG Laço Jaraguaense

relembra e presta as homenagens ao senhor

Eugênio Planinschek(in memorian), pai do

Jucélio.Eugênio foi um dos fundadores do CTG

Laço Jaraguaense,pessoa admirável nos

acampamentos, preparava com muito carinho a
.�----��--��-----

"bóia" da peonada. Tio "Genho" obrigado por
você fazer parte da família do CTG Laço
Jaraguaense dedicamos o troféu "PiJi e Filho" a

; ,
..

Faltam 28 Dias Para o

/ De 13 a 15 de Maio de 2005

No.Laço Equipe
Uma Moto
125cc Okm
Inf.: (47) 371-4547

E-mail: ctglj@ctglj.com.br

Na última Quinta-feira, a gauchada de Jaraguá do Sul tomou conta

da camara de vereadores para acompanhar a votação, na qual tornou os

CTGs Laço Jaraguaense e Velha Querencia Utilidade Publica, o projeto de lei

foi votado e aprovado por todos os vereadores.
Estiveram presentes representates dos CTGs e Piquetes da cidade,e

em nome de todos as entidades presentes agradecemos o apoio de todos

os vereadores aos gaúchos jaraguaenses.
MOSTRAMOS MAIS UMA VEZ QUE JARAGUÁ É

REALMENTE UMA CIDADE GAÚCHA!!!

Convida! Para o 24° Rodeio Crioulo Nacional
De 13 a 15 de Maio de 2005

Jaraguá do Sul- SC

Augusto Dem�rchi Jr. (Ninho)
Patrão do CTG

Laço Jaraguaense
Geovane Demarchi

; Indústria e comércio de�adeifas
312-0280

César Oliveira intérprete gaúcho natural

da cidade de Itaqui, atualmente reside em Porto

Alegre.
Autor de músicas consagradas e editadas

em 9 (nove) CD's lançados e mais de duzentas
músicas gravadas entre discos de festivais de música
nativista, coletâneas e grupos de baile.

Atualmente é artista contratado pela gravadora ACIT

e lançou seu 9° CD Concerto Campeiro em julho de

2004, juntamente com Lúcio Yanel e Rogério
Villagran.

Sua proposta musical é resgatar ritmos,
temas e costumes da mais pura música campeira do
Rio Grande do Sul trazendo ao palco uma identidade
e uma definição musical própria,cantando os usos e

costumes terrunhos de um povo e o amor pela
"pátria gaúcha".

Realiza shows com o intérprete Rogério
Melo e osmúsicos:LucianoMaia,MarcelloCaminha e

Diego Caminha.

Uma grande tradicionalista esta de
malas feitas, nossa amiga Vanessa está se

aquerenciando em um novo pago distante,pois
está de partida para Salvador, Bahia. Seguindo
seu destino vai deixar saudade nos amigos e

parentes que deixa por cá! Mas todos
entendem que deves seguir seu destino e

trilhar seu caminho.
Vanessa, seu amigos parentes e a

família do CTG Laço Jaraguaense lhe deseja
toda a sorte do mundo nesta sua nova

jornada.
E nós do PCG Meu Pago Sul e Jornal

Correio do Povo agradecemos aos serviços
prestados a este espaço,e o quemais nos alegra
é a certeza de que a Bahia vai ficar com um

pouco mais com a cara do sul! E desejamos a

você muitas felicidades.

23 de Abril
Novo Encontro Tradicionalista na

Cavalgada da Lua Cbeia,
Promovida Pelo

Grupo de Cávaleiros Paixão de Tropeiro
Trajeto da Cavalgada: Rancho do Saida às

Toninho/Neco Moretti Nereu Ramos/ 19:00hr
Corupá/São Bento do Sul (localidade Informações:

de Rio Natall, no (47) 9962-2865 c/ José

Parque Natural das Aves ;��3�����/c�'ki!���

-
CARNES

-

DEMARCHI
CARNES

Temos carnes
temperadas para

festas
Coxinho da Asa,

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

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

o lenço VERMELHO
identificava o maragato.

CHIMANGO

A grafia pode ser ximango. Ave de
rapina, falconídea, semelhante ao carcará.

Epíteto depreciativo dado aos liberais
moderados pelos conservadores, no início
da Monarquia brasileira. No RS, nos anos de
1920, foi a alcunha dada pelos federalistas

ao governistas do PRR.

o lenço de cor BRANCA
identificava os chimangos.

, c

,

Entidade: CTG OS PRAIANOS

Cidade: SAO JOSE

Contato:

De 29/04/2005 à 08/05/2005

Evento: RODEIO CRIOULO

Entidade: CTGTROPEIROS DOVALE

Cidade: JARAGUA DO SUL

Contato: 47392-3611

De 30/04/2005 à 01/05/2005

Evento: 21 RODEIO CRIOULO NACIONAL

Entidade: CTGVALEDAAMIZADE

Cidade: TURVO

Contato: 48525-0766

De 30/04/2005 à 02/04/2005

Evento: RODEIO CRIOULO

Entidade: CTG ESTANClA DOESTE

Cidade: CAMPO ERE

Contato: 49 855�1175

De

Confira nossgs
ofertas imperdlveis

Paleta Suína Sem Pele R$ 5,99
Linguícinha de Frango, R$ 4,99
Costela Recheada R$ 7,95
Alcatra Com Osso R$ 8,90
Frango Inteiro � R$ 2,99
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ENCAIXE NA CRUZADINHA
AS FRUTAS QUE
APARECEM EM ESPANHOL

·

·

·

�\\.'"
LIGA-PONTOS SÃO MESMO LEGAIS!
LIGANDO TODOS OS PONTINHOS VOCÊ
DESCOBRE A TRADUCÃO DE "MAIZ"!

PASSE PELO LABIRINTO JUNTANDO AS
LETRAS QUE FALTAM PARA COMPLETAR
A TRADUÇÃO DE "DURAZNO"!
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Nasceu no último
dia 20/04 Kauã
Emanuel Brigido.A
família 'está muito
feliz com sua

chegada e lhe

deseja muita saúde

Ana Gabrieli Zanghelini
comple�ou ! anos no dia 15/04,
Se�� pais e Irmãos desejamfelicidades

'It'mo dia
3 meses no \.I I

completo�, h Oliver Mahnke.
06/04 o�oFln °ando eRosiquel
Seus pais ern

(Rosi) estão orgulhoSOS

Aniversaria no próximo
dia 18/04 a gatinha

Bruna Martim Müer,

filha de Roberta e

Christian Müer, Sua

fam!lia e os amigos
Anderson e Dslni
desejam muitas

felicidades neste dia

Marlon Antunes da SiI

�g;;;�/�toub8éanos no Ú/;;�o dia
Sueli

,ara ns dos pais Jorge e

Oilan Neckel completoU
1 O a�os

dia 20/04, Parabéns
dos pais

��onardo e Mari,a jussare
e seus

tios Ezeran e Nair

Os padrinhos Alcido e Maria

Iracema parabenizam
Thiago Hille pela sua 10

,

Comunhão que se reallza,ra
no dia 30 de abril na Igreja
Matriz no Rio Grande do Sul

Embelezando nossa coluna

�o�o Vitor Colombo que no
ultimo dia 19/04 completou
seu 10 aninho, Seus pais
Josete e Adriano sentem-se
orgulhosos

O gatinho Vitor Hugo H
C�bral completa 5 anos �o
dia 26/04, Parabéns dos
seu,s irmãos e um grande
beijo do seu pai

No último dia 18/04 a fofinha
Anna Carolina Koehler
com�/etou 4 meses de vida, Os
papais Marcia e Marilene estão
muito felizes

Aniversariou dia 16/04 Kelly
Thais Ehlert, Felicidades é o

que deseja seus pais Betina e

Fábio e sua irmã Ketlin

O lindo Caio FelipeWasch

completou 3 aninhas no, dia
21/04, Os avós e seus pais

desejam muitas felicidades
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