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PROGRAMA

Roberto Carlos faz show
nesta noite em JoinVille

_ CORREIO TV, PAGINA 6

• Sexta feira
nublada com

..............................

alguns periodos de
melhoria e

probabilidade de chuva

--
•... ,.... com alguns perfodos

.....

de rúelhorla e chuva
ç@Jí!iiil1!i!iJ a qualquer hora

VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

ostos.nâo venderão' mais bebidas à noite
'meira vitória da força-tarefa criada para diminuir acidentes. Donos de postos e PM combinaram: a partir do dia 13 álcool, depois de 11 da noite, só nas bombas. - PAGINA 4 E EDITORIAL

PERIGO DAS CALÇADAS
reportag�m do.Correio foi às ruas

ntem para constatar aquilo' que
destres, mães com carrinhos de

bê, deficientes e idosos enfrentam
dos os dias: as armadilhas das

Içadas de Jaraguá do Sul. Um

roblema q';le também é registrado
los médicos, que todos os dias
cebem pessoas que torceram o pé ou
íram por causa dos buracos, quando
ao são vítimas de atropelamento por
ausa dos passeios estreitos. A
refeitura resolveu tomar medidas �J ..

os'próximos dias, vai distribuir uma'
rtilha para que os donos de imóveis

�ibam como conservar e reformar as

Içadas. A ação vai se completar
m uma campanha nos veículos de

- PAGINAS

CABO DE GUERRA

Tensão com Chávez em Cuba
e Condoleezza Rice no Chile

A viagem do presidente da Venezuela, Hugo Chávez (foto), a Cuba
para firmar acordos com Fidel Castro, no mesmo momento em que a

secretária de Estado dos EUA Condoleezza Rice visita países da
América do Sul, causa tensão no Continente. O presidente Lula acha
que Chávez tem exagerado nas ações antiamericanas e critica o fim

do acordo militarVenezuela-EUA. - PAGINA 6
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121 OPINIAO

Poder e compromissos
Providencial e extre

mamente salutar a criação
da força-tarefa para tentar

conter a crescente onda de
violência no trânsito de

Jaraguá do Sul. Os aciden-
f
tes nas vias públicas da
cidade há muito ultra

passaram os limites da
civilidade. O número de
ocorrências com mortes e

feridos queima as vistas e

exige medidas drásticas para
frear a barbárie instalada.
Somente este ano, 15

pessoas já morreram e cerca

de três centenas ficaram
feridas em quase 700
acidentes. As estatísticas

preocupam e revelam o grau
de desrespeito à vida e às

regras elementares de
convivência pacífica:
A principal causa dos

(

acidentes continua sendo a

combinação irresponsável
,

entre álcool e direção. E

�
não há campanha de

conscientização ou de

educação no trânsito que

consiga atenuar a delin

qüência. Todavia, a impu
nidade ainda é a mãe de
todos os males. Enquanto
persistirem o atual estado de
coisa, o tráfego de influên
cia e o "jeitinho", a

violência tende a perma
necer. O perigo maior é a

banalização da barbárie

pessoas sobre os perigos da

direção irresponsável e

colher resultados positivos
contra a violência no trân
sito. É um contra-senso que
não resiste à luz da razão.

Todavia, os números brutais
certificam que ainda há
muito a fazer para se atingir
um mínimo de consciência
e de respeito à própria vida

� O número de acidentes com mortes e

feridos queima as vistas e exige medidas
drásticas para frear a barbárie diária

diária, transformando-a em

traços culturais decorrentes
do progresso. Neste estágio,
a sociedade terá perdido a

característica racional que
a diferencia dos outros

animais.

É inconcebível que, em

pleno século 21, na era da

tecnologia, sej a preciso
implantar a estratégia da

coerção e a tática da "multa

pesada" para convencer as

e do semelhante. Assim, a

criação da força-tarefa se

faz necessária e é preciso
saudá-la como alternativa

para enfrentar a crise.

Os problemas no trânsito
de J araguá do Sul se

arrastam há anos. Foram se

avolumando graças à apatia
da sociedade e aos

ingredientes obscuros de

proteção aos principais
atores desta história de
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horror. Não dá mais para'

suportar tamanha violência.
Apesar dos protestos e dos
constantes apelos, nada se

fez para tentar atenuar o

quadro. As expectativas se

voltam agora para as ações
da força-tarefa, na es

perança de provocar as

reações necessárias, tanto
das autoridades quanto da
comunidade.

Se as tragédias não

sensibilizam nem con

seguem conscientizar,
promessas e discursos de
ocasião não têm qualquer
efeito. São preciso ações
efetivas e eficientes. As
vidas ceifadas estu

pidamente no trânsiro,
além de causar dor aos

familiares, deveriam pro
vocar a reflexão acerca do

papel de cada um de nós
neste triste enredo. Aos

que não têrn amor pela
vida, pede-se que res

peitem a do próximo.

FRASES I----------------'---�
J-

"O que vale é que tudo que eu fiz foi de coração, pensando na alegria do povo. Com as vitórias
no futebol, o povo fica feliz e eu fico contente de ter feito o povo um pouco mais feliz':

r "j r

• De Romário, no jogo de despedida da Seleção Brasileira, logo que deixou o qramadono primeiro tempo.

I
Fernando Bond

Garotinhomonta uma
I' máquina de fazer voto

Editor-Chere
Fernando Bond

_ CORREIODOPOVO
�

Francisco Alves

Primeiro da fila
Está marcada para quinta-feira que vem

a filiação do vereador Maurício Peixer,
de Joinville, no PSDB. Está deixando o

PMDB por conta de divergências dom és-

.

ticas, mas o ato terá grande significado
porque poderá ser o primeiro de uma

série promovida pelos tucanos, em espe
cial o senador Leonel Pavan e o pre
feito Marco Tebaldi. O vereador é irmão
do prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio
Peixe r, do PFL, que também está sendo
sondado para entrar no ninho tucano, na
mesma revoada que levaria o deputado
federal Paulo Bauer do PFL para o PSDB.

I
Para os shoppings
A Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados
começou a analisar esta semana projeto de
lei de autoria do deputado federal João
Pizzolatti (PP), que prevê a gratuidade do
uso de estacionamentos pelos clientes de
estabelecimentos comerciais e de prestação
de serviços. O deputado federal Luciano Zica

(PT-SP) foi-deslqnado, na semana passada,
relator para a matéria na comissão.

Estacionamento
Pizzolattl apresentou a proposta já passou
pelas comissões de Defesa do Consumidor e
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e

Comércio. O parlamentar catarinense propõe
que os estabelecimentos comerciais ou de

prestação de serviços com estacionamento

próprio sejam obrigados a permitir o seu uso

gratuito, pelos respectivos clientes, durante o

horário de funcionamento.

Resumo da ópera
Síntese do artigo do jornalista Mauro

Santanaya, na coluna "Coisas da

Política'; do Jornal do Brasil (Rio), edição
de ontem, define bem o que pensa a

maioria dos governadores hoje sobre a

tal verticalização (obrigação dos partidos
de seguir nos estados as alianças feitas a

nível federal): "É uma violência contra a

autonomia dos Estados. A democracia,
aceitemos o truísmo, se faz de baixo

para cima, não de cima para baixo. Em
uma federação para valer - como é o

caso dos Estados Unidos -, os candidatos
à Presidência da República são
escolhidos pelas convenções estaduais
dos partidos. Aqui pretendem que os

candidatos a governadores sejam
impostos - mediante a camisa de força
da verticalização - pela direção nacional':

Novo título
O novo título de eleitor que TSE está fazendo
não terá mais o chip que armazenaria todas
as informações do eleitor. O uso do

dispositivo foi descartado em função do seu.

alto custo. O novo título de eleitor terá

retrato, impressão digital eletrônica, registro
geral, CPF, e tipo sanguíneo. Para que o

documento comece a ser emitido, é neces

sário ainda um recadastramento de eleitores,
que pode ser feito em outubro, junto com o

plebiscito sobre a venda de armas.

fbond@ibest.com.br
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SUA OPINIÃO

Alguns leitores ligaram para a coluna
�: para falar sobre o comentário feito
ontem aqui de que o ex-governador do

.I Rio Anthony Garotinho é o divisor de
) águas do PMDB nacional. Muitos não
" acreditam em tal poder de fogo. Então,
.(

vai o aviso: não é bom subestimar o
trabalho que Garotinho vem fazendo a

partir do Rio e capilarizando por todo o

'l país. No centro do Rio funcionam
escritórios de publicidade, propaganda
e marketing que hoje já produzem
vídeos, anúncios de rádio e jornais,
todos voltados a promover a

candidatura Garotinho. A própria
, estrutura de comunicação do PMDB
I, nacional está toda ancorada no Rio de
Janeiro e conta com o apoio de pesos
pesados como o ex-governador de São

( Paulo Orestes Quércia. A logística de
Garotinho está consolidada nas igrejas
evangélicas, que se encarregam d�
levar a mensagem dele aos lugares
mais distantes. Por trás de tudo, os
mesmos estrategistas que um dia
"nacionalizaram" o nome de um certo

governador do Alagoas, o "caçador de
I marajás": Fernando Collor. Fernando Bond - Editor-Chefe

Você que faz o Brasil

o 1Q de Maio, celebrado no mundo todo como

o Dia Internacional do Trabalhador, é uma data
oportuna para a reflexão. Você que faz o Brasil bem
sabe que todo o conforto do mundo é feito pelo
trabalhador, mas nem sempre chega ao trabalhador.
A quem tudo faz, às vezes tudo falta. Mas ainda
vamos comemorar oDia da Dignidade do Trabalhador.

Todas as conquistas obtidas pelos trabalhadores,
desde o século 19, resultaram de mobilização e

organização. Basta olhar para a história e ver que o

1Q de Maio pintado em vermelho no calendário é
fruto de lutas, de protestos e até de mortes de

operários que batalharam por melhores condições
de trabalho e por mais dignidade na vida. Não eram

sentimentos diferentes daquele que você sente quando é submetido a con
..

desumanas na luta pela sobrevivência.
Na última segunda-feira (25/4), lembramos em audiência pública·

Assembléia Legislativa, organizada pela Fetiesc (Federação dbs Trabalhad
nas Indústrias do Estado de Santa Catarina) e pelo Movida (Movime
Catarinense de Defesa da Saúde e Segurança da Classe Trabalhadora),
vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Nosso mandato apoiou a re

.

do evento, como incentivo à reflexão e à prevenção e em prol de uma cultura .

segurança e saúde no trabalho.

Acompanhamos, junto com mais de 700 trabalhadores, um diagnó{
lamentável das doenças e acidentes de trabalho no mundo. Segundo estima·
da OIT (Organização Internacional do Trabalho), ocorrem cerca de 270 milIi
de acidentes no trabalho por ano, que matam mais 2 milhões de pessoas em

o mundo. Isso significa que acontecem, em média, 5 mil mortes a cada
enquanto as doenças profissionais atingem 160 milhões de trabalhadores rol
os anos.

No Brasil, dados de 2002 dão conta de aproximadamente 388 mil caso;

acidentes e de doenças recorrentes do trabalho, que resultaram em quase J -

mortes e 15 mil incapacitados permanentes, que acarretam gastos com berre'
resultantes de acidentes e aposentadorias especiais na ordem de R$ 7,2 b· .

É hora de lutar para alterar a legislação e mudar as estatísticas �

apresentam esses números. Acreditamos que o Estado brasileiro precisa av

cada vez mais na busca de melhores condições de trabalho, protegere
integridade física e emocional dos trabalhadores. Precisamos transformai

objetivos tirados da audiência em metas, tomá-las públicas e cobrar o compro
da sociedade na superação dos problemas vivenciados pela classe trabalhad
em relação às doenças profissionais.

O momento é propício para concretizarmos o projeto de um Brasil que res

sua força de trabalho. Afinal, temos à frente deste país o Partido dos Trabalha
e um presidente metalúrgico, que já sofreu acidente de trabalho e conhece m

bem o esforço diário que o brasileiro faz para construir esta nação.

o deputado estadual OioneiWalter da Silva escreve às sextas-fé Ij
nesta coluna

Crítica ao Correio
Depois de 18 anos de trabalho o teatro de Jaraguá fica sem palco.n (

minha opinião esse jornal é vendido. E na minha opinião, não devo jog'
meu dinheiro fora. Quero ler TODAS as notícias e não somente aquel!
que os grandes quiserem que eu leia. Estou +liIdignada com o [orrs
Correio do Povo! Eu quem fundei o grupo de teatro GATS lamenli
muito saber que um trabalho bonito como vínhamos desempenhard
nestes 18 anos e que este mesmo jornal acompanhou ano a ano, nes!i

momento se vira de costas para nós como se não tivéssemos feito nadi ,

por aqui.
Por favor, cancelem minha assinatura!

Mery Petty

Resposta do Correio
Cara Senhora:

Fomos vítimas, através de seu e-mail, da pior acusação que um jornalisU
pode sofrer. Ser "vendido". Por isso protesto veementemente com relaç�
ao seu e-mail porque é inconsistente (quem nos comprou?); intempesri'\
e, acima de tudo, mal educado. A Sra. tem alguma idéia da razão di

termos "virado de costas" para o GATS? Simplesmente pelo fato de q�

exijo de nossos repórteres exclusividade nas notícias, porque o Correii
não pode ser cópia dos concorrentes. Esta é uma exigência que emani

dos nossos leitores.
Pois garanto-lhe que fomos nós que abrimos o caso GATS aqui eu

minha sala, na presença do Sr. Leone Silva, que' veio me trazer ri

queixas do grupo. Imediatamente chamei a repórter Maria Helena di

Moraes para cobrir o assunto e no dia seguinte ela estava em cam!»
Leone nos deu como fonte a Sra. Sandra, que só pôde atender a Ma�
Helena dois dias depois porque estava fora da cidade. A Sra. Sand�
veio ao jornal para ser entrevistada.

No entanto, quando já tínhamos tudo pronto para publicaçã�
soubemos da realização de um protesto, em que atores ficaram seminw
em frente ao Centro Cultural, .

.

MAS PARA O QUAL SÓ FORAM CHAMADOS OS JORNAlI
DE FORA DE JARAGUÁ DO sui.

.

Constata-se aí que o GATS "se vira de costas para nós como se nrl

tivessemos feito nada por aqui", afirmo-lhe, usando os mesmos ter!11�
do seu e-mail. Já providenciei, assim, o .cancelamento de sua assinatU;J
e sugiro-lhe que seja substituída por uma dos veículos que na hora Ô

fato mais importante do caso GATS foram convocados para cobrir I

protesto.
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� Estratégia
Se confirmar a saída do deputado Paulo

Bauer do PFL, o cenário local centro

direita para as eleições do próximo ano

será alterado. Se for para o PSDB,

inviabiliza o lançamento de uma outra

candidatura do bloco a deputado federal.
por outro lado, se filiar-se ao PL -

existe a chance - pode atrapalhar
altivas pretensões. Já que a aliança
governista vai lançar também um

candidato a estadual em dobradinha

com Bauer. Como disputam os

mesmos votos, os mais prejudicados
serão PSDB, PFL e PP.

SEXTA-FEIRA, 29 de abril de 2005

� Lixo
A prefeitura de Jaraguá do Sul promete
para os próximos dois meses o

lançamento do edital de construção do
Centro de Reciclagem e Destinação de

Resíduos. Em reunião realizada ontem,

representantes do governo, da Acijs
(Associação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul) e interessados

decidiram retomar a discussão sobre a

instalação do aterro sanitário -

importância e necessidade.

O local definido para a instalação do

aterro está em litígio e o lixo é levado

para Brusque.

� Chororó
As lamentações do prefeito de

Guaramirim,Mário Sérgio Peixer,o Dêgo
(PFL), em relação à oposição na Câmara

não passam de choradeira de

governante."Vejo perseguição política,
nada mais que isso'; reclamou.
O que acontece é que, pela primeira
vez, a maioria dos vereadores não está

atrelada ao Executivo e exercem

"livremente" a função parlamentar. Até
quando ... Ainda que esteja em jogo
ações apenas oposicionistas, se sentir

perseguido e injustiçado é muita

inocência.

� Dois pesos ...
Ao apresentar moção de censura ao

presidente Lula (PT). o senador Arthur
.

Virgílio (PSDB) expôs sua verdadeira

ideologia. Defende a censura.

O tucano alega que Lula ofendeu os

brasileiros quando disse que "são

incapazes de tirar o traseiro da cadeira

para procurar juros mais baixos" Mas

quando o ex-presidente Fernando

Henrique (PSDB) chamou os

aposentados de preguiçosos, o então

deputado Arthur Virgílio não esboçou
qualquer reação para defender a honra
do povo brasileiro. É a disputa política.

� De novo
Mais uma vez o PMDB promete lançar
candidato a presidente da República.
Como sempre acontece às vésperas de

eleições. Em nota oficial o partido
reafirmou a "determinação pela
candidatura própria, conforme decidido
na convenção nacional"

O PMDB lançou candidato a presidente
em 1989 - Ulisses Guimarães. De lá pra
cá, apenas indicou a deputada Rita
Camatta para compor na chapa com José

Serra (PSDB). O nome do momentq é do

governador gaúcho Germano Rigotto.
Vinga ou é mais um balão de ensaio?

CHOQUE DE PODERES

POLíTICA

Prefeito acusa a oposição de
promover perseguição política

�MAURILIODECARVALHO--------------------------------------------;------------------,

CAROLINA TOMASELLI

IS � Peixer disse que

projetos do Executivo
são rejeitados e outros

1 demoram a ser votados

GUARAMIRIM - o prefeitoMário
Sérgio Peixer (PFL) acusou os

vereadores da oposição - PMDB,
f, ,pr ce PSDB - de ·persegtJ.ição "

política contra ele. Peixer afirmou
bntem que projetos de interesse da

população encaminhados pelo
Executivo não foram aprovados e

outros demoram a entrar na pauta
1.N, de votação, dificultando o

agi andamento dos trabalhos da

lel� administraçãomunicipal.
rrs Na opinião do prefeito, deveria�nt(

.nd: haver mais "diálogo" entre os

.eSli Poderes, como já havia proposto aos

ladJ vereadores. Ele também disse que
vai conversar com o presidente da
Câmara de Vereadores, Marcos
Mannes (PSDB), que considera
uma pessoa justa e honesta, para
tentar rever a situação. Para o

prefeito, se existem divergências,
estas são individuais, e não de todos
os vereadores. "Essa aproximação
tenho tentado de todas as

GUARAMIRIM - Os vereadores da
er. Oposição negam que exista qualquer
r a! tipo de perseguição política contra o
di (preleito Mário Sérgio Peixer. Os
li»
a� vereadores Maria Lúcia Richard
lâli (PMDB) e Evaldo João [unckes

(PT) disseram ontem que estão
;M apenas cumprindo a função de
ínll! fiscalizar que cabe a eles e que não

Ali têmnada contra a pessoa do prefeito.
"N ão é perseguição, é uma

n� f IISca ização rigorosa", resumiunJ� )
tUr, unckes.
I di Maria Lúcia criticou o prefeito
irl Por não responder os pedidos de

Infoflnação encaminhados pelos
vereadores, como exige a Lei. "As
Coisas tem que ser feitas damaneira
COrreta. Os vereadores não

receberam as informações. Isso não
Pode acontecer", disse. Já [unckes
COntestou a afirmação de que o

prefeito estaria buscando "diálogo"
COrn os vereadores. "Dizendo que

Peixer acha que deveria ter mais "diálogo" entre os Poderes

maneiras, mas tenho encontrado
muita resistência", ressaltou.

Entre os projetos que foram

rejeitados pela Câmara, todos nas
comissões, estão o que abria crédito

suplementarno valor de R$ 106mil

para divulgação dos atos

administrativos. Os membros das

comissões alegaram que já estavam

previstos R$ 120mil no orçamento
para este fim. Também foi rejeitado
o projeto que autorizava a

Secretaria de Saúde e Bem-Estar

Soci,J a realizar despesas de até 42

não valoriza o trabalho do vereador,
que não cumprimenta os vereadores,
não deixando que a segunda
autoridade da cidade fale nas

inaugurações. Se isso é buscar

diálogo, eu não sei o que é brigar".
A vereadora também criticou o

projeto que autorizava a Secretaria
de Saúde e Bem-Estar Social a

realizar despesas de até 42mil para o
Clube deMães e Clube Feliz Idade.

Segundo ela, representantes das duas
entidades participaram de reunião
na Câmara e, no caso doClube Feliz

Idade, a presidenteMelani Campos
disse que parte dos ítens enumerados
no projeto não são necessários para as

entidades, que já dispõe deles, mas
precisa de outros, como material de

limpeza. ''!\MelaniCampos disse que
há dois anos a Prefeitura não

conversa com a direção do clube, que
não foi consultado para elaboração
do projeto".

mil para compra de camisetas,
realização de palestras, ginástica na
praia, entre outras ações.

Outro projeto de lei do
Executivo rejeitado nas comissões
foi o que definia critérios para
concessão de benefícios pelo Suas

(Sistema Único de Assistência

Social). A proposta dava
autonomia para que o prefeito
concedesse os benefícios a pessoas

e entidades passagens,

medicamentos, alimentos, entre
outros - através de decreto, sem

Sobre o projeto que cria e altera
o número de cargos na adminis

tração municipal para a realização
de concurso público, Maria Lúcia
disse que a Prefeitura foi notificada
duas vezes peloMinistério Público,
em 2001 e 2003, e teve tempo para
regularizar a situação. "Agora o

tempo está extrapolando e querem

que aprove o projeto, quando tem
pessoas dos concursos anteriores que
ainda não foram chamadas",
completou. "A Câmara, pela Lei

Orgânica, tem um tempo hábil para
votar os projetos. Também cabe à

Prefeitura antecipar o

encaminhamento, para que não haja
esses problemas", disse o presidente
da Câmara, Marcos Mannes

(PSDB).
Mannes também afirmou que

não existe nenhuma perseguição
contra o prefeito, mas lembrou que
a Câmara é um poder independente

passar pela Câmara.
O prefeito também cobroumais

agilidade dos vereadores para

colocar os projetos doExecutivo em

votação, especialmente o que cria
e altera o número de cargos na

administraçãomunicipal.O projeto
foi enviado à Câmara no dia 7 de

abril e as comissões tem 30 dias para
dar o parecer, com possibilidade de
prorrogação por mais 30 dias.
Peixer depende da aprovação do

projeto para realizar o concurso

público, exigência do Ministério

Público, que emitiu um termo de

ajuste de conduta à Prefeitura. O

prazo já teria expirado.
O secretário de Ad

ministração e Finanças, Jair
Tomelin, disse não entender o

porquê de tanta demora da

análise dos vereadores, já que o

projeto vai regularizar a

contratação de professores
ACT -

s (Admitidos em Caráter

Temporário). "Hoje queremos
acertar a situação. É um absurdo
a Câmara simplesmente parar a

tramitação do projeto", resumiu.
Na opinião do líder de governo
na Câmara, vereador Luiz

AntônioChiodini (PP), a oposição
ficou com "mágoa" porque não

conseguiu caçar o mandato do

prefeito através de uma ação, que
ainda corre na Justiça.

Maria Lúcia: "Cobrar até o fim"

do Executivo. Ele disse que procura
manter o diálogo com a adminis

tração, mas reconhece que a

Prefeitura não vem respondendo os
pedidos de informações dos
vereadores. "A atuação de fiscalizar
a administração pública é a

atribuição do vereador. Esse é o

exercício do Legislativo", resumiu.

Conselho aprova resolução
GUARAMIRIM - o Conselho

Municipal de Assistência Social

aprovouporunanimidade, na quarta
feira, uma resolução que autoriza a

concessão de benefícios pelo Suas

(SistemaÚnicodeAssistênciaSocial).
Aresolução foicriadapara assegurara
continuidade dos projetos, convênios
e ações que já vinham sendo
desenvolvidospelosetordeAssistência
Social daPrefeitura.

Apresidente doConselho,Maria
Salete Espezim, lembrou que a

resolução atende uma exigência do
Tribunalde Contas doEstado sobre a
necessidade de uma leimunicipalpara
a concessão debenefícios a pessoas e
entidades pela Secretaria de Saúde e

Bem-Estar Social. O projeto de lei

chegoua serencaminhado àCâmara
peloprefeitoMárioSérgioPeixer (PFL)
nomês passado,mas foi rejeitadoainda
nas comissões, por isso elaboraram a

resolução. "EmoutrosEstados tivemos
conhecimento que oTribunal aceitou
a resolução, o que pode ou não

acontecer aqui", explicou.

. O próximo passo é encaminhar a
resolução para o prefeito, que deverá
sancioná-la e devolvê-la àSecretaria.

SegundoMariaSalete, umnovoprojeto
aindapoderá ser refeitonaCâmara, se
houver interesse. "O importante é

permitir que o trabalho continue",
resumiu.

DENÚNCIA - O vereador
Evaldo João [unckes (PT) disse que
vai fazer urna denúncia noMinistério
PúblicoporqueoConselhoMunicipal
de Assistência Social não é paritário,
como exige a Lei. Segundo ele, o
conselho deveria ser formado por sete

representantes dogoverno eoutros sete
de entidades não-governamentais.
"Mas o Lar daCriança, apesar de ser
uma entidade, é mantido pela
Prefeitura de Guaramírim e outras

Prefeituras, através de um consórcio

daAmvali", disse.
Outra denúncia é de que a vice

presidente do Conselho, Jussara
Ersching Peixer, não poderia ocupar o
cargo, jáque ela é suplente enão titular
doConselho.

Município recebe menção
GUARAMIRIM - A Prefeitura de

Guaramirim será uma das 68

prefeituras brasileiras agraciadas com
o Diploma de Menção Honrosa de
Gestão PúblicaMunicipal, durante o
Seminário Internacional de

Atualização Sobre Gestão Pública

Municipal, que acontece de 13 a 17
de junho, emCoimbra, Portugal.

A honraria é concedida pela
Prefeitura de Coimbra, Associação
NacionaldosMunicípios Portugueses,
Instituto Ambiental Biosfera e Ibrae

(Instituto Brasileiro de Estudos

Especializados). A carta oficial de

homologação informa que "Desse
modo esperamos contribuir com 2

efetiva valorização técnica e polítíce
dos Prefeitos Brasileiros que SE

destacaram regionalmente por

importantes ações e iniciativa:

direcionadas à· modernizaçãe
administrativa e à otimização ds

qualidade de vida das populações do:
seusmunicípios".

O prefeito ainda não confirmei

presença, mas disse que pretende
convidar o presidente da Câmara dI

Vereadores,MarcosMannes (PSDB)
se for ao evento.

Secretário de Finanças vai entrar
com representação criminal

GUARAMIRIM - o secretário

de Administração e Finanças,
Jair Tomelin, disse ontem que vai

entrar com uma representação
criminal no Ministério Público
contra os vereadores Evaldo João
Junckes (PT), Maria Lúcia

Richard (PMDB) e João Deniz
Vick (PMDB). Tomelin acusa os

vereadores de terem gravado uma
reunião sobre a compra de cestas

de Natal pela Prefeitura sem

autorização dele.
Na quarta-feira, a Câmara de

Vereadores instaurou ontem uma

CI (Comissão de Inquérito) para
apurar a compra de cestas de
Natal pela Prefeitura aos

funcionários públicos, em

dezembro passado. As bancadas
do PT e PMDB, que propuseram

a CI, alegam que as cestas foran

"comprovadamente entregues
mas não compradas e pagas e nen

devidamente comprovado a su

doação, se assim se deu".
Na reunião com o

vereadores, o secretário lembro
que o prefeito informou que a

cestas não tiveram custo para

Prefeitura, pois foram doações ..

Tomelin disse que a conversa

além de gravada, foi usada par
ilustrar o próprio requeriment
dos vereadores para instalação d
CI. "O ato é criminoso. É um

violação de direito, falta de étic
e de respeito", acusou. "COI .

certeza, se eles sentasse n

minha frente e dissessem qií
iriam gravar, eu autorizava'

remendou.

l�ti

11&

�� Vereadores alegam que estão cumprindo a função de fiscalizar
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CORREIO ECONÔMICO
Exportações de se para Mercosul
As exportações catarinenses para o Mercosul cresceram
23,95% no primeiro trimestre desse ano em relação ao

mesmo período do ano passado, divulgou nesta quarta-feira a

Federação das Indústrias de Santa Catarina. Segundo a FIESC,
com base em dados do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, o estado vendeu ao bloco entre

janeiro e março US$ 95,1 milhões" contra US$ 76,7 milhões
em 2004. No período, as vendas brasileiras somaram US$ 2,4
bilhões, 30,43% a mais que no primeiro trimestre do ano

passado.

Geladeiras
Os refrigeradores e

congeladores apareéem
no topo da lista dos

produtos mais vendidos ao

Mercosul, jogando para
segundo lugar o papel
cartão kraftliner, que havia
fechado o primeiro
bimestre na ponta. De
janeiro a março, o volume
de exportações de

refrigeradores e

congeladores para o bloco

superou os US$ 10,2
milhões, um aumento de
37,13% em relação o

mesmo período em 2004.

Tango
A Argentina mantém-se
como principal comprador
de produtos catarinenses
do bloco, com negócios de
US$ 69,8 milhões no

período, 24,5% a mais que
no ano anterior. O Paraguai
teve o maior crescimento

relativo, de 24,7%. O país
comprou no trimestre US$
13,6 milhões. O Uruguai
importou do Estado US$
11,7 milhões.

Ostops
Carrocerias para veículos,
motores elétricos e cerâmica

completam a lista dos cinco

produtos mais vendidos. Entre
os dez principais itens da pauta,
as carrocerias apresentaram o

maior aumento relativo, de
1.057%. O papel cartão kraft cru
teve o segundo maior

crescimento, com 118,2%.

Brasiguaios
Senador Leonel Pava�
procedente de Wasghinton,
EUA, onde participou do VIII

Fórum de Líderes Governa
mentais das Américas,
desembarca ontem em São
Paulo e seguiu direto para Foz
de Iguaçu, em companhia do
senador Álvaro Dias (PSDB/
PR). Lá , como integrantes do
Parlamento do Mercosul, vão
discutir a situação dos
chamados "brasiguaios" - mais
de '350 mil brasileiros que
vivem nas cidades paraguaias
que fazem fronteira com o

Brasil e também sobre a

expulsão de imigrantes
brasileiros ilegais que tra

balham em Ciudad dei Este.

NOTA DE AGRADECIMENTO E

CONVITE PARA MISSA DE 70 DIA

A Família enlutada de Airton
Fernando Ramos ainda cons

ternados com seu falecimento
ocorrido no último dia 23 de abril,
agradecem a todos que o acom

panharam até a sua última morada. E
convidam para missa de 7° Dia que
será celebrada hoje, na Igreja Matriz
São Sebastião às 19 horas.

A Família Enlutada.

<'

}ARAGUÁ DO SUL - A partir do
dia 13 do mês que vem os postos
Marcolla, Mime, Cidade e Pérola
não vão mais vender bebida de
álcool das 23h às 6h da manhã de
segunda a sábado. Aos domingos
a proibição é a partir das 16h até

as 6h da manhã. Amedida já faz

parte do movimento que está

tomando conta da comunidade
para diminuir os acidentes de
trânsito. Na quarta-feira a

Prefeitura havia anunciado a

criação de uma força-tarefa para
tentar conter a violência nas ruas

e estradas.
A decisão sobre a venda de

bebidas foi tomada numa reunião
no dia 19 deste mês entre o

Núcleo de Postos de
Combustíveis de Jaraguá do Sul,
Conselhos Comunitários de

Segurança) Divisão de Trânsito da
Prefeitura e as Polícias Civil e

Militar. A notícia será

comunicada oficialmente em

entrevista coletiva marcada para
o dia 9 de maio, às 16h, na

Delegacia Regional de Polícia.
De acordo com o cornan-

SEXTA-FEIRA, 29 de abril de 2005

VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

Postos de combustíveis serã

proibidos de vender álcool"
MARIA HELENA DE MORAES

� Proibição começa
em 13 de maio, nos
postos Mime, Pérola,
Marcolla e Cidade

ai

O comandante da PM com os números dos acidentes na mão: agora ele espera que isso diminuo i
dante do 140 Batalhão da Polícia
Militar, comandante Ricardo
Alcebíades Broering, foi assinado
um termo de ajuste de conduta
com os postos, Delegacia Regional,
Prefeitura e Conselhos de

Segurança. O termo tem oito

cláusulas, entre elas a que prevê a

colocação de placas restritivas de
estacionamento nas ruas perto dos

postos e fiscalização da PM. O aval
do Poder Judiciário e doMinistério

Público também é nece ss

ário.Ainda de acordo com o

comandante do Batalhão, se esta
alternativa não der os resultados '

esperados, será determinado o

fechamento das lojas de
conveniência a partir das 23h.

O diretor da rede Mime de

postos de combustíveis, Paulo
Chiodini, diz que a empresa
nunca teve a intenção de
incentivar a venda de álcool e que

Dia do Trabalho dá início
aos 80 anos da Duas Rodas

}ARAGUÁ 00 SUL - Reconhecen
do que são seus colaboradores os

responsáveis pela trajetória desta

empresaque estará comemorando so
anos em IOde dezembro deste ano, a

direção da Duas Rodas lança
oficialmente o selo comemorativo no
Dia doTrabalho, neste domingo.

Produtora de ingredientes para
alimentos comalta tecnologia, aDuas
Rodas tem em seus colaboradores seu
grande patrimônio, mantendo
programas de beneficios que incluem
um clube de aposentados, iniciativa
ímparna região, umolhar de carinho
e responsabilidade para com os que
contribuírampara a construção desta
empresa jaraguaense que se tomou

uma multinacional brasileira e que

apeSólfdom;;u:code80:ill1O" P:Jll,::l por

Comprar Venda
Comercial, 2,551 2,553
Paralelo 2,723 2,803
Turismo 2,450 2,630
• Cota��Q Euro Compra Venda

,

, 3,280 3,298"

"

"
"

·CUS RS: 824,30 (abril)"

"
o'
"

·Indicés Oscilação�' Pontos,
·
"

Sovespa 24.439 3,18%I . Dow Jones 10.070 1,26%�
•

Dasdaq 1.904 1,36%•
·
.'

• ô Poupança (%) 0,7855t

um processo de pleno desenvolvi
mentodemonstrando umperfil jovem
e dinâmico.

Este será o primeiro evento das

comemorações previstas durante o

ano. Para a comemoração de domin
go, a empresa programou diversas
atividades naRecreativa da empresa
direcionadas a seus colaboradores e

familiares. Além da distribuição de
bebidas e sorvetes, será realizado o

tradicional bingão onde cada
trabalhador receberá duas cartelas

podendo concorrer a 2motos, 2 biz e
2 bicicletas. Será um lançamento
simultâneo e a comemoração também
acontecerá nas unidades de Sergipe,
Argentina, Chile e Peru. Todos os

colaboradores estarão recebendo a

camisa com o selo comemorativo

ai

OMe dá vitória ao Brasil conu �

este tipo de comércio tarn

pouco lucrativo. "Até at
. o

porque muitos consumi

deixam de entrar no POS!
causa do pessoal que fica be r

em frente", comenta. Elele I

ainda que a rede Mime, hi I
aros, _V!'(_!ll f��endo c?'J;lP r!
entre os consumidoresatra di
entrega de material imp: 1

alertando sobre os perig p,
excesso de álcool.

-.,

in

di
Ontem logo depois do almoço ai
uma Courier, MDX 4919, bateu CIInuma árvore da RuaReinoldo Rau d

acidente foi perto do posto Mime P

Testemunhas contam que o P
motorista perdeu o cóntrole do m

carro depois que o pneu furou. A m

polícia foi chamada para atender ai
acidente e ninquérn s.e�a'thuco ál

...
r ft

."

subsídio ao açúcar europeu.,tI
DA REDAÇÁO - O órgão.ãe

apelação da OrganizaçãoMundial
do Comércio (OMC) lm{nteve a

decisão do painel aberto pelo Brasil
contra a União Européia por causa
de subsídios às exportações de açúcar.
Com isso, a decisão é irrecorrível e o
relatório anterior do painel que
condenava os subsídios será adotado
pelaOMC em até 30 dias a partir de
ontem. Em seguida, os europeus
terão de rever os gastos que, segundo
o Itamaraty, tirammercado dos países
em desenvolvimento e deprimem os

preços internacionais do açúcar.
O Brasil contestou dois elementos
na ação movida contra a UE, que
teve como partes interessadas a

Austrália e a Tailândia. O primeiro
deles consiste nas exportações de

a

açúcar do tipo C, exceden g

produção na UE que não

vendido no mercado euro

segundo ponto contestado
reexportação de açúcar iro d

dos países ACP (ex-cal' S

européias naÁsia, Caríbe e P p

e da Índia com subsídios dire
"A UE não está cump

,

compromissos de redução dos, li

dios às exportações", afumou o d

do Departamento de Conten II

do Itamaraty, Roberto Azev g

Segundo ele, o teto máJÓl1� I

poderia ser exportado pela l q

Européia com subsídios é dei c

milhão de toneladas, o equiv1. g

a 499 milhões de euros, mas� e

vendas subsidiadas daUE eM f

5 milhões de toneladas.
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Objetivo é melhorar

estado dos passeios
oferecer segurança
os pedestres

}ARAGUÁ DO SUL :- A

refeitura começou a

esenvolver internamente uma

ampanha de educação e

onscientização da comunidade
ue irá mostrar, através do

nçamento de uma cartilha e da

ivulgação nos meios de

omunicação, as vantagens e .a

ecessidade de se construir e

onservar as calçadas. O objetivo
reverter a situação de má

onservação e a inexistência de
asseios em vários pontos da

idade.
De acordo com o diretor da
ivisâo de Pesquisa e Plane-
amento da Prefeitura e inspetor
hefe do Crea (Conselho

nu.
Regional de Engenharia, Arqui
tetura e Agronomia), Osmar

1m Günther, um grupo de trabalho
ltr� armado por técnicos da
mil releitura estudou e discutiu as

os legislações de várias cidades,
be nalisando também a tendência
ele e materiais que estão sendo.
"hi mpregados na construção de

J;l ralçadas. "[araguá do Sul já teve
tr1\ dois decretos anteriores que
mp: inham por objetivo a

rig padronização dos passeios. O

SEXTA-FEIRA, 29 de abril de 2005 PANORAMA

ARMADILHAS NAS RUAS

problema é que, na prática, as .

orientações não foram seguidas
e hoje se observam vários tipos
de calçadas com emprego de
materiais não recomendados,
escorregadios, mal conservadas,
danificadas, e muitas delas feitas
de forma errada, o que gera

grande insegurança para os

pedestres", observa.
A prefeitura também

elaborou um projeto para ser

enviado ao Ministério das

Cidades, que dentro do Pro

grama de Acessibilidade, des
tinará verba para que os

municípios possam investir' em
melhorias nesta área. Atual
mente a responsabilidade pela
construção e conservação dos
passeios é dos donos dos imóveis.

Segundo dados do Ipea
(Instituto de Pesquisas
Econômicas Aplicadas), 6% da

população da cidade de São
Paulo já sofreu acidentes em As construções destroem e depois as calçadas não são recuperadas
razão da má conservação ou da
falta de passeios. Em Jaraguá do
Sul não há um levantamento
sobre acidentes deste tipo, mas o
médico ortopedista Pedro
Nishimori informou que é

comum o atendimento a

pacientes com entorses

(traumatismo numa articulação,
resultante de uma distensão
brusca que rompe ligamentos), o
popular "mau jeito" ao pisar. De
acordo com o ortopedista, a única
maneira de evitar acidentes deste

tipo é "prestar atenção ao andar". No começo da Reinoldo, ou a pessoa se aperta contra o muro ...

l Cidade faz campanha para consertar calçadas

"
I'

Rua Marechal: uma das que tem os piores passeios de Jaraguá do Sul

... ou então vai para o meio da rua e corre o risco de ser atropelada

Garapeiros têm aula sobre normas·de higiene
]ARAGUÁ DO SUL - A

Vigilância Sanitária reuniu

ontem quatro dos sete

garapeiros da cidade para
informar quais são as medidas
de higiene que eles devem

oI' adotar a partir de agora para o

I comércio de garapa e também
Rau de outros alimentos. As "boas
me práticas" pregam higiene

pessoal, armazenamento e

manipulação correta dos ali

mentos, carteira de saúde para
as pessoas que trabalham na

área, uniformes e separação das

funções, como a de mexer nos

alimentos' e a de caixa. Outra

lU exigência é o alvará sanitário.
A Vigilância ainda não sabe
quando as vendas vão es tar

liberadas, mas garante que
agora tudo depende dos

len: garapeiros se adaptarem às

exigências.
Durante a palestra os

do garapeiros mostraram as

l� dificuldades de adaptação.
o Segundo eles, um dos maiores

problemas é a instalação de telas

�o local onde fica a garapeira.
A.s máquinas precisam ser

los I.

lmpas e engraxadas, As telas
o dificultam esse processo de
en limp "i di d d
cd eza, isse o ono e uma
I garapeira no centro da cidade,
'in! In' .

.

(
eS10 [ones. Ele também disse

ja I
qUe já fez orçamento para a

e c'
.

a1Xa de tela que vai proteger a

lV� garapeira. "Vou gastar R$ 300

�. �m material e mão de obra.
� rOletei uma caixa totalmente
desrnon_tável para facilitar a

Delegacias de São Bento
do Sul ganhall no_as 8
lIodernas instalações.

j.

Para integrar os serviços prestados ti população, as Delegacias Regional
e da Comarca de São Bento do Sul ganharam novas e modernas instalações.
Com os investimentos no novo prédio, que tem 840 metros quadrados de área

construida, a economia com aluguéis chega a R$ 50 mil por ano. E serviços
como expedição de documentos, vistoria e Iiccnciamento de vetculos são

oferecidos em um único local• ficando mais ágeis. É o Governo investindo em

segurança e eHI um melhor atendimento da população.

As máquinas continuam lacradas nas qarapeiras da cidade

limpeza".
As normas também exigem

dos garapeiros cuidados como

lavar as mãos freqüentemente
e também com a compra e a

manutenção da cana de

açúcar, Segundo a nutricionista

da Vigilância Sanitária, Andréa
de Oliveira, o certo é comprar

pequenas quantidades de
cana. Elas devem ser

armazenadas em local limpo. A
raspagem da casca só deve ser

feita antes de transferir para um
local refrigerado, onde a cana

deve ser embalada em pacotes

que tenham a data de compra,
a procedência e a forma como

ela foi limpa (se com jato de

água ou esponja). "Esse cuidado
simples pode evitar

contaminação e ainda garantir
para clientes e ·fiscais a

qualidade da garapa vendida",
disse Andréa. A cana deve ser

mantida em câmaras de

refrigeração abaixo dos 15

graus. "As bactérias e

microorganismos se proliferam
com mais intensidade com

temperaturas entre os 15 e 60

graus", disse.

secretaria de Eslado da
S8U1nnça Púbica e
Defesa do Cidadão
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CP JURíDICO
.... STF anula processos fundados em provas
recolhidas sem autorização judicial
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, deferiu na

data de 12/04/05, Habeas Corpus (HC 82788) para anular,
desde a denúncia, os processos penais contra empre-sário e

contador, perante a 6a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Segundo o relator, ministro Celso de Mello, no caso, trata

se de prova obtida com transgressão à garantia
constitucional da inviolabilidade domiciliar (artigo 5°, XI).
São exceções à regra os casos de flagrante delito ou

desastre, ou para prestar socorro. O Ministro salientou que
só a determinação judicial autoriza.e durante o dia, a entrada
de alguém, autoridade ou não, no domicílio de outra pessoa,
sem o consentimento do morador.
No caso analisado rio citado Habeas Corpus, o Ministério
Público Federal entendeu que a dillqência fiscal, com apoio
policial, realizada sem mandado judicial nos escritórios
contábeis da empresa e sem a concordância do acusado,
não transgrediu o artigo 5°, XI, da Constituição Federal.
O Ministro explicou ainda que a proteção constitucional
reservada ao domicílio abrange o local onde alguém exerce

atividade profissional."O conceito de casa para os fins da

proteção a que se refere a Constituição reveste-se de caráter

amplo, pois compreende, na abrangênCia de sua designação
tutelar, qualquer compartimento habitado, qualquer
aposento ocupado de habitação coletiva e (:J'ualquer
compartimento privado onde alguém exerce profissão ou

atividade'; afirmou.
Sendo assim, afirmou Celso de Mello, nem a polícia
judiciária, nem o Ministério Público, nem a administração
tributária, nem quaisquer outros agentes públicos podem
ingressar em domicílio alheio sem ordem judicial, ou sem o

consentimento de seu titular,"com o objetivo de proceder
a qualquer tipo de diligência probatória ou apreender
objetos que possam interessar ao poder público':
No caso,disse o relator,apesar da administração tributária
ter o poder de ingressar em domicílio alheio e promover
apreensões de documentos, fiscais, não tem o direito de

ingressar em escritórios de contabilidade nessas condições,
sem mandado judicial. A decisão foi unânime.

Janaína Chiaradia, graduada em Direito pela FURB, advogada
da Cassuli Advoqados Associados. <'

Falecimentos

Faleceu às 01 :50h do dia 28/04, o senhor Orivaldo Correa, com
idade de 53 anos. O velório foi realizado na Igreja Santo Antônio e

o sepultamento no cemitério Municipal de Schroeder.
Faleceu às 20:00h do dia 28/04,a senhora Anita Erthal,com idade
de 78 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério da Vila Rau.
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TENSÃO NO CONTINENTE

Chávezchega a Cuba e deix
os Estados Unidos furiosos

.... Venezuelano

aproveita vinda da
secretária dos EUA para
provocar americanos

DA REDAÇÃO - A secretária de
Estado dosEUA, CondoleezzaRice,
disse na Colômbia que a agenda da
viagem pelaAmérica do Sul não é a

Venezuela. Mas o presidente Hugo
Chávez continua a provocar. No fim
da noite de quarta-feira (madrugada
de quinta-feira no Brasil), ele chegou
a Cuba. A aproximação com Fidel
Castro aumenta ainda mais o clima
de tensão com os Estados Unidos.
Na briga com Washington, o

presidente Hugo Chávez marca

pontos junto ao eleitorado vene

zuelano. Quem telefona atualmente
para a empresa estatal de petróleo

'.
da Venezuela e precisa esperar na
linha ouve um discurso de Hugo
Chávez. Em tom acalorado, de

campanha eleitoral, ele afirma que
os Estados Unidos tentaram pro
mover um golpe para derrubá-lo por
vários motivos. Mas o principal é o
petróleo.

"Nós temos a maior reserva de

petróleo do planeta Terra", diz o

, presidente venezuelano .

Não é verdade. A maior reserva

conhecida é a da Arábia Saudita.
Mas a Venezuela é um dos maiores

produtores de petróleo domundo e

o quarto maior fornecedor dos
Estados Unidos.

O governo americano não gosta
de ver umvizinho tão próximo, dono
de reservas tão importantes,
aproximar-se cada vezmais de Fidel
Castro. Nesta semana, várias

empresas do governo venezuelano
abriram escritórios emHavana. Os
dois governos estão fechando dez
acordos de cooperação nas áreas de
energia, saúde, educação, infra
estrutura, construção e cultura.
Chávez está em Havana para o

encerramento da reunião bilateral

para chamada aplicação da
Alernativa Bolivariana para as

Américas (Alba) Fidel Castro está

chegando dos 80 anos. Fisicamente,
jánão tem amesma energia.Quando
o governo dosEUAcomeçou a achar

que, em breve, talvez pudesse livrar
se do inimigo político de longa data,
surge um novo rival no hemisfério. E
ele já incomoda tanto - ou mais do

que o velho comunista cubano.

o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, deu início nesta quinta
feira a uma viagem de dois dias a Cuba com o objetivo de
fortalecer a aliança entre os dois países. O presidente de Cuba,
Fidel Castro, já disse que seu país está saindo da crise e

fortalecendo sua economia em grande parte graças ao apoio da
China e da Venezuela, que vende petróleo a preços mais baixos
para a ilha. Durante a visita de Chávez, Cuba e Venezuela assinarão
vários acordos bilaterais. Entre eles se destaca um que estabelece
a construção de uma fábrica de lubrificantes na ilha. "O projeto
está em negociação e está avançando bem. A Venezuela é um

dos maiores produtores de base para lubrificantes na região';
disse na quarta-feira o ministro de Energia e Petróleo da

Venezuela, Rafael Ramírez, que também preside a estatal Petróleos
de Venezuela (PdVSA).

CORREIO TV

Rei em Santa Catarina
Nos bastidores da festa dos 40 anos da
Globo no Claro Hall, no Rio, Roberto Carlos
era todo gentilezas com Glória Perez.

Depois de convidar a autora para tirar uma
foto com ele no camarim, fez questão de
dizer que não perde um capítulo de
"América': O Rei contou que instalou uma
televisão nova na sala só por causa da
novela. Mas desde ontem Roberto Carlos
não está podendo ver "América" por conta
dos shows em Santa Catarina, que
começam sempre às nove da noite. Ontem
foi em Criciúma, hoje será em Joinville (no
Centreventos Cau Hansen) e amanhã em

Florianópolis (no Centro Sul).

Exclusivo
Ator que acaba de viver um excelente
momento na TV com o Giová de "Senhora
do Destino'; José Wilker assinou um

contrato de estrela de primeiro time com a

Globo. Fica exclusivo até 2009.

Caldeirão vivo
o "Caldeirão do Huck" vai ser ao vivo
durante todo o mês de maio. É um antigo
sonho do apresentador, que ganhou força
com a boa audiência do especial de
aniversário.

si
rll

Chávez está em Cuba e é motivo de preocupação para os H
CI

uH

DA REDAÇÃO - Divergências
com a Venezuela, a crise no

Equador e a eleição na Orga
nização dos Estados Americanos
(OEA) marcam a presença da
secretária de Estado americana,
CondoleezzaRice, na Conferência
daComunidade das Democracias,
que começou ontem no Chile.Na
terceira escala de uma viagem pela
América Latina em que visitou

Brasil e Colômbia e que terminará

em EI Salvador, Rice chegou

Dores de cabeça de Condolee
ontem a Santiago para par
deste fórum multilateral.d n

participarão representant grE

104 países. Sua chegsl s,Chile, onde irá se reuniu

presidente Ricardo l' c

acontece num momen

tensão nas relações entre
m

Venezuela. Apesar do 00 ta

generalista de sua viaget
lli

região Rice reiterou em BI u

" ,_" m
sua preocupaçao co

realidade da Venezuela. on

A "Folha de S. Paulo" de ontem afirmou que o presidente Luiz Iná
Lula da Silva avalia que seu colega da Venezuela, Hugo Chávez, ou

"ultrapassando os limites" na ação antiamericana. A expressãot
sido utilizada por um auxiliar petista do presidente. Para Lula, Chá, '

pode prejudicar a Venezuela, mas também os vizinhos, ao estim
hostilidades a Washington no subcontinente latino-americano.
Essas avaliações foram levadas a Chávez na última sequndal
pelo ministro da Casa Civil, José Dirceu, afiHna o jornal. Os doil
reuniram a sós no Palácio Miraflores, em Caracas.
Para Lula, Chávez errou ao romper no fim de semana o acordo
cooperação militar com os EUA de mais de 30 anos. Esse recadol

Is:
sido levado por José Dirceu, mas Chávez teria se negado a reve

posição. Tudo essa ação brasileira, segundo a "Folha'; teria sido fi n

para tentar agradar Condoleezza Rice. 1tU,I

Chegam asmulheres
A partir desta segunda-feira, às 19h1S, muito romantismo e fortes emoções estréiam na

tela da Record. "Essas Mulheres" (na foto, cena do primeiro capítulo) é a nova novela que
substituirá A Escrava Isaura e que vai encantar a todos com sua história e personagens. A
nova trama terá 140 capítulos com um custo de US$ 50 mil cada.

Nos trinques
o apresentador do programa Tudo a Ver, Paulo
Henrique Amorim e Roberto Justus, do programa O

Aprendiz, da Rede Record, foram eleitos pela revista

"Contigo" como os homens mais elegantes e

sofisticados da televisão brasileira. Foram 15

especialistas na área de moda, beleza e estilo que
escolheram as personalidades, além de vários votoS
dos leitores da revista pelo site.

Ibope da Escrava
A reta fina da novela A Escrava Isaura alcança
excelentes índices e mantém a audiência registrando
vice-liderança no horário de exibição. Na terça-feira,
das 19h 13 às 20h 15, a Record marcou 17 pontos de

média, com picos de 20 e share de 24%. Na mesma

faixa horária, o SBT ficou com 11 e a Band com 4, lir

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MAIS UM DESAFIO LINHA DE FUND

JogosdaJuventude
Ontem, 52 atletas da

Seleção Catarinense

viajaram para o Rio de

Janeiro. A partir de amanhã

eles disputam a fase

nacional dos Jogos da
Juventude Italiana. Os

atletas, entre 11 e 14 anos,

têm descendência italiana e

correm atrás de uma vaga

para a etapa mundial que
acontece na Itália. No ano

passado, Mayara Martins, de

Jaraguá do Sul, trouxe três
medalhas da etapa mundial

de natação: duas de ouro e

uma de prata.

Na serra gaúcha
Depois de ser sondado pelo
Flamengo e por times do
Oriente Médio, o atacante

Túlio acertou mesmo com o

Juventude. O empresário do

jogador não revelou o valor

da negociação, mas o

contrato prevê que o

jogador deve receber uma

remuneração por gol
marcado. Com 34 anos, Túlio

já foi três vezes artilheiro·do

Brasileirão: 1989, i 994/95.

alwee enfrenta adversário

5, onhecido amanhã pela Liga
ime de Ferretti

frenta o Minas

13h15 no

rque Malwee

)ARAGUÁ DO SUL - Malwee e

nas se enfrentam amanhã pela
nda vez na temporada. Os dois
es fizeram a semifinal da Taça
sil, no dia 12 de março, em

rios Barbosa. Os jaraguaenses
cerampor 2xO com dois gols de
ilham e garantiram a vaga para

:} ·nalda competição. Amanhã o
o será pela Liga Nacional. A

Jar dido da SportTV, o jogo foi

l,dl nsferido para as 13h15. Os

an gressos já estão sendo vendidos

gaJ postosMime aR$ 7.
A Malwee está em 110 lugar
classificação com sete pontos
cinco jogos. Já oMinas está 80,
m nove pontos em sete jogos.
ta será a terceira partida
nsecutiva da Malwee em casa

uma série de seis. "Queremos
mar omaior número possível de
ontos em casa para ter

nqüilidade para os jogos fora",
'sse o supervisor técnico Kléber

angel. A vantagem de já ter

: ln! entado o adversário neste ano
oaxe uma certa facilidade para

James (esq.) disputa a bola no treino: ele está confirmado no time que enfrenta o Minas amanhã

armar o esquema ideal.
"Eles têm uma garotadamuito

bem treinada pelo (técnico)
Miltinho. Ele é um grande
estrategista", disseRangel. Para ele,
o jogo promete sermuito disputado.
"São duas equipes bem

estruturadas e, por isso, a disputa
será grande". Ontem o time treinou

'com bola em dois períodos e faz o
mesmo preparo hoje de manhã. À

ime de futsal Sub-17 viaja
oje para São Bento do Sul

)ARAGUÁ DO SUL - O time de

tsalWizard/Cej!FME viaja hoje
ra São Bento do Sul para o

turno da 1 a fase do Estadual Sub
. Em terceiro lugar na chave com
ês pontos, a intenção é somar o

aiornúmero de pontos possíveis
ara .trazer uma rodada para
aguá do Sul na segunda fase, já
e todos os times já estão

assificados.

O primeiro jogo será hoje às sete

da noite contra a Metisa/Timbó,
líder do grupo com nove pontos.
Amanhã joga às 10h30 conta o

time da casa e às 17h contra Rio

do Sul. "Mas o nosso foco principal
neste ano é a Olesc. E temos

chance de classificar já que este

ano passam três equipes para a fase
final", disse o treinador

Augustinho Ferrari.

tarde os jogadores descansam e

entram na concentração à noite.

O time mineiro treina hoje, no
ParqueMalwee, em dois períodos.
O craque Falcão chega hoje a

Jaraguá do Sul. Ele faz testes hoje
e amanhã e pode ser confirmado

momentos antes da partida.
"Esperamos contar com ele", disse
o supervisor.

CARINHOSO - Quem

também joga em casa amanhã é

a Carinhoso. O time do técnico
Renato Vieira joga às 19h contra

Tangará pelo Campeonato
Catarinense da la Divisão. O
time jaraguaense está em sexto

lugar, com quatro pontos em

quatro jogos. A liderança da

competição é da Unisul, que
tem dez pontos em quatro

partidas.

Goleiro Marcos pode trocar

o Palmeiras pela Europa
DA REDAÇÃO - O goleiro

Marcos estámuitopróximodedeixar
o Palmeiras. A afirmação foi feita
ontem pela advogada do atleta,
Gislaine Nunes, numa tensa

entrevista à Rede Record de
Televisão. De acordo com ela, o
jogador teria "uma ótima proposta
do exterior". Gislaine disse que ainda

hoje deve encontrar-se com

dirigentes do Alviverde para saber

quanto o clube quer para liberar o

goleiro, tetracampeão domundo na
Ásia em 2002.

''A. reunião de hoje é para saber
os valores pelos quais ele (Marcos)
poderia ser liberado. Mas isso não

quer dizer que ele vá sair. Tudo vai

depender do clube", disse a
advogada. Ela confirmou, no
entanto, que existempropostas. "De

fato oMarcos tempropostas para sair

e uma ótima do exterior. Ele próprio
já sabe disso", confirmou.

O depoimento da advogada na
TV foi marcado por momentos de
tensão e ofensas. Surgiu em

decorrência de uma informação
divulgada pelo apresentadorMilton

Neves. De acordoMilton, ele havia
se encontradocomGislaine nanoite
anterior em um restaurante em São
Paulo para tratar de assunto de
interesse de ambos e teria

perguntado se ela tinha uma

"bomba" no futebol. "Ela me disse

que tinha uma de arrasar. Me

contou que estava tirando oMarcos
do Palmeiras e colocando no

Corinthians. Você acha que eu iria
ficar quieto diante disso?", perguntou
o apresentador.

Gislaine desmentiu Milton
Neves no ar. "Quê que é (sic) . Você

delira?", perguntou ela. "Você chupa
meia à noite?", acrescentou. "Eu
nunca disse a você que estava

colocando oMarcosnoCorinthians.
Estou tentando fazer a transferência
dele para um outro clube, mas omais
provável é que o negócio seja
fechado com um clube do exterior",
respondeu. Como Milton Neves
insistia na informação anterior, ela
se irritou de vez. "Eu não vou

confirmar nada disso. Eu não vou

entrar na sua. Você gosta é de fazer '

fumaça e eu trabalho", provocou.

JULIMAR PIVATTO

Olesc em Jaraguá
Já está praticamente acertada a fase regional da Olesc em Jaraguá
do Sul. O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Jean Leutprecht,
se reúne hoje em Florianópolis com os diretores da Fesporte para

fechar as datas. A previsão é para os dias 21 a 26 de junho, com

quatro modalidades: futsal, handebol, basquete e vôlei. Segundo
o secretário, será uma espécie de teste para 2006, pois a cidade é

uma das candidatas à fase estadual da competição. Neste ano, a

etapa final da Olesc será em Itajaí. Esta é a competição estudantil
mais importante do Estado e envolve atletas de várias modalidades

com idade até 16 anos.

julimar@terra.com.br
_______i%'1i%�MlW__%'; .

Não adiantou
Parece que o intenção de

Grafite em diminuir o racismo

ao denunciar o caso

"Desábato" não adiantou

muito. No jogo de despedida
de Romário da Seleção
Brasileira, uma banana foi

atirada no campo com a frase

"Grafite Macaco!': O país que
tem a maior miscigenação de

raças do mundo ainda não

aprendeu que as pessoas
devem ser julgadas pelo
caráter e não pela cor da

pele. Lamentável!

Custos
O técnico da equipe Sub-l?

de Futsal de Jaraguá do Sul,
Augustinho Ferrari, está

indignado com algumas
atitudes da Federação
Catarinense. Na primeira fase
do Estadual, todas as equipes
já estão classificadas, o que

significa que não vale nada. "É
muito custo pra gente.Temos

que pagar viagem,
alimentação e as taxas da

federação. O (conselho)
arbitral não adiantou nada':

Fica o desabafo.

Guga treina em Roma com o

argentino Cuillermo Coria

DA REDAÇÃO - O brasileiro
GustavoKuerten, já emRoma para
a disputa do Masters Series local,
aproveitou a tarde de ontem para
treinar com o tenista argentino
Guillermo Caria, atual vice

campeão de Roland Garros e vice

do Masters Series deMonte Carla
deste ano. "Treinei de manhã e à

tarde, com o Caria. Este é um

grande torneio, com a quadra um
pouco mais rápida que as outras

do circuito de saibro, mas está legal
e quero aproveitar os próximos dias

para treinar bem com os outros

jogadores e disputar o máximo de
sets com eles", disse Guga, que para
hoje jámarcou treinos novamente
com o argentino.

OMasters Series de Roma, que
começa segunda-feira, é o terceiro
torneio que Guga disputa em 2005,
após sete meses afastado por

cirurgia no quadril. Mesmo assim,
o tenista garante que terá fôlego
para o torneio. "Estou bem de físico,
começando a evoluir mais, e a

partir de agora tenho que esquecer
este lado e pensar mais mesmo na

Guga treina na quadra de saibro

parte tática e técnica do jogo",
contou Guga, que no ano passado
não jogou em Roma e nem em

Hamburgo, onde compete na

semana que vem.

A última participação de Guga,
atual 86º colocado no ranking
mundial, no Masters Series italiano
foi em 2003, quando perdeu na

primeira rodada. Entretanto, o

retrospecto do brasileiro na

competição é positivo. Lá Guga
tornou-se campeão em 1999 e vice

nos anos 2000 e 2001.

Le CIRQUE
Um circo' diferente

GIRAFAS! RINOCERONTES, ELEFANTES, lRAPEZISTAS,
ABROBATAS! MALABARISTAS E MUITO MAIS.
Local: Ilha da Figuei ra (em frente Posto Behl ing)

,

Somente S EXTAI SABADO e DOMI N G O

Horários: Sábado e Domingo as Iéh, 1811 e 20h30.
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SUPLEMENTO DE VARIEDADES E

bras inéditas de Schwanke
no Centro Cultural MARIA HELENA DE MORAES

Painel de 1990: A Deposição de Cristo

deCaravaggio ilumiado por 7,2 mil watts

Charles Kfitzke está mostrando
.' -

desenhos e Chan, instalação.Todos
representam a produção artística

contemporânea de Jaraguá do Sul.
Aline Dias,Aline Essenburg,Cau
Holleben, Eliane Fraresso, Júlia Amaral,
Luana Raiter, Raquel.Stolf Ricardo Kolb,
Susana Salles e Traplev também
integram o projeto.

Trabalhos inéditos de Luiz Henrique Schwanke e de mais 13 artistas

plásticos de Santa Catarina estão no Centro Cultural de Jaraguá do Sul

até o dia 19 de junho. Os trabalhos integram a terceira edição do
Projeto Schwanke 2005 Perspectiva das Artes Plásticas em Santa

Catarina.
São 30 desenhos de Schwanke feitos em 1985 e que estão sendo

mostrados pela primeira vez. De acordo com o curador Charles

Narloch, do Museu de Arte de Santa Catarina, os desenhos têm uma

característica rara."são perfis de linguarudos sem língua': informa o

curador, ao referir-se a série de desenhos do artista, feitos em folhas

de livros de contabilidade, com línguas enormes saindo da boca. Além

dos desenhos, uma instalação de 1990,enorme, de 203 por 300,
iluminada por 7.200 wats.Trata-se de uma apropriação da obra de

Caravaggio, denominada de Deposição do Túmulo.
Dos 13 artistas contemporâneos, três são de Jaraguá do Sul: Chan.

Xaxá e Vera Bagatoli. Ela participa pela segunda vez do projeto. Está
expondo fotos manipuladas do próprio corpo. De acordo com Vera,
são fragmentos do corpo, uma espécie de investigação da anatomia

baseada no reconhecimento, desconstrução e reconstrução. Xaxá, ou

Os três jaraguaenses: Charles, Chan e Vera

Desnhos de Charles 1<1 itzke

DIVULGAÇAO
'

DIVULGAÇAO

Cerca de 7% da população de Jaraguá do Sul (hoje com aproximadamente 130 mil

habitantes) é descendente de poloneses. Foi pensando nessa gente e para manter

-viva a história de sua família que a professora Olga Piazera Majcher escreveu o

livro "Encontros e Reencontros': lançado na segunda-feira, no Museu Municipal
Emílio da Silva. O livro resgata a vida da família Majcher, que imigrou a partir de
1941, desmembrada por causa da 2° Guerra Mundial.

A história é real, mas parece ficção. Os fatos narrados foram guardados durante os

anos de convivência com marido Stanislaw. Apesar de ser a história de uma só

família, retrata o drama de milhares de poloneses que foram forçados a sair da terra
(

natal para fugir de perseguições políticas e do nazismo.
REPRODU AO/CORREIO

ENCONTROS E REENCONTROS

Historiadora Olga
Piazera Majcher e o

livro Encontros

e Reencontros, lançado
na segunda-fei ra no

Museu Emílio da Silva

"

Fotos de fabiano Chan

Trablahos de Vera Baqatol!

"Encontros R n ontro "revela
froletório da família Maicher

MARIA HELENA DE MORAES

Descendentes de poloneses e secretários

municipais prestigiaram o lançamento do livro

o livro narra o reencontro de parentes dispersados pela
guerra e parentes de terceira e quarta gerações que se

conheceram já no Brasil. A parte mais emocionante é que
relata o caso de dois amigos de infância que se

reencontraram depois de 58 anos e do encontro de um dos

irmãos de Stanislaw, após 37 anos de distância forçada.
O livro de Olga está à disposição no Museu Emílió da Silva ao

preço de RS 20. O dinheiro da venda será revertido para um

fundo específico da Associação da Cultura Polonesa de

Jaraguá do Sul. O diretor de comunicação da Associação,
Inácio Arendt, informa que entidade reúne 30 associados. A

Associação foi fundada em novembro de 2002.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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De 29 de abril a 5 de maio

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan

FILME/HORÁRIO

Blumenau - Rua Sete de Setembro

FILME/HORÁRIO

Constantine
14:30 - 16:45 - 19:00 - 21 :15

A Intérprete
13:30 - 16:15 - 18:45 - 21 :15

14:00 -17:1 5 - 20:30
XXX 2 -Estado de Emergência
14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00

Miss Simpatia 2: Armada e Perigosa
14:45 17:00-19:15-21:30

Be Cool: O Outro Nome do Jogo
19:30 - 21 :50

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

O Clã das Adagas Voadoras
14:15 - 16:45 -19:15 - 21:45

XXX 2 Estado de Emergencia
13:45 15:45 17:45 19:45 21 :45

Assalto A 13" DP
13:45 - 16:1 O � 18:30 - 21 :00

Be Cool O Outro Nome do Jogo
16:00 ,19:00 A Família da Noiva

14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 :30

A Interprete
14:30 17:00 19:30 22:00

Programações sujeitas a alteração

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ C-Comédia/P - Policial/ S-Suspense/ DC - Documentário/ RcRomance/ l-lnfantil/l-Ficção

lJ OiJ
SOCIEDADE CULTURA ARTisTiC/\

r:UNDADA EM 08-06-1958

Contato:275 2477 - 3706488

GEN

Missas Informativo Paroquial
30 de abril e 10 de maio

NOSSA MENSAGEM

60 Domingo da Páscoa

SABADO
lSh30-Matriz

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

19hOO-Perpétuo Socorro
19hOO-Matriz "Quem me ama, será amado pelo Pai, e eu o

amarei"

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

08h30-São Cristóvão

Somos família de Deus, reunida em torno da mesa da Palavra e da mesa do
Altar. Da primeira o Senhor vai semear sua Palavra em nossos corações. Ela
vai brotar, crescer e produzir frutos. Na mesa do Altar o Senhor vai entregar

_
se a nós em seu Corpo e Sangue. Comungando este mistério, também nós
somos convidados a fazer da vida entrega e partilha pela redenção dos

irmãos, Com esses sentimentos, iniciemos esta celebração, agradecidos ao
Pai pelo Espírito Santo que nos deu.

,1'
,

Os Esquecidos, (The Forgotten) -

2004-$uspense
Num clima de mistério que remete à série

Arquivo X, este thriller de terror envolve o

espectador na intrigante trama sobre a luta
insana de Telly Paretta (Julianne Moore, de

Longe do Paraíso) em provar que ela teve um

filho e que este está desaparecido. O mundo
inteiro nega a existência do garoto, até mesmo

seu marido, Jim (Anthony Edwards, da série
Plantão Médico). Mas Telly tem certeza de que
não está louca, nem é vítima de memória
induzida.O que será que está acontecendo? Por

que todos negam que ela é mãe de fato? Uma
nova esperança surge na figura do solitário Ash
Correll (Dominic West, de O Sorriso de Mona

Lisa),que passa também a lembrar que teve uma
filha, igualmente desaparecida. É um complô do

governo, uma experiência secreta ou é caso

mesmo de abdução por alienígenas? É o que
também quer descobrir a detetive Anne Pope
(AlfreWoodard, de StarTrek - Primeiro Contato).
O roteiro deGerald Di Pego (Fenõmeno;lnstinto)
provoca àlguns bons sustos e conduz o

espectador a uma conclusão assustadora.
Moore brilha como sempre, grande atriz que é,e
injeta credibilidade num elenco completado
ainda por nomes como Gary Sinise (Forrest
Gump - Contador de Histórias) e Linus Roache (O
Padre).

I

Legalmente Chie (Confessions Of A
Sociopathic Social Climber) - 2005 -

Comédia

Esta sátira social feita para a TV é baseada no

best-seller homônimo de Adele Lang e

estrelada por Jennifer Love Hewitt (Garfield - O

Filme), que parece estar abandonando os

filmes de terror que fizeram sua fama para se

dedicar mais à comédia. Ela é Katya Livingston,
uma jovem executiva de 28 anos que mora em

São Francisco.Obceçada pelo sucesso,
destemida e perigosa, ela não deixará nada
cruzar o seu caminho rumo à ascensão social.
Mas inspetores do imposto de renda estão

questionando os bens de Katya, e por isso ela é

obrigada a manter um diário financeiro. O que
mais lhe interessa, porém, são mesmo as

fofocas sobre vizinhos, arniqos, celebridades e

seus inimigos,que não são poucos.
..,

Bridget Jones - No Limite Da Razão
(Bridget Jones:The Edge Of Reason) - 2004-
Comédia

'

A heroína romântica mais famosa dos últimos

tempos, saída das páginas do best-seller de
Helen Fielding, está de volta e, com ela, suas
dúvidas, medos, anseios e a infindável luta
contra a balança. Partindo de onde o sucesso O
Diário de Bridget Jones (01) terminou, Bridget
Jones - No Limite da Razão começa com a bela

protagonista (Renée Zellweger) feliz da vida,
namorando Mark Darcy (Colin Firth) e
trabalhando como repórter de televisão. Aliás,
sempre cabe à ela as matérias mais

complicadas e, por isso, divertidas, como saltar
de pára-quedas. Mas tudo o que é bom dura

pouco. O pedante Daniel Cleaver (Hugh Grant)
consegue um emprego na mesma emissora de

Bridget e volta a assediá-Ia. Enquanto isso,
Mark pode ou não estar tendo um caso com

uma colega de trabalho, o que deixa abalada a

relação dos dois.Tentando deixar os problemas
de lado, Bridget aceita, ao lado de uma amiga,
fazer uma matéria na Tailândia. Ledo engano
pensar que a viagem ao paraíso exótico será
relaxante. Além do constante assédio de
Cleaver, Bridget terá problemas com a polícia e

descobrirá o quanto pode ser perigosa uma

prisão tailandesa. Zellweger (ganhadora do
Oscar por Cold Mountain) não pensou duas
vezes em ganhar uns quilos para viver a

personagem,e aqui ela se mostra mais
confortável e confiante na pela da insegura e

divertida Bridget.

JOA VíDEO LOCADORA

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

www.joavideo.com.br

IJOA
v í D E O
LOCADORA
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Parfait com Licor
Ingredientes: 3 gemas; 1 1/2 colher (sopa) de açúcar; 1 1/2 colher (sopa) de vinho do Porto :'

ou licor de sua preferência; 1 1/2 xícara (chá) de creme de leite batido como chantilly; raspas
de chocolate.

Preparo: Bata as gemas com o açúcar, até obter um creme espumoso. Junte o vinho (ou licor)
e acrescente o creme de leite batido.Coloque numa tigela e leve ao congelador por
aproximadamente 24 horas. Ao servir, decore com raspas de chocolate a gosto.

Musse de Morango
Ingredientes: 1 lata de creme de leite; 1 colher e meia (sopa) de suco de limão; 1 quilo de morangos; 8

colheres (sopa) de açúcar; 2 claras; 3 folhas de gelatina ou meio envelope de gelatina em pó sem sabor.

Preparo: Agite bem a lata de creme de leite e despeje o conteúdo numa tigela. Junte o limão.rnisture
delicadamente e reserve. Lave e limpe os morangos, reservando alguns para decorar o prato. Amasse os

demais com um garfo. Junte a metade do açúcar, o creme de leite reservado e misture bem. Reserve

novamente. Bata as claras em neve firme. Junte o restante do açúcar, às colheradas, para formar um suspiro
firme.Reserve.À parte,deixe a gelatina demolho com 3 colheres (sopa) de água fria e leve ao fogo,em banho-

I maria até dissolver completamente.Junte a gelatina dissolvida ao suspiro reservado. Acrescente o creme de

morangos, misture delicadamente e, despeje em taças. Leve a geladeira por 4 horas. Sirva bem gelada e

decorada com os morangos inteiros reservados anteriormente.

n.mi�inoaJ:>�"vei�aRien�� GI· ••�...
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a-�ei�lu�iIJzar)Glo':as Rara
5 Ô atra�es lJe pr�ées$àm'
iRgd� ..g.e�ar rlJul�a
n istrativa ...

IWit ezês ceri��s medidqs de eConomia podem ger�r
transtQrnos e até mesmo multas perante orgãos

pétentes. Este é o caso da confecção dós

��cu�ent8s fiscais, regulamentada no RICMS/SC, seç�o II,
��,tigqs23 ei24, CJ'Üe muitas.vezes pode não ser •.,i· •••••••••·.I oa

��spe'•..�adalseja por desinformação ou por questãode
�êonqrnia.<Quandó a empresa já está em operação-e
�lilizapdo �Iocos de notas fiscais comjogos dest?cáveis
/QJ:estillll'agasiao preenchimento datilografado e adCJuire
y.[l1 s8!tware para a impressão de notas fiscais, é comum
'á,lintençãode aproveitar os blocos restantes antes de) ,

sollçitar a confecção de notas fiscais em formulário

TecnoFlex
Desenvolvendo Soluções

473717676
www.tecnoflex.com.br

I f s
s stemas

473716864
www.infosoftsistemas.com.br

CENTRIUM
INFORMÁTICA
Sistemas de Gestão

47371 7764
www.centrium.com.br

EJ

e i�r��n:�;:ática .

www.icroinformatica.com

tfl
NETWORKS

472731112

www.tfi.com.br
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Novela de época prom.ete
muito sucesso na Record

<l Glória (Carla Regina),
Aurélia Camargo (Christine
Fernandes) e Mila (Mirian
Freeland), são as protagonistas
da nova novela da Record

Por Erica Guarda/GB Edições

Substituindo "Escrava lsaural'Essas
Mulheres" estréia nesta segunda, às
19h30, consolidando assim o horário
telenovelas da Record

Nunes), e ela não hesitará em, num lance de
extrema ousadia, vencer sua maior rival,
Adelaide (Adriana Garambone), e casar-se com

ele, só para descobrir que, longe da ventura
sonhada, comprou o infortúnio. Aprenderá que
a felicidade pode se tornar um fruto proibido e

que sua conquista exige muito mais do que podia
supor. Além disso, terá de enfrentar as manobras
do terrível vilão que é seu tio e tutor, Manoel
Lemos (Paulo Gorgulho), firmemente disposto a

se apropriar da fortuna que ela herdou.
A atriz Carla Regina, viverá uma personagem
que de início se chamara Glória, mas com o

decorrer da trama ela será a cortesã Lúcia. Com

Glória, amiga de Aurélia na adolescência, o
destino é mais cruel. Órfã de mãe' e com o pai
doente numa cama, ela se vê obrigada a se

vender para comprar remédios para o pai e dar
de comer à irmã menor. Por este gesto extremo
de generosidade, será expulsa de casa, trocará de
nome com uma prostituta que morre, e acabará
se tornando a cortesã mais famosa da cidade. E
aí será traída pelo amor, erro fatal numa mulher
da sua profissão. Glória se apaixonará por Paulo
(joão Víttí), um jovem rico. E para viver seu
romance terá de lutar contra os preconceitos,
contra o pai do rapaz e contra o.vilão Manoel

Lemos; que a mantém subjugada por sórdidos
ardis.
O papel da jovem bem nascida, mas
problemática ficará por conta de Mirian
Freeland. Mila, é uma mulher inconformada

com as limitações e

preconceitos da sua época. Tem
um comportamento que causa

estranheza. O maior problema
de Mila é a própria mãe,
Leocádia (Ana Beatriz

Nogueira), com quem vive

terríveis conflitos. Tudo isso a

levará a sofrer sérios distúrbios

psicológicos. Será tratada por
um médico negro, Augusto
(Alexandre Moreno), por quem
se apaixona e vive um

conflituoso romance. Solidária a

Aurélia na luta contra o tio,
será alvo do ódio do vilão, que
descobrirá um segredo na vida

Desde o começo de abril os programas da Record
estão exibindo matérias especiais que mostram quem
são "essas mulheres" que estão presentes nos

principais segmentos no País. São reportagens que

apresentam, por exemplo, nos programas de esporte,
mulheres que freqüentam os estádios de futebol e
torcem por seu time de coração ou aquelas que
brilharam no esporte. Outras matérias apontam as

guerreiras que fazem de tudo para sustentar a casa e

cuidar da família. E ainda, mulheres que salvam,
trabalham, são mães, chefes de família, suam e

encaram a vida de frente provando que nãOdAfflllcna<1a
de sexo frágil.
Na verdade "Essas Mulheres" é uma novela
ambientada no Rio de Janeiro, no Século XIX,
livremente inspirada nos romances "Senhora", "Diva"
e "Lucíola", de José de Alencar. A trama tem o

objetivo de contar histórias de mulheres excepcionais
que viveram tórridos romances e tiveram suas vidas
transformadas radicalmente pelo amor. Delas, as três
mais importantes são:

Aurélia (Christine Fernandes), a protagonista, é uma

autêntica heroína romântica. Pobre, mas digna e

honrada, se torna rica quando recebe uma inesperada
herança. A fortuna lhe dará condições de ter o

. homem que ama, Fernando Seixas (Gabriel Braga

r

o

c

o

C

b'

o

u

I
. "

"

lc
E,

o

E

E'

i�
,e

.'

O'

rr

0,

9'

,i

J'

"

.'

o'
9'

,:i'!
--

S'
0,

fi[

Assassinatos na Academia Brasileira de Letras
Jô Soares apresentou uma nova faceta ao público em 1995, ao
publicar o livro "O Xangô de Baker Street". Apesar de ter se
aventurado anteriormente no mundo das letras, foi com este livro
que recebeu a consagração pública, passando a figurar na lista dos
mais vendidos. Seu segundo livro, "O Homem que Matou Getúlio
Vargas", lançado em 1998, repetiu a façanha editorial: além de
tornar-se um best sei ler, foi vendido para cinco países. Suas histórias
são criadas a partir de uma profunda pesquisa histórica e social. Sua
erudição aliada ao seu senso de humor e inteligência marcante, faz
com que suas histórias e personagens sejam inesquecíveis.
"Assassinatos na Academia Brasileira de Letras" promete não trair a
expectativa de seus leitores que aguardam um novo livro há alguns
anos. O lançamento é da Editora Companhia das Letras e têm 256

páginas.

60 grande vilão da história ficará por
conta do ator Paulo Gorgulho,
interpretando o personagem Manuel
Lemos

de Augusto e o usará como arma.

Assim como os três mosqueteiros, que eram quatro,
também há uma quarta mulher. Trata-se de Adelaide
(Adriana Garambone). Moça rica e determinada que
não hesita diante de nada para atingir seus objetivos.
Apaixonada por Fernando, será a grande rival de
Aurélia, com quem travará memoráveis batalhas.
As primeiras cenas da nova novela foram gravadas na

cidade mineira de Tiradentes, sob a batuta do diretor
Flavio Colatrello. Bertioga, cidade do litoral sul de São

Paulo, também serviu de cenário para as gravações das

primeiras cenas de "Essas Mulheres". Tudo porque os

atores Roberto Bontempo, Fernando Oliveira e Luciano

Quirino gravaram cenas em que seus personagens
Cunha, Martim e Simão, respectivamente, descarregam
mercadoria contrabandeada na praia e a Milícia chega e

os surpreende.
De autoria de Marcílio Moraes e Rosane Lima. "Essas
Mulheres" tem a difícil missão de segurar a ótima
audiência que conseguiu a famosa "Escrava Isaura". Com
a novela que já foi sucesso em todo o mundo, a Record,
por muitas vezes conseguiu cativar o segundo lugar na
preferência do telespectador, ficando atrás apenas da
poderosa Rede Globo.

Quem é quem
AURÉLIA CAMARGO (Christíne Fernandes)
Heroína romântica, apaixonada por Fernando
único e grande amor. Pobre no início da histó;i\
amargará ainda mais dificuldades depois da m
do seu pai, quando terá de trabalhar duro para
ajudar na casa, tornando-se criada da sua mai�
rival.

PEDRINHO (Leonardo Miggiorin) Irmão mais
novo de Aurélia.Adolescente alegre e vivaz. Tem
dificuldades nos estudos.Gostaria de assumira
papel de "homem da casa.rnas ainda não tem
maturidade para tal.

MILA DUARTE (Mirian Freeland) Amiga de
Aurélia. Irrequieta, vai testar os limites impostos
mulheres de sua época, com os quais não Pode
conformar. Suas atitudes inusitadas vão provoc
incompreensão de muita gente, principalmente
família.

DUARTE (Ewerton de Castro) Pai de Mila.Dedi
um carinho especial à filha. Muito envolvido co
trabalho para poder sustentar os gastos da fam
e das escapadelas da mulher.Viverá um amor

proibido que poderá mudar toda sua vida.

LEOCÃDIA DUARTE (Ana Beatriz Nogueira) M'
de Mila, entra sempre em conflitos sérios coma

filha, com quem disputa uma absurda competi
Atraente ainda, incentiva a corte de outros
homens.

GLÓRIA/LÚCIA (Carla Regina) Moça bonita e

singela. Um diamante bruto. Pobre, aceita o

assédio de Cunha com o intuito de conseguir
dinheiro para os remédios do pai. Expulsa de ca

vai passar por uma transformação, e acabar se
tornando a cortesã mais admirada e requintada
Corte. Depois se apaixonará por Paulo, o quea
entrar em conflito com a vida que leva.

FERNANDO SEIXAS (Gabriel Braga Nunes) Herê
romântico, apaixonado por Aurélia. Bonito e

sedutor, é alvo do desejo das mulheres que
conhece. Defende a causa abolicionista, gosta di
escrever, e abandona a segurança do serviço
público para trabalhar em um jornal.

ADELAIDE AMARAL (Adriana Garambone) Éa
grande rival de Aurélia, humilhando-a semprec
pode. Filha do banqueiro Artur, é rica e poderes
Dissimulada e-afeita a armar intrigas para atingir
seus objetivos.

PAULO SILVA (João Vitti) Vem da província para
Corte para se preparar para a carreira diplomáti
a mando do pai. Rapaz ingênuo e romântico,se
apaixona por Glória, quando ela já é cortesã.ViVi.
com ela um trágico romance.

MANOEL LEMOS (Paulo Gorqulho) Tio de Aure
Grande vilão da história. Mantém uma fachada�
comerciante probo (honestole próspero, masei
envolvido com contrabariâo e com o aliciamenll
de mulheres. Dirige seus negócios de modo durG
cruel, mas sabe ser melífluo quando necessário.

DR.AUGUSTO (Alexandre Moreno) Negro,suPI
todas as dificuldades e se forma em medicina,co
brilhantismo, interessando-se por doenças
nervosas, que vai estudar na Europa. Quando
retorna, é chamado em uma emergência a cuidl'
de Mila, por quem se apaixonará e com quem
viverá tumultuado romance.

Mar de Glória
A Expedição Exploratória dos Estados
Unidos (1838-42) foi a primeira viagem
oceânica empreendida pela nação norte
americana. O objetivo central da Ex. Ex.,
como ficou conhecida, era mapear as ilhas
do até então pouco conhecido oceano

Pacífico a fim de intensificar o comércio
americano na região. Ela navegaria
também pela perigosa foz do rio Columbia,
na costa Oeste, procurando estabelecer a
fronteira americana com o Canadá. A
expedição fez descobertas que
redesenharam o mapa do mundo e, com

avanços científicos extraordinários nas

áreas da biologia, cartografia e geologia,
possibilitou aos Estados Unidos seus

primeiros passos como potência
econômica de escala global. Mils a

empreitada ficou praticamente esquecida
na história americana, em grande parte
devido à conduta tirânica e egocêntrica do
comandante da expedição, Charles Wilkes.
"Mar de Glória" reconstitui os lances dessa

campanha que fascinou escritores como
Mark Twain e Herman Melville (o autor se
inspirou na expedição para escrever

passagens de Moby Dick). Charles Darwin
também reconheceu a importância
histórica da expedição, especialmente por
conta das observações dos cientistas da Ex.
Ex. sobre as grandes formações de coral do
Pacífico. O lançamento é da Editora

Companhia das Letras.

-,
/Marsha Mellow e Eu

Amy escreveu um bestseller - o romance definitivo sobre sexo,

drogas e rockn 'roll ... só que sem as drogas e o rocknroll, Ela
deveria estar curtindo o dinheiro, a fama e a matéria de oito páginas
na Helio!' Em vez disso, faz aquilo em que é mestra: se esconde por
trás do seu pseudônimo, Marsha Mellow.Talvez sua vida fosse mais
fácil se ela conseguisse contar a verdade para a mãe. Mas a mãe de
Amy sequer desconfia que a filha é uma fumante inveterada .

Conseqüentemente,jamais poderia sonhar que a sua "menina
inocente" é, na verdade, a autora do livro mais escandaloso da
temporada. Mas por quanto tempo Amy conseguirá se esconder,
ainda mais agora que os tablóides deram início a uma verdadeira
cruzada para descobrir a verdadeira identidade de Marsha Mellow?
"Marsha Mellow e Eu" mostra que guardar um segredo pode ser

uma experiência de matar... de rir! Escrito por Maria Alice Beaumont,
o livro tem 294 páginas e é da Editora Bertrand Brasil.

'

Acontece no dia 10 dejunho de 200S,a nossa tradicionc
festa italiana.A realização acontece no Parque Municipc
de Eventos. Parte da programação já está definia,
Teremos apresentação de Valmir Bertoti,de Nova Trenl
o baile animado pelo "I Primi Ternp" de Joinville
famílias homenageadas serão:Brugnago e Bago.
Os ingressos em breve estarão sendo comercializados.
Agende a data: 1 O/junho/200S, no Parque Municipala
Eventos.

Coral Italiano
O Grupo de Dança 'Folclórica Brüderthal, realizou n

último dia 17 de abril,o 10 Café Colonial,na Recreativaa
Marisol,com várias apresentações culturais. .'

Dentre estas apresentações, o Coral do Círculo Italian
esteve presente, cantando as belas canções de noss

querida Itália. '.

I
Agradecemos o convite e parabéns a toda equipe pe
sucesso.

15a Festa
Italiana

'10/junho/20a5

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação.
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(Repeteco I
I Depois de ter vivido Cigano, um

I cara do mal em "Senhora do
Destino", Ronnie Marruda se

I prepara para interpretar Abílio,
em "Alma Gêmea", a próxima

I.'. :::::::�II;as
seis

, Contracenando com Ronnie

! Marruda em "Alma Gêmea" estará

I Eduardo Moscovis, no papel de

I"
Rafael, dono de uma floricultura

que sempre pode contar com a

I ajuda de seu fiel amigo Abílio.
L· _

I
Novidades
Tudo indica que César Filho comandará a

nova edição do "SBT Repórter" que deverá
voltar a ser exibido em breve. Isto se Sílvio

. Santos não mudar de idéia.

Outros negócios
Rodrigo Santoro acaba de

inaugurar sua academia de

ginástica. O local promete se

tornar mais um dos pontos
badalados do Leblon, no Rio de
Janeiro.

Doce vida
Daniela Escobar, a espevitada Irene de

"América", confessa que leva 'chocolate na

bolsa. E quando bate aquela vontade, não
pensa duas vezes e devora todos eles.

Ajuda extra
"Ela é uma excelente atriz. Entende o

mecanismo da novela e tem me ajudado pra
caramba", disse o atorWagner Moura
referindo-se a Adriana Esteves, com a qual
faz par romântico na novela "A Lua Me

Disse".

Disciplinada
Fernanda Vasconcellos, a Betina
de "Malhação", conta que não
descuida do visual. A atriz faz

ginástica e musculação pelo
menos três vezes por semana e

segue uma dieta alimentar bem
natural.

Dupla função
Além de atuar em "Onde Andará Dulce,

Veiga", Carolina Dieckmann também

participa do filme de Guilherme de Almeida
Prado como produtora.

Mais uma atriz escalada
Atualmente Camila Pitanga
brilha no teatro, com a peça "A

Maldição do Vale Perdido", mas a

atriz anda com a agenda cheia
de trabalho. Ela já está escalada

para atuar em "Belíssima", a
próxima trama global das oito.

Mil faces
O músico e escritorThiago Picchi acaba de

lançar "O Papagaio" o seu primeiro livro-
\ áudio, que vem com doze contos. E as

novidades não param por aí, no próximo mês
deverá estrear nas telas o curta-metragem "O

Papagaio", baseado no conto que dá título ao

livro e dirigido pelo escritor. Só para lembrar,
o artista é filho de Elizabeth Savala e Marcelo
Picchi.
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�EGUNDA - Betina concorda em ver os vídeos com

!Urubu. Bernardo fala para Jaque que ela é muito

corajosa em falar de sua situação na coluna. Letícia
fica preocupada ao saber que Gustavo está sem sua

insullna.Cabeçao se desespera ao ver que a luz do

Gig. foi cortada por falta de pagamento. Belo
manda pagar logo a conta, mas ele percebe que o

(aixa está vazio. Pedro fala para Juliana que gosta
delaea pede em namoro.Gustavo fica com a visão

embaçada. Letícia pede ajuda a Bernardo, que
d&idelevá-Io para a clinica de MigueLJuliana pede
aPedro um tempo para pensar. Miguel garante a

Gustavo que ele vai ficar bem, mas o manda nunca

'mais esquecer da insulina. Rico se oferece para
,emprestar dinheiro para Cabeção pagar a luz.
Urubu não agüenta ver os "filmes cabeça" de Betina
eereba dormindo. Ela acha graça. Raissa fala para
Kiko que está gostando de João. Vivi conta para
Aline que seus pais cortaram seu cartão de crédito,
mas garante que vai conseguir sobreviver sem

dinheiro.

TERÇA. Bernardo explica para Jaque que queria
encorajá·la a continuar escrevendo. Vilma dá uma

,grande bronca em Bel e Cabeção. Kiko provoca
João, acusando-o de ter medo de Natasha. Kitty
aconselha Betina a dar uma chance para Urubu.
Raissa joga charme para João. Vilma fala para
Cabeção e Bel que teve muito prejuízo por causa
das besteiras deles e avisa que vai ter que despedir
Um dos dois. Aquele que não ajudar a cobrir o

rombo nas finanças do Giga perde o emprego.
Juliana confessa para Rita que não sabe o que
responder para Pedro.Gustavo diz para Letícia que
tem medo de esquecer da insulina de novo, pois
precisa lembrar de muita coisa. Naná elogia a

roluna de Jaque, deixando-a feliz. Download
garante a Bel que vai ajudá-la a arrumar dinheiro

para. cobrir o rombo do Giga. Cabeção pensa em

pedir dinheiro emprestado a Rico, mas Vilma não
permite,Rita encontra Miguel por acaso na rua e ele
aconvida para tomarum café.

5 QUARTA - Raissa se apresenta para Natasha, para

de�espero de João. Pedro diz para Juliana que não

�a e c,omo namorar e ela diz que também não.
abeçao cobra uma taxa extra dos clientes para

.�O�segUir dinheiro, mas todos se recusam a pagar.

�.aosesente culpado porter que enganar Natasha.
'J I�uelfala para Rita que sente a falta dela na clínica,
oaovê Pedro e Juliana de mãos dadas e a obriga a ir
embora para casa. Urubu descobre que Betina
�Osta de comida japonesa e diz que vai levar um

\a�.tar para ela. João conta para Júlio César que
u I�na está namorando. Bel não acredita que Vivi

��elra mesmo trabalhar, deixando-a furiosa. Vivi

elZ que vai provar que quer um emprego se

lê�penhando na oficina de Rico. Ele acha estranho

Ia
a como assistente, mas concorda em empregá

. .Be1aconselha Pedro a não desistir de Juliana.

�UINTA - João garante a Natasha que não queria
�a.r Com Raissa, mas ela diz para que ele nunca
ais a Procure. Pedro garante a Júlio César que

�Osta muito de Juliana e vai respeitá-Ia. Júlio César

fe���ite que o menino namore sua filha, para

nãlcldadedos dois.Urubu confessa para Betina que

la? gosta de comida japonesa. Kiko sugere que

el
ao namore Raissa,já que Natasha terminou com

q�.Omeninofica furioso.Betina confessa para Kitty

qUe UrUbu a deixa feliz. Jaque fala para Bernardo

Pa
eestá voltando a sentirmedo das outras pessoas.

la
squalete anuncia que os professores escolheram

te�lJ� �ara representar o colégio no programa de

ela
Vlsao. João tenta conversar com Natasha, mas

pa
se recusa a ouvi-lo.Vivi coloca uma roupa chique

pa;:ose� primeiro dia de trabalho. Bernardo conta

lei 'fob' Betrna que Jaque pode estar voltando a ter
la sOcial e pede que ela vá visitá-Ia.

SEXTA .
.

de
. Rita fica muito preocupada. Bernardo pede

ca:ClJlpas a Betina,que �iz para omenino lhe avisar
Shoo Jaque piore. Natasha concorda em fazer um

pedW para arrecadar dinheiro para o Giga e Bel

Ber eparaque ela não comente nada com Cabeção.
pa,nardo Conta para Jaque que ela foi a escolhida

a dar a entrevista. Rico tenta ensinar a Vivi como

trabalhar na oficina, mas ela se enrola toda. Cabeção
convence Gustavo a fazer um show no Giga. Júlio
César diz a Rita que quer que Jaque volte a fazer

terapia, mas afirma que ela pode participar do

programa deTV sem problemas.O Giga fica lotado. Bel
e Cabeção descobrem que marcaram os shows no

mesmo dia e horário. Natasha e Gustavo decidem

cantar juntos.

SÁBADO- NAoTEM EXIBIÇAO

COMO UMA ONDA

SEGUNDA - Sandoval exige. que Davi fale a verdade

sobre o acidente. Daniel conta para Almerinda que está

quase conseguindo as provas contra JJ. Ela pede para o

português tomar cuidado e comenta que Maria Luísa vai

precisar ainda mais de um pai. Nina percebe que JJ está
estranho e se preocupa.Daniel pede desculpas a Marly.
Ela diz que está numa situação muito difícil,deixando-o
culpado. Floriano e Querubim vêem Darci e ficam

pasmos com a beleza dela,deixandoJúlia e Rosário com
ciúmes. Quebra-Queixo conta para Rubico, Frank e Gigi
que Francisquinha levou-o para pegar o tesouro. Nina

fala para Daniel queJJ não está bem e diz que vai pedir a
Sinésio que não o denuncie para a polícia. Alice

concorda em deixar que Amanda durma em sua casa,

para que ela fique mais perto de Rafa. Daniel e Mariléia

pedem que Sinésio não entregue JJ para a polícia.
Mariléia diz para o marido que ele precisa pensar em
Lenita. A menina ouve e não entende. Robusto diz a

Menez que quer agenciar seu grupo de música e avisa

que a primeira apresentação será no casamento de

Lavínia.

TERÇA - Encarnação garante a Sandoval que acredita

que ele é inocente. O ex-presidiário diz que não vai

denunciar JJ à polícia,poisjá fica satisfeito em saber que
ela e Rubico sabem a verdade. Davi pede dinheiro a JJ,
mas o vilão se recusa a dar. Rosário conta para Floriano

que está guardando todo o dinheiro que ganha no bar
de Lavínia. Pratadiz a Alice que quer freqüentar mais a

casa dela, pois não quer ficar longe de Rafa. Daniel diz a

Nina que Sinésio concordou em nãodenunciar JJ para a

polícia. Encarnação fala para o irmão que já sabe a

verdade e afirma que a vida dele é uma grande mentira.

JJ fica muito abalado. Robusto convence Lavlnia a

contratar o grupo de Menez para tocar no casamento e

para acompanhar o grupo de danças açorianas.
Francisquinha tem uma visão de Ylana e sabe que ela

virá para a aldeia em breve. JJ telefona para o número

que Lenita lhe deu e ouve a voz de Ana Amélia. Daniel

pede ao vilão que ele devolva tudo que era de Sinésio,

garantindo que nada será feito contra ele.JJ fala para o

português que ama Nina mais do que tudo e não pode
abrir mão dela.

QUARTA - Pedroca ouve Robusto dizendo que

conseguiu um grupo para tocar no casamento de
Lavínia e decide que o seu vai se apresentar também.
Lenita comenta que acha JJ bonito e Mariléia fica muito
nervosa. Niná percebe e estranha. Pedroca coloca o

nome de sua banda deTá na Mão, para rivalizar com aTá

na Rua, de Robusto. Francisquinha fala para Amarante

que Ylana vai precisar da ajuda dele e prevê que isso

trará problemas com Lavínia. Almerinda diz a Nina que

quer semudar para uma casa na aldeia com Maria Lulsa,
mas deixa claro que Daniel vai continuar morando no

apartamento. Amanda se recusa a ajudar Rafa a se

locomover, dizendo que ele precisa se esforçar se quiser
sair da cadeira de rodas.Almerinda vê Daniel com Maria

Luísa e se emociona, lembrando de quando pediu a

Prata que guardasse segredo sobre sua condição. Nina
conta para Encarnação que JJ vai acabar sendo preso se

não se acertar com Sinésio. Ela pede a Oswaldo para
convencer o irmão a fazer um acordo.Rafa diz a Conrado

que quer ver como andam as coisas na operadora.

QUINTA - Oswaldo mostra a JJ que fez um dossiê com

todas as suas falcatruas, mas diz que pode entregá-lo se

ele devolver o dinheiro de Sinésio. Rafa reúne Pedroca,
Idalina e Amanda e diz que quer retirar o pedido de
casamento por causa de seu estado. Amanda se

desespera e afirma que sua vida não terá sentido sem

ele. Nina e Daniel descobrem uma casa na aldeia onde
Almerinda poderá morar com Maria Luísa. Quebra
Queixo pede para participar. da cerimônia do

casamento e Júlia sugere que ele entre com as alianças.
Encarnação diz a Sandoval que gostaria de passar o

resto da vida com ele e com Rubico. Oswaldo entrega
seu dossiê a Sinésio e sugere que ele o dê a seus

advogados.Quebra-Queixo diza Francisquinha que não

tem roupa para ir ao casamento e ela decide vesti-lo
com uma roupa de Lourenço. Lenita exige saber por

que Mariléia ficou horrorizada com a idéia dela se

envolver com JJ. Sandoval mostra a Encarnação que
comprou um barco para reformar e pergunta se ela

quer morar lá com ele, deixando-a encantada. Lenita

exige que Abigail lhe diga se Ana Amélia teve outro

filho além de JJ e Encarnação.

perdoe o irmão, em vão. Marisinha também atira as

roupas de Agenor pela janela. Branca vê a cena ao

chegar na Baiúca com Heloísa e fica pasma.Anselmo e

Memé pedem que Geórgia não brigue com Ester,mas.
ela avisa que não· vai ficar calada. Heloísa instala
Branca em sua casa. Tadeu é carinhoso com Heloisa,
que fiea agradecida. Adilson pede abrigo a Bisogno e

Sulanca,que concordam em deixarelemorar com eles

em troca de informações sobre a loja de Ademilde.

Ester pede que Gustavo fique do seu lado, mas ele
afirma que não vai atacar Heloísa, deixando-a furiosa.
Julieta pede um emprego para Zelândia.Gibraltar fica
radiante ao saberque Julieta quer trabalhar com ele ..

SEXTA - Abigail confessa para Lenita que Ana Amélia

estava grávida quando saiu de casa. Amarante conta

para Lavínia que Francisquinha teve uma visão com

Ylana. Lenita diz para Nina que Ana Amélia teve outro

filho e decide passar alguns dias no Rio de Janeiro.

Sinésio conta para Mariléia que Lenita interrogou
Abigail e que eles devem contar a verdade a ela.
Almerinda diz a Francisquinha que teme não ter mais
muito tempo ao lado de Maria Luísa e fala que não tem

coragem de contar tudo a Daniel. Oswaldo fala para
Encarnação que tentou convencer JJ a devolver o que
roubou, em vão.O arquiteto pergunta também se tem

alguma chance com ela, mas Encarnação explica que é

apaixonada por Sandoval. Sinésio diz a Daniel que não

vai entregar JJ àjustiça e afirma que tem motivos fortes

para isso. Mariléia se desespera ao saber que Lenita vai

passar alguns dias na casa de Ana Amélia.

QUARTA - Ester afirma que Regina estava fora de si

quando fez o testamento. Sílvia discorda. Ivan acusa

Silvia de estar defendendo os interesses de Heloisa e

não os do banco. Silvia não se abala, deixando Ester

furiosa. Tadeu é romântico com Heloísa, que fica
encantada. Branca come a polenta de Zelândia e

adora. Adonias acha graça. Leontina é gentil com
Whitney e fala para Madõ que elas não podem bater

de frente com as donas da casa.Whitney começa a pôr
suas mangas de fora, para desespero de Madô.

Morcega conta para Roma que seguiu Alberto e

descobriu onde a outra família dele mora. Roma fica

preocupada, achando que aquela história não vai
acabar bem.Heloisa pede que Roma aceite Assunta de

volta, mas ela não cede. Geórgia fala para Sílvia que
está orgulhosa dela,mas Pedro diz que ela não deveria
estar arrumando uma briga dentro da diretoria do
banco. Zelândia oferece um quarto em sua casa para
Assunta.Whitney experimenta um vestido de Madô

escondido e o rasga. Dionísia fica furiosa.Adail obriga
Soraya a ir ao cinema com Pedro. Elvira e Armando

levam Ramón para fazer uma visita a Heloísa e Branca.

Armando pede dinheiro a Heloisa para financiar um

projeto. Heloisa explica que não vai tocar no dinheiro
de Branca apesarde ter a guarda dela.

SABADO - JJ não consegue reagir e Lenita manda
Benvindo levá-lo com ela para o aeroporto. Mariléia
conta para Sinésio que a filha foi para o Rio e ele a

aconselha a ligar para Ana Amélia e pedir que ela
mantenha sua promessa de não revelar a verdade.
Sinésiodiz para Daniel queeles vão terque processar JJ
se quiserem vencê-lo. Lavínia pede que Sandoval
instale uma rampa no bar para que Rafa possa ir ao

casamento. JJ fala para Encarnação que vai ao Rio
encontrar Ana Amélia, preocupando-a. Ylana aparece
na casa de Francisquinha e diz que seu avô Capiba
morreu. A matriarca conta que Amarante e Lavínia vão
se casar.Ylana, triste, tenta irembora,mas Francisquinha
insiste para que ela fique mais um pouco. Almerinda
oficializa a compra da casa na aldeia. Amarante dá

apoio a Ylana, a pedido de Francisquinha. Darci se

despede de Idalina e diz que tem certeza de que
Pedroca gosta muito dela. Nina tenta falar com JJ, mas
ele desliga o celular quando vê que é ela. Júlia conta

para Lavínia queYlana está na aldeia.

QUINTA - Gustavo e Beatriz gostam um do outro.

Lúcio explica para Violeta que quer se desculpar pela
grosseria de Madô. Whitney fica espantada ao ver

Lúcio em sua casa.Oneida bate na casa de Marisinha e

diz que precisa falar com Alberto. Marisinha leva
Oneida até a casa de Alberto e Diva. Morcega vê as

duas juntas e entra em pânico. Adilson rouba o

chaveiro de Ademilde. Alberto fica apavorado ao ver

Oneida, que pede para conversar com ele em

particular. Diva e Marisinha desconfiam. Latoya se

insinua para Meia-Noite. para distraí-lo. Adilson

aproveita que Mela-Noite não está olhando e pula o

muroda lojade Adernllde.Latoya.ao ver que Adilsonjá
completou o trabalho,dá um fora em Meia-Noite,que
fica arrasado. Soraya confessa para Pedro que não foi
ela quem lhe telefonou, mas Adalgisa. Tadeu diz a

Heloisa que quer ficar com ela para sempre. Oneida
fala para Alberto que vai ter que se mudar do Rio por
causa de seu trabalho e pede que ele .cuide de

Joaquim e Beatriz. Adilson entrega a Bisogno a lista
dos itens que vão entrar em promoção na loja de
Ademilde. Madô pergunta onde Lúcio estava e ele

mente, dizendo que estava numa reunião. Soraya
explica para Pedro que gosta de seu namorado e avisa

que não vai rolar nada entre eles. Pedro vai embora

arrasado. Murilinho vê soraya saindo do carro de

Pedro e fiea furioso, deixando-a magoada. Madô fala

para Lúcio que um vestido seu sumiu.

A LUA ME DISSE

SEGUNDA - Ademilde fica furiosa ao ver que Bisogno
e sulanca estão tentando fazer concorrência com sua

liquidação. Ivan e Zelândia se conhecem e gostam
um do outro. Leontina se recusa a ir ao enterro de

Regína.lvan fala para Heloisa que aceitar a guarda de
Branca acarretará muitos problemas. Heloisa deixa
claro para Ivan que sabe que ele representa os

interesses de Ester e não os dela. Adalgisa tenta

convencer Soraya a ligar para Pedro, mas ela afirma

que já está namorando Murilinho. Ademilde
descobre que Adilson está trabalhando para Bisoqno
e fica muito magoada. Ester fala para Gustavo que vai
contestar legalmente o testamento de Regina.
Gustavo diz a Heloísa que está preocupado com ela.
Heloisa acusa Gustavo de nunca defendê-la de Ester.

Geórgia fala para Pedro e Silvia que vai impedir Ester
de atacar Heloísa. Branca repreende Leontina por ela
não ter ido ao enterro de Regina. Adalgisa deixa um

recado com a secretária de Pedro dizendo que foi

Soraya quem ligou. Pedro recebe o recado e fica feliz.
Lúcio diz a Madô que eles não precisam do dinheiro
de Regina, mas ela se desespera com a possibilidade
de virar classe média. Leontina aconselha Madô não

brigar com Lúcio. Adail manda Adonias ligar para
Branca e consolá-Ia. Heloísa pergunta a Branca' se a

quer como sua tutora.

SEXTA - Roma fala para Alberto que contou a verdade a

Diva. Alberto expulsa todos de sua casa e diz que só irá

conversar sobre aquele assunto diretamente com Diva.
Ademilde conhece um homem chamado Coriolano na

Internet e combina de jantar com ele. Arthur fala para
Heloisa que teve um pesadelo com Ricardo. Heloisa fica

emocionada e diz a Arthur que sabe que é diflcil viver
sem um pai, mas garante que ele tem uma mãe que o

ama muito. Tadeu consola Heloisa e diz que vai ser um

grande amigo para Arthur. Heloisa fica cada vez mais
encantada com Tadeu. Diva fala para Alberto que não

sabe se quer ainda ser sua mulher e avisa que quer
conhecer Joaquim e Beatriz. Leontina conta para Madô

que abriu o cofre de Regina, pegou algumas jóias e

vendeu um dos colares. Geórgia vai até a Baiúca visitar
Branca. Armando e Elvira pedem dinheiro a Ester. Ester
deixa claro para Armando e Elvira que não vai dar um
centavo a eles e os expulsa de sua sala. Ivan avisa Silvia
de que Ester, como presidente do banco,pode exigir que
ela saia do conselho. Silvia fala para Ivan que não vai
deixar o banco nas mãos de Ester, por uma questão de

TERÇA - MadO fica furiosa comWhitney e joga o copo
d'água nela. Leontina acha um absurdo a idéia de
Heloisa de levar Branca para o Beco da Baiúca, mas
não consegue demovê-Ia. Marisinha descobre que
Agenora traiu novamente e afirma que vai expulsá-lo
de casa para sempre. Silvia fala para Pedro que
concorda com Geórgia quando ela disse que
precisava defender Heloisa. Ester convoca uma

reunião da diretoria do banco,mas Silvia não permite
que ela comece sem a presença de Geórgia. Ivan e

Pedro estranham as atitudes de SlIvia.Ademildejoga
as roupas de Adilson pela janela, com o apoio de
Adail e Adalgisa. Gôndola implora que Ademilde

princípios. Gustavo diz a Heloisa que o

reconhecimento de Arthur já está quase acertado e

pede para encontrar com ela. Heloísa se recusa a se

encontrar com Gustavo,deixando-o arrasado.

SÁBADO • Lúcio explica para Madô que foi se

desculpar com Violeta por causa da grosseria dela.
Madô fica desconcertada.Anselmo aconselha Dionísia
a conversar logo com a farrulia de Regina sobre a posse
da casa,antes que Latoya eWhitney saiam do controle
e a façam passar vergonha. Ademilde e Geórgia
simpatizam uma com a outra. Armando pede dinheiro
a Leontina, que se recusa a lhe ajudar. Elvira decide
roubar alguns objetos da casa de Regina. Ramón
pergunta a Julieta se ela já pensou em jogar
profissionalmente e garante que pode ajudá-Ia.
Adalgisa vê Geórgia na Baiúca e a chama para tomar

um café na sua casa. Julieta pede a Adilson dinheiro

para comprar uma. chuteira. Ester manda Ivan
convocar o conselho e diz que quer expulsar Silvia,
Geórgia convida Soraya e toda a famflia para um jantar.
Madô faz inúmeras compras e tenta pagar no cartão

de Regina, mas ele está bloqueado. Leontina manda

que MadO devolva as compras, mas ela decide levar
tudo e pagar em seu próprio cartão. Heloisa pede que
Violeta não se apaixone por Lúcio. Beatriz se recusa a

conhecer a outra familia de Alberto, para tristeza dele.
Ivan vai até o bar de Zelândia e pede para tomar uma

cerveja com ela. Zelândia fica muito nervosa. Ester

aconselha Gustavo a ligar para Beatriz e esquecer
Heloisa. Adilson pede dinheiro a Gôndola e, em troca,

promete levá-Ia numa churrascaria.

AMÉRICA
SEGUNDA - Sol encontra Niek e acha que está salva,
mas o americano diz que não tem o dinheiro. Nick
briga com o coyote.Sol sai correndo e é detida porum
carro de policia. Miss Jane fica sabendo da prisão de
Sol e decide ajudá-la. Tião exige que Gil devolva sua

ovelha, mas ela se recusa a abrir a porta do trailler.
Geninho mente para Zé Higino, dizendo que não

aceitou nenhum adiantamento pela venda das terras.
Zé Higino sugere a Geninho que seus estudos sejam
financiados com a venda de bois.EIHs garante a Júnior

que ele vai aprender a montar se tiver aulas com Tião.
Alex fica nervoso ao saber da prisão de Sol. Sol dá ao

policial o número do celular de Alex, mas ele não
atende. Feitosa é interrogado pelos seguranças do

shopping como suspeito de roubar o perfume
encontrado na sacola de Haydée. Haydée sai da loja e

estranha por não encontrar Feitosa. Jatobá quer levar
Flor para um passeio, sob os protestos de Islene. Sol é
colocada na cadeia. Lurdinha finge esbarrar com

Glauco por acaso,à salda de seu escritório.Haydée faz
com que Feitosa seja solto. Haydée defende Feitosa

para Rafssa,que não acredita na inocência dele.

TERÇA - Alex consegue fugir. Helinho não entende

porque está sendo preso.MissJane comenta com May
que pretende ajudar Sol porque se sente culpada pela
irresponsabilidade de Nick. Uma policial explica para
501 que ela será processada e pergunta se ela quer
ligar para sua famflia. Sol decide não ligar, para não

preocupar Mariano. Helinho descobre que Alex, na
verdade, chama-se Roberto Sinval e é acusado de
contrabando e envolvimento com travessia de ilegais.
Tony conta a Heló que já morou no Brasil e era

apaixonado por umamulherchamada Haydée. Rafssa
discute com Haydée e a ofende. Raíssa resolve ir para
Miami,Júnior pede queTião tire uma foto sua em cima
do cavalo e depois mostra a Neuta,que fica orgulhosa
do filho.Simone eTião choram suas mágoas um para o
outro. Tião pensa em Sol e ouve Acácio perguntar
quantas vidas eles terão de viver até se entenderem.
Nina conta a Vera que Helinho está sendo acusado

pelas instituições americanas e que elas podem ser

chamadas para depor. Islene cuida do olho
machucado de Feitosa.Neto sente ciúmes da amizade
de Helô com Tony. Miss Jane localiza' Sol que entra

escondida num caminhão e consegue fugir.

QUARTA - Sol se esconde num depósito. Alex
descobre que Helinho foi preso. Vera confirma na

polfcia que Helinho sempre disse que não sabia o que
havia no apartamento de Alex. Glauco alerta Nina de

que a prisão de Helinho pode prejudicar seu escritório
de advocacia. Haydée pede desculpas a Ralssa e

garante que sua fase problemática vai passar. Sol é
encontrada no depósito por um rapaz, que a manda

entrar numa calxa.AJex volta ao Rio com outro nome,

para tentar resolver sua situação. Tlão se pergunta se

realmente conhece Sol de muitas vidas.A caixa onde Sol
está escondida é levada por engano pelo caminhão.
Geninho desmaia após, por um acidente, ser derrubado

por Carreirinha. Tião vê um maço de dinheiro cair do
bolso de Geninho e o pega sem que ele se dê conta.

Kerry acha que Simone está gostando de Tiáo, mas ela
garante que eles são só amigos. Mariano aconselha
Feitosa a não contar a ninguém porque foi despedido, e
ele diz que pediu demissão. Glauco não conta a Haydée
que demitiu Feitosa.Miss Jane conta a Nick que Sol fugiu.
Consuelo pensa em se casar de novo. Tião devolve a

Laerte o dinheiro que estava com Gen!nho.A caixa onde
Sol está escondida é deixada na casa de Ed.

QUINTA - Ed abre a caixa - que pensava ser uma

encomenda que havia feito e dá de cara com Sol. Sol

foge antes que Ed possa fazer alguma coisa, Tlão
reafirma para Laerte que suas terras nunca serão dele,
Haydée olha fotografias antigas para se lembrar de
como era feliz.Tony conta para Helô como foi sua história
com Haydée.Tião revela a Zé Higino e Mazé a artimanha
de Geninho, e Zé Higino fica do lado de Tião. Geninho

pede demissão de seu emprego e depois se desespera
ao perceber que o dinheiro não está mais com ele.Dinho

percebe que Simone está interessada em Tião. Vera
conta para Nina que está com medo de estar caindo
novamente em uma armadilha.Helinho é solto,mas diza
Nina eVera que ainda está sob invesgigação.Alex chega
no Rio. Ed pensa em Sol. Sol tenta encontrar um orelhão
em Miami. Haydée vai até a casa de Feitosa e exige que
ele volte a.trabalhar para ela. Feitosa diz que não quer
contrariarGlauco,mas Haydée não aceita um não como

resposta. Alex consegue documentação falsa com o

nome de Antônio Carlos. Ele lembra que o marido
falecido de Neuta tem seu nome verdadeiro e decide Ir

para Boiadeiros. Jatobá pede que Vera lhe dê outra

chance. Haydée pensa em contar a Glauco que foi ela

quem furtou o perfume,mas não tem coragem.TIão fica
sabendo que Sol foi presa. Sol conhece Marcello,que se

oferece para levá-Ia ao local onde sua amiga Orica
trabalha,mas ela descobre que Drica foi para Nova York.

SEXTA· Ju,colega de Driea,diz a Sol que não sabe onde
está Drica, nem quando ela volta. Sol fica sem saber o

que fazer.. Ju oferece sua casa para Sol dormir e diz que
ela pode pegar algumas roupas emprestadas.Tlão conta
a Neuta que Sol foi presa nos EUA, mas a viúva não tem

coragem de contar a Odaléia.Ju diz que pode conversar
com o gerente da boate para tentar arrumar um

emprego para Sol. Tião garante a Dinho que, se fosse

para um rodeio nos EUA, encontraria Sol. HelO flca
chateada porque Neto não a leva aos locais que
freqüentou com os amigos quando ela estava no Brasil.

Ju não consegue um emprego para Sol na boate. Simone
sugere a Tião falar com Paulo Emlllo se quiser Ir para os

EUA.Kerryconta a Simone queTlão quer Ir atrás de Sol.Ju
consegue emprego para Sol numa lanchonete. Alex

chega em Boiadeiros e pergunta a Bóia onde fica o

cartório da cidade. Neuta descobre que um homem foi
no cartório da cidade e pediu para ver a escritura de sua

fazenda. Feitosa diz a Haydée que não pode aceitar o

emprego devolta,e ela fica arrasada,Vera e Nina dizem a

Helinho que acreditam' nele. Haydée pede para
conversar com Nina,e esta não tem como negar.Alex vai
embora de Boiadeiros. Tião diz a Paulo Emlllo que quer
montar nos EUA.

sÁBADO- Ed não deixa que MayJogue fora a caixa onde
Sol estava e comenta que não consegue parar de pensar
nela. May não gosta. Sol fica surpresa ao descobrir que
sua amiga Orica fazIa programa em Miami. Ju arruma

uma vaga para Sol na boate e sugere que ela trabalhe em
dois empregos. Helinho percebe que Vera ainda gosta
de Jatobá. Haydée diz a Nina que sente uma grande
afinidade por ela, e Nina se sente culpada.Mariano diz a

Odaléia que terá de fazer um tratamento caro e uma

cirurgia no coração, e se emociona quando Odaléla diz

que não vai deixá-lo desistir da vlda,Genlnho promete a

si mesmo que val vender as terras para Glauco.Tlão parte
para o primeiro torneio em que Bandido vai estar e

garante a Zé Higino que aquele é o boi que Acácio havia
lhe prometido. Mazé percebe que faltam duas ovelhas
no pasto e vai cobrá-Ias de Gil. Gil diz que vendeu as

ovelhas para pagar seu prejulzo. Neuta procura o

homem que quis ver a escritura de sua fazenda.Stallone
convida Jatobá para participar de uma competição de

natação e ele acelta.lslene acha estranha a Insistência de

Haydée para que Feitosa voltasse ao emprego. Haydée
chama Lurdlnha par. conversar sobre Ralssa,Glauco vê
Lurdlnha e se perturba.Tlão vê Creusa no rodelo,e ela lhe
dá um sorrlslnho. Agentes da Imigração entram na

lanchonete onde Sol traba lha,
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Lingerie com cristais
.

.

t
' UI· ' IIIaus nacos. rn uxo so ...

6 A linha de lingerie "Pérolas" da famosa

grife Darling está sensacional, destaque
para a cor vermelha \

Nada pode ser mais sexy do que o glamour, Uma bela lingerie pede
um toque de classe e se o assunto é sofisticação, a Swarovski é a

escolha certa. <'

Os apreciadores e consumidores dos já consagrados cristais da

empresa austríaca, irão se deliciar também com as pérolas
Swarovski, que compõem a linha Pérolas da marca de underwear

Darling.
São sutiãs, calcinhas e camisolas, confeccionadas em delicado tulle
de microfibra bordado com as elegantes pérolas, que dão um toque
final às peças. As cores foram cuidadosamente selecionadas e

variam entre o passion, sache, branco, hortência e preto.

6 Lingerie com pérolas Swarovski é um

luxo que você deve se permitir. A sua auto
estima agradecerá

Por mais de cem anos a Swarovski, empresa. familiar austríaca com

sede em Wattens, no Tirol, é o maior fabricante mundial de cristais

lapidados. Cristais para jóias e materiais cristalinos semi-acabados

para a indústria da moda; joalheria e luminária; artigos para
presentes e itens de coleção modelados em cristais facetados fazem

parte da gama de produtos da empresa. As habilidades artísticas e

de design da Swarovski podem ser comprovadas na Daniel
Swarovski Paris e Swarovski Jewellery, as divisões de acessórios e

de joalheria da empresa. No ano de 2004, o grupo Swarovski teve
um faturamento de 1,83 bilhões e atingiu a marca de 16 mil
funcionários.

.vitamina C, uma poderosa aliada
\

Cada vez mais a tecnologia desenvolvida nos laboratórios está sendo
colocada a serviço da beleza e da estética.
A vitamina C é conhecida como um ingrediente muito eficaz, um
excelente agente no clareamento da pele e um bom aliado no seu

enrijecimento.
Existem no mercado uma infinidade de produtos que têm a Vitamina C
em sua formulação assim como aqueles que são formulados com o

ingrediente puro.Tais produtos são apresentados em forma de creme ou

de gel; sem contar que existem ainda aqueles que, além das vantagens
oferecidas pela Vitamina C, tem ainda fator de proteção solar e

pigmentos que colorem a pele ajudando a incobrir as imperfeições.
Estes cumprem a dupla função de tratar e embelezar a pele.
Já que o assunto são as vitaminas,alguns desses produtos que contém a

Vitamina C, têm também a Vitamina E, outro poderoso antioxidante que
protege a pele contra as agressões externas. A combinação das duas é uma

poderosa arma anti-sinais.

Lisos para sempre
A técnica importada do Japão revoluciona o alisamamento dos cabelos crespos
Os cabelos lisos vieram para ficar. E quanto mais irregular e repicado,
mais fashion. É a democracia da moda nos cabelos, também.
Uma das grandes pedidas do momento é a escova definitiva, ou
chapinha definitiva. Mulheres e homens já aderiram e até o cantor Mário
Velloso virou fã do novo método que acaba de vez com as ondulações
do cabelo.
Mas é preciso cuidado. Só pode ser aplicado por gente especializada. A
mania é recente no Brasil e por isso o preço pode ser meio salgado, varia
de R$800 a R$ 2000 e os especilistas garantem que pode durar de seis a

oito meses, resistindo aos banhos de piscina e a praia.
A técnica foi importada do Japão e consiste na aplicação de chapinhas

ÁRIES - Indícios de êxito nas questões que demandem sigilo, loteria, jogos, esportes e

casamento.Omomento é excelente para resolver um problema financeiro.

TOURO - Neste período pode esperar uma expansão em seus horizontes de conhecimentos e

relações.Não dê importãncia aos obstáculos que surgirem no período da manhã.Tardee noite

propkios.Visitas e agradáveis notícias.

G�MEOS - O sucesso que obtiver será repetido nos próximos dias, pois terá a colaboração de

amigos, e pessoas bem situadas financeiramente. Fará passeios agradáveis que redundarão
em lucros.Êxito no campo profissional.

CÃNCER - Sexualmente,você entra em um período muito positivo. Influenciado pelo aspecto
de Vênus, você estará criando momentos intensos de amor e de fantasias sexuais. Mentalize
antes o assunto no amor,nas amizades,férias, vida social e nos intercâmbios de idéias.

LEÃO - Terá sucesso em negócios relacionados com construções. Algum aborrecimento

passageiro poderá ser esperado, em seu lar. Cuidado com um romance clandestino. Seja mais
seletivo.

.VIRGEM - A elevação de sua inteligência,será evidente nesta fase.Todavia,deverá evitar atritos
e discussões etudo que possa,de uma forma,prejudicá-Io, física,mental e moralmente.

especiais, confeccionadas em porcelana; produtos específicos para-esta
técnica importados do Japão; neutralizador e banho de proteína.
A nova técnica significa uma revolução no alisamento de cabelos, no
entanto não é indicada para todos os tipos de cabelos, por isso é

preciso a orientação de um profissional treinado na novidade, que
aconselham que seja feito um teste antes de optar pelo alisamento
definitivo. A chapinha ou escova definitiva não é indicada para cabelos
com ascendência afro, nem para os fios descoloridos, com reflexos ou
mechas ou para os cabelos que passaram por algum processo químico.
Nestes casos, todo cuidado é pouco porque o resultado final poderá ser

desastroso.

LIBRA - Ainda um período de disposição favorável e conciliatório nos assuntos amorosos, nas

associações e no relacionamento humano.Algumas pequenas surpresas no ambiente do trabalho
e na saúde poderão quebrar seu ritmo e prejudicá-lo.

ESCORPIÃO - Sua natividade astral estará sendo beneficiada neste dia. Presságios benéficos para
J as amizades, os contatos com o sexo oposto e o auxílio de avós e sogros.Ótimo para publicidade,
filantropia e caridade.

SAGITÁRIO - Tenha muito cuidado com a precipitação, principalmente ao dirigir veículos. Cuide,
também, da saúde e não intente nada de novo. Algumas oportunidades no campo profissional
deverão ser aproveitadas.

CAPRICÓRNIO - Os fluxos indicam um um bom período que se inicia para você. As pessoas a sua

volta deverão colaborar bastante. A felicidade matrimonial, familiar e amorosa será evidente e

lucrará pelo esforço no trabalho e nos negócios quefizer.

AQUÁRIO - Uma fase difícil,em que deverá agir com muita cautela e vivacidade, para que tudo saia
a seu modo.Tome cuidado com os inimigos declarados e cuide da saúde.

PEIXES - Será bem sucedido hoje, notadamente se adotar uma atitude otimista. Excelente para
estudos, férias, amor e contatos pessoais. Uma viagem inesperada fará com que você encontre

neste período uma pessoa que há muito tempo não vê:

Don Juan cansad
A situação é nova. Depois de sécu
no comando da embarcação,
capitães estão sinalizando um esta
defadiga.

'

Já faz algum tempo que tenho ouvi
relatos femininos a respeito da falta
Dons Juans no mercado amoroso,
escassez masculina está provocar
reboliço dentrodo mundo cor de r

O que estaria acontecendo? Nas ro

de conversas, as mulheres expõ
apontam, procuram respostas
possíveis causas para isso.

Na"nigth" os homens já não convid
as mulheres para dançar, já n

passam "aquela conversa"

aparentam não estar interessados!
ostentar um prêmio de carne e OI

como acontecia. "Don Juan sofre
grande fadiga" dizia Gilles Lipovest
em sua obra A terceira Mulher, (
das Letras,2000.
Seria a emancipação feminina u

possível causa? Depois que a mulo
conquistou um espaço siqnificaâ
no mercado de trabalho a rela�'
entre homem e mulher sofreu u

seria mudança. Os estudios
apontam para um certo desnons
psicológico masculino. O homem
não compreende o que a rnuh
espera e deseja dele.Se,aparentam
protetores e conquistadores si
tachados de machões; se retraem

conclui-se que os mach
desapareceram.
A conquista feminina já não pOSSU1
mesmo significado de outrora e iSI
afeta visivelmente a relação a
homem com a sedução. O fato é q�
este homem do pós-modernismo n�

consegue compreender esta no�

mulher que definitivamente não Vil
mais a sua sombra. Os papei
femininos nesta s o c i e dai
contemporânea tomaram outr
rumos e são muito dlferenr
daqueles que existiam antes a)
revolução sexual e social da décadai
1960.
Os espaços se ampliaram, e a rnuh
ganhou asas, voou lonqe ... Passou
decidir sobre a sua vida e seu destin
ganhou o direito de decidir �
desejava ou não enqravidar (atrav!
de um.homem) e conquistou o muno 11
dos negócios, antes ocupado pelo �G
marido e filho. Nunca antes na histOl1 I

a mulher havia angariado tanl
espaço. Como tratar esta mulher? O

melhor...Quem é esta mulher?
Os homens realmente estão andanQ
em círculos. O que pode servir

•

consolo é que este é um mistério q .

atormentou muitos homens pel'
história, a ponto de ser objeto o

estudo por parte de um dos hom€ I

mais inteligentes da humanidad
Sigmund Freud, o famoso cientis!.
que morreu sem responder sua rna .

perturbadora interrogação:
"Nunca consegui compreender o qU
de fato quer uma mulher?"

Por Daiana Riechel - V fase -

dianar@unerj.br
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SEXTA FEIRA, 29 de abril de

Culinária Campeire
Entrevero à Moda Meu Pago Sul

........
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De 13 a 15 de Maio de 2005

No'Laço Equipe
Uma Moto
125cc Okm Como preparar

Em um disco bem quente, coloque o bacon

Inf.: (47) 371-4547 fatiado e deixe dourar levemente,adicione 2

E-mail: ctglj@ctglj.com.br ,
colheres de margarina, doure o alho, feito

�------------------------�����������_.����,��=-----------�----�-
ino coloque a carne suina (por 10 pois

!··i'. ,€1G . Laço Jaraquaense �r:��!f;����c:�i! t���e��� c�z��i��t����a�
bem,acrescente a cebola cortada em cubos e

os pimentões, quando estes começarem a

ficar macios espalhe por todo o disco os

· tomates, se for necessario adicione mais 1

colher de margarina, por ultimo o pinhão,
acerte o sal a seu gosto e coloque o tempero
verde, deixe cozinhar por mais ou menos 5

min.,sirva em seguida.

Nascido em 18 de maio de 1976 na cidade de São Gabriel,RG,Rogério
Melo onde viveu até sua adolescência.

Com tendência desde sua infância à arte folclórica de nosso estado,

Rogério ingressou na invernada mirim do CTG Caiboaté na década

de 80, onde permaneceu dançando até ingressar nas invernadas,

juvenil e logo após, adulta. Desde esta época Rogério já tinha

afinidade com seu amigo CésarOliveira.
Em 1997 retornou a São Gabriel para ingressar como cantor solista

nas invernadas artísticas do CTG Caiboaté indicado pelo amigo de

anos CésarOliveira. ,

No ano de 1997 simultaneamente, visando conhecimento e

aprimoramento na música gaúcha, Rogério ingressou como cantor

do grupo "Eco do Sul" de São Gabriel.
.

Em 1998,Rogério deixa sua participaçãomarcada neste grupo após a

gravação do primeiro Cd do "Eco do Sul" intitulado "Um Vistaço na

Tropa",cd este produzido por CésarOliveira.
Em 1999 Rogério começou a definir sua carreira optando por

ingressar nos festivais nativistas.
A convite de César, Rogério fez a participação especial no Cd De

Campo e Alma lançado no ano 2000, ainda neste ano participou
também do Cd "De Quem Anda Por Ai" ,do poeta gabrielense,Aléx
Silveira, Juntamente com os interpretes renomados interpretes
como:LuizMarenco,JariTerres e Roberto Luçardo.
Apartir daiRogério participou de diversos CDs e festivais,até que em

2003 o segundo CD em dueto
denominado "Alma De

Fronteira", é a confirmação
final de que esta parceria não

seria um projeto
momentâneo, mas sim, uma

lacuna aberta na história da

música nativista.

Em 2004 Rogério participa de
um projeto temático do amigo
César intitulado "Concerto

Campeiro", Cd este em que

Rogério canta a faixa principal,
"Bastos, Potros e Guitarras",
mostrando que este dueto é

inseparável.
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DEMARCHI

CARNES

I Prove nossas
c.arnes especiais:

MARRECO,

JAVALI, COELHO

E OVELHA

terno: carnes
temperadas para

festas

qU

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL - se

E-mail: demorchicornes@neluno.com.br

.. l.inguicinha Mi:,ia R$ 2,99
Coxinho da Asa, I �ic,onl�o Bovina R$ 13,99

B
.

h C t FI' File Simples R$ 5,99
cncrun a, on ro I e, Peito Bovino c) Osso R$ 2,78
Filé Duplo, etc..... Aicalm \j Osso R$ 7,99

Programação

13/05/05 - SEXTA-FEIRA

14:00 h - Laçada em duplas - Troféu "Prefeito Moacir

Bertoldi";
1 ° lugar = 1 TV 14" + Troféus
20 lugar = RS 200,00 + Troféus

30 lugar = RS 1 00,00 + Troféus
- Vaca Gorda em duplas;
- Gineteadas em Touros (Cancha 2);
23:00 h - Fandango com João Luiz Corrêa e Grupo
Campeirismo
Local:Galpão do CTG.

14/05/05 - SÁBADO
08:00 h - Laço Pai e Filho;
- Laço Guri;
- Laço Piá;
- Laço Veterano;
- Laço Patrão (CTG/Piquete);
- Laço Equipe;
- Apresentações Artisticas;
- Gineteadas em Cavalos;
- Gineteadas em Touros (Cancha 2);
- Táxi Maluco (Equipe Babalu - São Paulo)
23:00h - Fandango com Chiquito & Bordoneio e

Grupo Marcação
Local:Galpão do CTG.

15/05/05 - DOMINGO

08:00 h - Reinicio Prova de Laço Equipe;
- Concursos Artisticos, Concurso de Gaita;
- Desfile das Delegações (Favor trazer sua Bandeira);
11 :00 h - Missa Crioula;
- Churrasco;
- Vaca parada (Piazinho e Piazito);
- Fut-Boi e Mesa da Amargura (Cancha 2);
- Finalissima das provas de Laço e Gineteadas em

cavalos;
- Táxi Maluco (Equipe Babalu - São Paulo);
--,- Apresentações Artisticas;
- Tarde Dançante com Grupo Marcação;
- Finalissima da Gineteada em Touros (Cancha 2);
- Encerramento com Entrega de Troféus e

Premiação.

Ingredientes
1 kg de frescal cortado em cubos, 1 kg de

carne suina s/ osso cortada em cubos, 500g
de linguiça fatiada, 200g de bacon em fatias

bem finas,250g de cebola, 1 pimentão verde
grande cortado em tiras médias, 1 pimentão

:
vermelho grande cortado em tiras médias, 1

·

pimentão amarelo grande cortado em tiras

médias, 500g de tomate cortado em tiras

largas sem semente, 1 kg de pinhão cozido

cortado ao meio, 2 à 3 dentes de alho

amaçados, 3 colheres de margarina, sal e

tempero verde a gosto.

Rendimento: 10 pessoas
- Tempo de

cozimento: mais ou menos 1 :30min. -

Tempo to ai de preparo: mais ou menos 3
·

ho: as if' u ade: médio - Dica de

acompanhamento: arroz branco e salada

verde.
Ótima receita para esta época do, pois além

de encontrarmos com fartura o pinhão o

· Entrevero combina bem com o clima mais
·

frio pois se trata de um prato pesado.

Agenda Gaúcha
�-

Evento: XII RODEIO INTERNACIONAL
;
;

Entidade: CTG OS PRAIANOS

Cidade: SAO JOSE

Contato:

De 29/04/2005 à 08/05/2005
-------

Evento: RODEIO DA INTEGRAÇAO
Entidade: CTG RODEIO DE SAO SEBASTIAO

Cidade: OTACILlO COSTA

! Contato: 49275-2121

De 06/05/2005 à 08/05/2005
..- .. - _..., . _.... _. . .•...... - ."_.� ' .. " �_ -." _�._.. ,,

Evento: RODEIO CRIOULO

Entidade: CTG LA ÇOFORTE
Cidade: IBIRAMA

Contato: 47357-2853

De 07/05/2005 à 08/05/2005

Evento: RODEIO CRIOULO

Entidade: CTG PONCHOVERDE

Cidade: ABELARDO LUZ

Contato: 49526-1006

De 07/05/2005 à Q?{0?L2g05__ " .. _.�

Quinta do Laço!
Todas as Quintas-féir�v
laçar, saborear uma aléa

, tomaruma cerveja,oent
'

gelada no CIG Laçe;>
Jaraqueense..

Envie sua programação p�ra:
agenda@meupagosul.corií.b:'

Confira rossas
ofertas imperdlveis
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I - QUAL DAS, FAIXAS
SAíDAS D.o SARCÓFAGO
C�EGOU À MÃo DA
EXPLORADORA?
PINTE CADA UIM DE
COR QIFERENTE E VOCÊ
DESCO�RE --FACiL!.

2 - PRESTE
ATENÇÃO AOS
CACOS
E DESCU�RA
QUAL DELES SE
ENCAIXA AO
VASO
QUE�RADO!

\;9 fofo 8runo Schmitt dos
, Santos completa hoje 3 aninhos.
Os pais Flávio e Joseane sentem
se orgulhosos e desejam
felicidades

5 - EXPlORADOR ÀS VEZES PASSA POR SUSTOS.
ENQUANTO ISSO. vOCÊ SE DIVERTE ENCONTRANDO AI

AS SETE DIFERENÇAS ENTRE AS DUAS CENAS!
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1 mêscompletoU, .

de vida, no
ultimO

dia 22/04,a
carioquinha,

Isadora Ewal�
Khoury.Seu: �als
Simara eWilliam

estão orgulhOSOS

O gatinho Kelvin Jonat�an d� Silva,

completou 9 anos no ú.ltll1:'o dia
28/04.Parabéns dos pais vílmar e

Andréia e sua irmã Kassandra

No próximo dia 30/04, a gatinhaSabrlna Lopes Bueno completa 3
anos. Parabéns dos pais Vanderlei eIrene e do seu irmão Gabriel

O lindo Lucas
Ricardo Franz
completou 2

anos dia 22/4
seus pais
Charles Franz e

Rosimeri
Serafim Franz,e
seu irmão
Christian
Eduardo Franz

A riqueza
Natália

Mendes da
Silva é a alegria
dos pais Janice
e Evandro e no

próximo dia
22/04

completará 1

aninho

No último sábado dia 23/04/05 foi
batizado do Jimmy Ariel Bruch (filho de
Marcelo e Josiane), parabenizamos e

desejamos saúde, sucesso e toda
felicidade do mundo

Iluminando a coluna, a bela
Natany Pazzetto de 10 anos
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