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Malwee treina e Falcão
vai jogar contra o Vasco
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• Sexta feira
de sol, sem previsão
de chuva

Fazenda não abre prazo para comerciantes

Prédio da Estação Ferroviária
deve virar-pateimônio histórico

Rios são aterrados de forma.

clandestina em Jaraguá do Sul

O lphan (Instituto do Patrimônio HistóricoNacional) vai fazer
nos próximos dias uma avaliação para tombar o conjunto
arquitetônico da antiga Estação Ferroviária de Jaraguá do Sul.
Os prédios ainda pertencem à Rede Ferroviária Federal
(RFFSA), cujo patrimônio está sendo repassado ao Dnit

(Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre). O
_ conjunto, reformado, poderá abrigar o Arquivo Histórico, a

Biblioteca e também oMemorial da Imprensa. _ PÁGINA 4

, O Correio do Povo flagrou mais uma vez donos de terrenos

particulares fazendo aterros de�tro dos rios que cortam �
cidade. Agora é o Rio [araguá, onde dois proprietários em

litígio aterraram as duas margens. A Gerência de Meio

Ambiente já notificou um deles, que contratou advogado e

disse que não vê prejuízo ao rio. E ontem os técnicos do
núcleo da Fatma encerraram o mutirão para dar andamento
aos processos de licenciamento ambiental. - PÁGINA 5

www.duasrodas.com

Não houve acordo: a Secretaria da Fazenda vai multar os
comerciantes que até o dia 13 não instalarem as

máquinas de emissão do comprovante de cartão de
crédito junto com a nota fiscal. A tentativa de ampliar o
prazo foi feita ontem em Florianópolis, pelo presidente da
(DL de Jaraguá. - PAGINA""�i

371-4311 .

www.studiofm.com.br
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OPINIAO

�I De olho em 2006
lei estabelece normas de

finanças públicas voltadas
à r e sponsabil idade na

gestão fiscal, mediante

ações em que se previnam
riscos e corrijam os desvios
capazes de afetar o equi
líbrio das contas públicas,
destacando-se o plane
jamento, controle, trans

parência e responsabil i
zação, como premissas
básicas.

O embate entre PSDB
e PT tende a acirrar-se em

função da disputa no cam

po de lutas e forças políti
cas. Os partidos represen
tam hoje os pólos antagô
nicos do mesmo imã. Natu

ral, pot;,tanto; o enfrenta
menta. No meio dele, a

população, que aguarda
ansiosa que os políticos
tenham um mínimo de

, ,

A Lei de Responsabi
lidade Fiscal comemorou
cinco anos de criação na

',última quarta-feira dispu
tando os holofotes com

políticos do antigo e atual

governo. Em cerimônias

separadas, tucanos e petis
tas aproveitaram para tirar

proveito da data e se

atacarem. O ex-presidente
:Fernando Henrique Carda-
I' I

so lembrou que o PT foi
contrário à proposta e que
nove atuais ministros, na

época deputados federais,
votaram contra. No outro

lado, o ministro Antônio
Palocci fez �ea culpa e

admitiu que o partido errou.
Mas, afirmou que o governo
Lula é mais atendo à lei do

que o antecessor.

O evento cedeu lugar
para que petistas e tucanos

ensaiassem as primeiras
cenas do embate eleitoral
.do próximo ano. No

.Senado, o tom agressivo e

I FRASt2S �._--,------:------------------------------

acusatório marcou os

debates. Os parlamentares
do PSDB insistiram na

postura contrária do PT à

Lei de Responsabilidade
Fiscal e acusaram o governo
Lula de aumentar impostos
e os gastos com pessoal. Os
senadores do PT rebateram
desafiando os tucanos a

admitirem que promoveram

um caminho novo" em 2006
e que a economia não

cresce mais devido a

"indecisões, incertezas e

incompetência" do PT. No
restante do país não foi
diferente. Petistas e tucanos

se digladiaram, an teci

panda' o enfrentamento do
ano que vem. Para tanto,
recorrem à lógica "r icu ...

� Petistas e tucanos se digladiaram,
antecipando o enfrentamento
eleitoral do ano que vem

uma política de câmbio

equivocada, endividaram o

país e deixaram uma

herança fiscal perversa.
O debate virou bate

boca sobre números.

O líder do governo,
Aloizio Mercadante, disse

que, sobre responsabilidade
fiscal, o PSDB tem "pouca
coisa a ensinar". Já
Fernando Henrique afirmou

.

que o Brasil precisará "de

periana" de mostrar os

sucessos e esconder os

fracassos. No comando do

país, os dois partido regis
traram erros e acertos.

O fundamento da Lei
de Responsabilidade Fis
cal é meritório. Ainda que

pesem sobre ela as sus

peitas de que foi uma

exigência do FMI, para

garantir recurso para o

pagamento da 'dívida. A

respeito e compromisso para
com a coisa pública, evitan
do transformar a disputa
eleitoral num vale-tudo.

"Eu não sou candidato. Poder, posso, mas eu não sou candidato. Não quero ser':

• Do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na festa tucana em Brasília para comemorar os cinco anos da Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Em meio à festa, a
crise da Segurança

I Fatos

,
1

iFlorlanópolis - O governador Luiz

;Henrlque encarou de frente dois

iproblemas de governo na noite da última

iquarta-feira na Ca ital. No es etáculo (foto)
,

!que marcou os 170 anos da Polícia Militar

ide Santa Catarina (problema 1) se

.apresentou a Escola de Teatro Bolshoi de

i)oinville (problema 2). Quanto ao segundo,
:parece que caminha para uma solução
lfavorável a LHS: o deputado Onofre

!Agostini vai acatar publicamente na terça
:feira que vem o parecer da Procuradoria da

:Assembléia, que recomendou o

arquivamento da CPI do Bolshoi. O primeiro
não é tão simples assim, porém o prestígio
que o governador deu ao evento na noite
dequarta-feira eao lançamento do livro com
o planejamento estratégico da PM ontem

botaram um pouco de água na fervura. A
I

crise na Segurança Pública é grave e não se
J .

.restrínqe apenas à PM.Tanto militares como
: policiais civis vêm contentando a liderança
r do secretário Ronaldo Benedet, que não é
r considerado "da area'Fora isso, o setor vem

(acumulando escândalos desde o caso da
boate da Marlene Rica, em Joinville.
'Resolver o "problema 1" é hoje uma
� prioridade de LHS.

Pessoas
Fernando Bond

FLOR'ANÓPOllSIJEAN BASTOS/SEI

PRFeBID·
O prefeito Moacir Bertoldi iniciou ontem

de manhã a conversação para trazer uma

unidade do Departamento Polícia Federal

para Jaraguá do Sul. E também estava

bastante satisfeito com os contatos

mantidos com os representantes do Banco
Interamericano de Desenvolvimento para
trazer recursos para obras importantes na

cidade. O prefeito deve se encontrar com

o presidente do BID na terça-feira que
vem (dia 10), na visita que Enrique
Iglesias fará ao Estado.

I
Em segundo lugar
Voltou à estaca zero a esperança de a BR-
280 vir a ser a primeira da fila dá

estadualização via SC Parcerias, empresa
criada pelo Governo do Estado para
viabilizar obras junto com a iniciativa

privada nas rodovias federais. O Tribunal
'.

de Contas da União declarou nulo o

contrato de concessão feito com a

Ecovale para duplicação dá BR-470, que'
corta o Vale do Itajaf, e esta estrada
'passa a ser prioritária nos planos da SC
Parceria. Por isso, empresários e

,

políticos da nossa região voltam a

concentrar o alvo noMinlstérlo dos

Transportes, que através do Dnit deve

entregar até o fim do ano o projeto
definitivo da duplicação da BR-280 para
início do processo de licitação.

Última forma
Empresários da região que andavam preparan
do os passaportes já foram avisados pela Se
cretaria de Articulação Internacional de que
ficou mesmo para o segundo semestre a via

gem da missão comercial catarinense à China.

Próxima atração
Exemplos como a Arena Multiuso de

Jaraguá do Sul e a ampliação dos Hospitais
Jaraguá e São José serão usados pela
campanha de publicidade e imprensa que o

Governo do Estado lança nos próximos dias

para explicar como vai funcionar o Fundo
Social. A idéia é sensibilizar os empresários e

também a população.
fbond@ibest.com.br

Editor-Chefe
Fernando Bond
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Planejamento urbano e

humano

A imprensa denuncia todos os

dias uma realidade que precisamos
encarar: o nosso trânsito mata.

Tomou-se _corriqueiro nos jornais
da cidade o relato trágico de famílias
que foramvitimadas pelos acidentes
de trânsito. Recém entramos no

mês de maio e já tivemos 735
acidentes' em vias urbanas de

Jaraguá do Sul este ano, que resultaram em 18 mort�
sendo três de ciclistas. I

E) elevadonúmero de acidentes de trânsito na n�
cidade é um caso que merece atenção pública, k
estatísticas alarmantes de mortos e feridos estão enm
asmais altas do país, por isso parabenizo os proprietári�
de postos de combustíveis que acataram de imediato! ,

decisão da Polícia Militar de proibir a venda de bebi�
alcoólicas no período noturno. Sabemos que em gran�
parte dos acidentes registrados os envolvidos haviam
ingerido alguma bebida alcoólica.
A falta de prudência dos motoristas, ciclista! I

pedestres sempre aparece como a principal responsáv
pelos acidentes de trânsito. É provável que seja. Milll
falta de atenção e o desrespeito às regras de trânsil
não são os únicos fatores que causam acidentes, �

planejamento urbano da cidade' também tem lU!

parcela de culpa. Falta sinalização e seguranças
calçadas estão mal 'conservadas, ou sequer existe�
obrigando o pedestre a andar na pista e potencialisd (

o risco de atropelamentos. Numa cidade em qi
circulammais de 45 mil veículos é urgente pen:saiUi r

sistema urbano humanizado. Oma'Cidade e su8:S'Vii c

de circulação precisam priorizar a vida humana e noc

os veículos.
Os ciclistas convivem com um risco ainda mai

que os pedestres. São obrigados a disputar espaçcu
acostamentos e nas pistas até com veículos pesados,il
que faltam ciclovias ou ciclofaixas. E faltam vi

alternativas para os ciclistas porque o município ná:

cumpre sua própria legislação.ALei MunicipaI2,8J�
aprovada em 2QOl, de autoria do ex-veread�rpetil�
Zé Padre, dispõe sobre a criação do sistema cicloviáJi:
e nunca foi cumprida.
A lei determina que a partir da data de �u:

publicação nenhuma via públicapoderia ser abe
em Jaraguá do Sul, sem que fosse implantado
sistema cicloviário, com a instalação de ciclovfu
ciclofaixa ou faixa compartilhada, garantioa

Isegurança para os ciclistas e pedestres. Mas a anril'

administração ignorou a legislação. Vias impo�taotP
,

Icomo a paralela da Rua José Theodoro Ribelro,�
Ilha da Figueira - onde por sinal aconteceu a morti

de uma ciclista que ia para o trabalho, em abril deili
ano - e a paralela da rua'Ângelo Rubini, na Bam

do Rio Cerro, foram abertas e asfaltadas, garanti0
agilidade �o trânsitomotorizado, mas sem nenhu�
preocupação com os pedestres e os ciclistas. N�t

existe ciclofaixa e sequer acostamento nessas viai,

A bicicleta é um veículo de transporte prátlC
barato, limpo e saudável. Além do fla?raO;,
desrespeito com uma parcela significativa:
população que utiliza a bicicleta para se deslocar�
trabalho ou como prática esportiva e de lazer, o n()l.í

sistema urbano não valoriza a questão culturallig3
ao ciclismo, que é um hábito herdado dos imigra0!
europeus. Se queremos de alguma forma ampar�tt
discurso da qualidade de vida precisamos de irnedl3.
consertar essa distorção e planejar uma cidadeill
humana.

�
O deputado estadual DionéiWalter da Silva escreve às sextas'�
nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.... Contrato
o Issem (Instituto de Seguridade dos
Servidores Municipais) de Jaraguá do
Sul e a Caixa Federal assinaram, ontem,
contrato do programa Previdência para
Estados e Municípios.
O contrato prevê a prestação de
assessoria jurídica e organizacional
referentes à previdência - análise da

situação em relação à legislação ao

Certificado de Regularidade
Previdenciária. Além de oferecer
subsídios técnicos para estruturação e

modelagem dos Regimes Próprios de
Previdência Social.

"

.... Investimento
o grupo inglês Hutchison West Ports,
maior operador de contêineres do

mundo, ampliou os investimentos no

Brasil. Adquiriu, recentemente nada
menos do que 52% das ações do
Terminal de Contêineres do Vale do

Itajaí, o terceiro porto do gênero no país.
Nos três primeiros meses deste ano, o

porto movimentou 86.884

contêineres, volume 32% superior ao
registrado em igual período de 2004,
quando passaram pelo terminal 65.821
contêineres, entre exportados e

importados.

.... Reorganização
o secretário-geral do PSDB estadual,
Marcos Vieira, se reúne no próximo
sábado, a partir das 10 horas, no Hotel
Etalan, com a cúpula tucana de

Jaraguá do Sul., Na pauta, a

organização da convenção municipal,
marcada para o dia 19, quando serão

escolhidos os novos integrantes do
diretório local.

Depois das recentes divergências
internas, provocadas pelo processo de

expulsão do vereador Afonso Piazera,
há a possibilidade de duas chapas
disputarem as eleições no ninho.

.... Diga ao povo•••
o prefeito deGuaramirim,Mário Sérgio
Peixer, o Dêgo (PFL), negou que

pretende trocar o partido pelo PSDB. A

especulação ganhou força depois que
o irmão, Maurício Peixer, vereador por
Joinville, deixou o PMDB para

aconchegar-se ao ninho tucano,

engrossando a bancada do prefeito
Marco Tebaldi (PSDB).
Dêgo afirmou que não tem motivos

para deixar o PFL, porque é "bem

prestigiado pelas lideranças estaduais
e federais do partido='Não vou mudar
de partido'; reforçou.

Tudo certo�
'dente da Câmara de Jaraguá

O presl .

5 I Ronaldo Raulino (PL), garantiu
do u, .

I
.

repasses feitos pelo Leqis ativo
que os

aprovados pelos vereadores.
fu�m - .

"N" tem como ser diferente. E preciso

aOt r constas desse dinheiro'; disse.
pres a

Em relação ao contrato com a RBN-

TV disse que foi feito um decreto de
,

ge'ncia"para mostrar os trabalhosemer .' .

d Casa': Em fevereiro, fOI feita
a • '

licitação para contratar uma agencia

de publicidade, mas uma das

concorrentes entrou com recurso, e

a decisão está suspensa.

ELEiÇÕES 2006

Pinho Moreira inicia roteiro de
» visitas para mapear candidatos
�

,

CESAR JUNKES

ainda hoje à noite, em Timbó.

Amanhã, na região de Brusque.
Isso vai ser permanente", frisou.

Sobre a formação de alianças,
Pinho Moreira reafirmou que a

"coligação preferencial é com o

PSDB, que é o nosso parceiro hoje
no Governo' do Estado, que nos

ajuda a governar", mas que existe
JARAGUÁ 00 SUL-- "Nós vamos a intenção de ampliar as coligações.

fazer de tudo para termos 60 "Por iss_? nós, inclusive, temos

candidatos a deputado estadual e espaço no governo para

24 candidatos a deputado federal participação do PPS, PDT, PSB,.PC
noEstado", Com essadeclaração do B, PL, PTB. É este o universo

o presidente estadual do PMDB e que nós queremos. O adversário

vice-governador Eduardo Pinho mesmo é o Pp, este não tem jeito de
Moreira iniciou ontem um roteiro estar junto com a gente. Os outros
de visitas aos municípios para são possíveis", resumiu.
articular o partido e definir J á quanto ao número de

candídaros para as eleições do candidatos a deputado estadual a
próximo ano. O roteiro começou ser lançado pelo partido nas regiões,
por Jaraguá do Sul, logo depois de o presidente do PMDB disse que
ter assinado uma ordem de serviço será definido ainda este mês, mas
emGuararnhim para a obra de uma antecipou que o critério será o

escola (veja texto nesta página). número de eleitores. "Mas aqui na
Na primeira visita à região regiãoNorte com certeza cabe uns

desde que assumiu a liderança do quatro candidatos a deputado
PMDB no Estado, PinhoMoreira federal e 15 a estadual", declarou.
disse que a intenção é buscar a Em J araguá do Sul, são pré-
"organização partidária" e a candidatos o diretor-geral da
informatização dos diretórios Secretaria de Desenvolvimento
municipais e regionais paramapear Regional, N iison By laard t, o

'as candidaturas proporcionais. "E presidente do Dir�tório do PMDB
est

-

b,

e e Um tra alho que só vamos de Jaraguá do Sul, Carlos Chiodini,
Icon

' Pinho Moreira iniciou campanha para reeleger Luiz Henrique
I
qUlstar se nós ao longodeste, 'o vereador Pedro Garcia e o

lano trabalharmos muito", municípios para "levar a missão disse que o PMDB estadual coordenador regional do PMDB,

'completou. partidária de organização e lutar também defende a candidatura Luiz Carlos Tamanini.
O presidente disse que todas pela reeleição do governador Luiz própria à presidência da República. Ontem, PinhoMoreira também

'IS semanas .

I d d I r r d
f ,

' nas quintas, sextas- Henrique, para que e e possa ar "Hoje estou começan o pe oNorte tez uma visita ao prefeito e Jara-
I �tras e sábados, vai visitar os seqüência a esse trabalho". Ele do Estado, porJoinville, Jaraguá e guá do Sul, Moacir Bertoldi (PL).

; I?overno investe R$ 1,7 milhão na EscolaAlmirante Tamandaré

Presidente do PMDB
! começa por Jaraguá do
II �UI e anuncia: 60 a
O
estadual e 24 a federal

UI

Ir G
'

UARAMIruM - O Governo do

I
Estado vai investir R$ 1 7 milhãl;scol ,ao na

,

a Estadual de Ensino Funda-
Imental f, L_.

, nUlltrante Tamandaré. O
I VICe-gO dM ,verna ar Eduardo Pinho
I ;

orelfa esteve ontem na instituiçãoI para assO

II dará ' _�a ordem de serviço que
IIlíClO as obras Es - .

, refi
• tao previstas

°LTnasead -

ção d �uaçoes parapreserva-o patrím' ,

L _ .
anta escolar que é

1J1Stóncoe l'Poio .

'

dC\l . ,'-ó"'tramelusiveapassagem
r PllIn.etroshabitant d id dA AI '

es ao a e.

, escol I_Ulrante Tamandaré é a

i
a fiais antiga de Gu ' .

,constr -

d arammm,

IAtu�l
a há 64 anos, em 1941.

I!nsin
ente atende 810 alunos do

aco
o fundamental.Aúltima reforma

nteceuem1977 háelXlr' ,

-

quase30anos,ISso aestrutura "

"

1mestá visrve ente A última reforma na escola foi feita há quase 30 anos, em 1977

comprometida, tanto que estava

prestes a ser interditada pelaVigilância
Sanitária, segundo informou adiretora
NeuzaHackbarthdaSilva. "Está tudo

depredado. Não tem quadra de

esportes, os alunos semachucam e se

quebramcom freqüência.Obanheiro
é o mesmo desde que foi fundada a

escola", revelouNeuza.
Aempresavencedorada licitação,

Planecon Planejamento e

Construções, terá330diasparaconcluir
aobra.Além da reforma geralna área
total da escola, de 1.716,53 metros

quadrados, serão construídos uma

quadra de esportes coberta e um

reservatório. Tambémserão ampliadas
duas salas de aula, sala de informática,
multiuso e bicicletário.

Prefeitura vai comprar terreno

para construir novo Cemitério
GUARAMIRIM - A Prefeitura térios ainda em uso no

vai comprar um terreno para
construir um novo Cemitério

Municipal. O atual, no centro da

cidade, está com a capacidade
praticamente esgotada .. Três
'áreas à venda estão sendo

analisadas, todas fora do centro,
e a administração vai definir qual
a mais apropriada até o final da
próxima semana. Segundo o

prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL), o município dispõe de
recursos no orçamento deste ano

para a compra do terreno.
Não há informações sobre

quando foi fundado o atual
Cemitério Municipal, na Rua
28 de Agosto, mas o prefeito
acredita que tenha sido

inaugurado logo depois da

emancipação do município, há
55 anos. Também não há

registro sobre ü número de .

túmulos existentes, mas,

segundo o secretário de

Agricultura, Pecuária e Meio

Ambiente, -Lauro Froelich, se

houver uma adaptação, poderá
comportar, no máximo, 70 novos
túmulos.

Segundo o secretário, o

atual cemitério tem uma área

de aproximadamente 20 rnil
metros e o novo deverá ser

construído em um terreno

maior, entre 30 e 40milmetros.
O tempo de vida útil do novo

cemitério será de 40 anos e a

�scolha do terreno levará em

conta a facilidade de acesso a

toda comunidade, explicou
Froelich. "Depois de comprar o

terreno, vamos buscar toda a

infra-estrutura necessária",
completou.

Existem outros seis cerni- Fro�hlich: obra é uma necessidade

.rnun icfp io , nos bairros Rio

Branco, Poço Grande, Brüder
thal, Bananal do Sul, [acu-Açu
e Vila Amizade, este recém

anexado. à cidade. Estes
cemitérios foram construídos
atrás das respectivas capelas ou
igrejas, como de costume no

início do século passado.
Mesmo assim, o secretário disse

que a construção de um novo

cemitério é uma "necessidade
e uma preocupação dai
administração". I

Enquanto o novo cemitério!
I

não for construído, Froelichi
disse que serão feitas melhorias!
no atual, tanto na capelinhaj
como nos muros de contençãd
e calhas. O secretário informou
ainda que a Prefeitura está:

,

analisando juridicamente se

poderá retomar os espaços de
túmulos antigos que foram
abandonados. "A intenção é dar
um prazo e, se as famílias não

se manifestarem, vamos

reutilizar estes locais", disse.

Governo federal sofre derrota
na Câmara dos Deputados

BRASÍLIA - O governo sofreu
ontem mais uma derrota na

Câmara dos Deputados com a

eleição do secretário de Justiça
de São Paulo e presidente da

Febem, Alexandre de Moraes,
indicado pelo PFL e PSDB, para
o CNJ (Conselho Nacional de

Justiça). O órgão é responsável
pelo controle externo do Poder

Judiciário.
Os líderes haviam fechado um

acordo para que o nome do
candidato indicado pelo governo,
Sérgio Renault -da Secretaria da
Reforma do Judiciário do
Ministério da Justiça -, fosse

aprovado para o CNJ. Em

contrapartida, os deputados da
base apoiariam a indicação de
Francisco Maurício Rabelo de

Albuquerque - apadrinhado do

presidente da Câmara, Severino
Cavalcanti (PP) - para o Conselho
Nacional do Ministério Público.

Ao final da contagem, no

entanto, a primeira parte do
acordo foi descumprida e Moraes
recebeu 183 votos contra 154 de
Renault, Albuquerque, pai de
um assessor de Severino, recebeu
294 votos e foi eleito para o

Conselho do Ministério Público
com folga.
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Prêmio para boas relações
o Serviço Social da Indústria abriu as inscrições para o Prêmio Sesi de
Qualidade no Trabalho (PSQT), que tem como objetivo despertar
empregados eempregadores para o exercício da ética e da transparência
nas relações de trabalho. O PSQT, que em 2005 completa dez anos,

procura reconhecer as indústrias com os melhores indicadores. de
cidadania empresarial e estimular adequadas condições de trabalho,
que resultam no aumento da qualidade de vida dos empregados, além
de terem resultado positivo também na produtividade e

competitividade das companhias. São quatro categorias: micro (até 19

empregados), pequena (de 20 a 99), média (de 100 a 499) e grande
empresa (acima de 500 empregados). As inscrições devem ser feitas

pela página wwwpsqt.seslorqbr ou www.sesi.org.br até 8 junho.Mais
informações podem ser obtidas na unidade no Sesi de Jaraguá do Sul

Transgênico saudável
Uma pesquisa recente

publicada pela Academia de
Ciências da China apontou que
o plantio do arroz
geneticamente modificado

(transgênico), resistente a

insetos, não só contribui para a

diminuição do uso de pesticidas,
mas também melhora a saúde
dos agricultores e incr€menta
benefícios comerciais.

Plataformas
o Banco Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
aprovou um financiamento
de US$ 642 milhões para a

construção das plataformas
P-S1 e P-S4 da Petrobras, na
Bacia de Campos. A P-S1,
destinada ao campo Marlim

Sul, receberá US$ 370

milhões, enquanto a P-S4,
destinada ao campo de

Roncador, ficará com US$
272 milhões. A Weg tem

fornecido às plataformas da
Petrobras tintas e

transformadores de energia.

Indústria recua
A atividade da indústria ,

registrou retração no mês de

março, segundo os Indicadores
Industriais divulgados pela CNI.
As vendas reais do setor

recuaram 1,12% no mês em

relação a fevereiro, já
descontados os efeitos
sazonais.No trimestre, houve
alta nas vendas de 2,35% com

relação ao primeiro trimestre
de 2004, quando a base de

comparação ainda estava

reprimida. Entretanto, na
comparação com o trimestre
anterior (o último de 2004), as
vendas da indústria registraram
queda de 1,54%.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

.�.

,,> ': Com cuidado
A palavra "salvaguardas" não
fez parte da reunião que a

senadora Ideli Salvatti e os

industriais catarinenses do
setor têxtil fizeram com

diplomatas chineses em

Brasília, tendo como

observador o ministro Furlan
'e sua equipe. Tanto de um

lado como de outro ficou
claro que é hora de acordo e

não de demanda.

·
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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPALDEGUARAMIRIM

Secretaria deAdministração e Finanças
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A Comissão de Licitações vem por meio deste
comunicar que fica suspenso o prazo para a

entrega e abertura do� envelopes referentes
a Licitação 19/2005 - Serviços de Pedreiro e

Carpinteiro, em virtude de interposição de

pedido de impugnação. A data para entrega
e abertura dos envelopes será marcada e

comunicada posteriormente.·

•
...

. ,

.,

,

"

'!
,

L
� �

Zenita M. Krueger
Comissão de Licitação 2005

CULTURA
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Memorial da Imprensa pode
funcionar na Estação Ferroviária

MARIA HELENA DE MORAES

.... Patrimônio poderá
ser tombado e até
mesmo restaurado
com apoio do Iphan

Jaraguá do Sul - o presidente
da Fundação Cultural. Ariovaldo
dos Santos, vai a Florianópolis na
semana que vem para saber se o

conjunto arquitetônico da antiga
Estação Ferroviária pode ser

transferido para a Prefeitura através
de um acordo com o Dnit

(Departamento Nacional de
Infraestrutura em Transporte) e

Iphan (Instituto do Patrimônio
Histórico e Arquitetônico). A
intenção da Prefeitura e do

presidente da FundaçãoCultural é
conseguir a transferência do

patrimônio sem custos para o

município e instalar no local a
Biblioteca Pública, o Arquivo
HistóricoEugênioVictorSchmõckel
e oMemorial da Imprensa de Santa
Catarina.

Depois quemalha ferroviária foi
privatizada, todos os prédios da
RFFSApassarampara o patrimônio
da União. Recentemente, o

presidente Lula assinou um decreto

passando os prédios para o Dnit

(Departamento Nacional de
Infraestrutura eTransporte) que, por
sua vez, vai repassar para o Iphan

Audiência com diretores Dnit, Correio e o deputado Dionei Walter da Silva

aqueles que forem considerados de
valor histórico. Quem vai analisar

quais os prédios passíveis de
tombamento é o Iphan, que pode,

.

inclusive, destinar verbas para a

restauração do prédio.
A Estação Ferroviária fica no

Centro Histórico de Jaraguá do Sul,
próximo ao prédio dos Correios e da

antiga Estação Rodoviária, que hoje
funciona como terrninal urbano.A
arquitetura do conjunto, que inclui.
o prédio para administração e venda
de passagens e depósitos de cargas é

no estilo clássico, sem muitos

enfeites. Representa a importância
que o transporte ferroviário teve para
a economia da região.

A transferência da Rede para a

Prefeitura e a instalação doMemorial
da Imprensa tem apoio do deputado
estadual do PT, Dionei Walter da
Silva. Semana passada, �mo
Florianópolis, ele acompanhou o

diretor do Correio do Povo,
Francisco Alves, em uma reunião

com o diretor daDnit, João José dos
Santos, que informou sobre a

participação do Iphan no proc
Em uma segunda reunião, desta
com o Iphan, também agen

'

pelo deputado, o diretor do Co
'

do Povo conseguiu que o cheit'
Divisão Técnica do Iphan, R .

Antonio de Almeida, se conv
metesse a vir até Jaraguá doSul
analisar s�opré�o temvalor

. ,

e pode ser tombado.
A 'visita'de}Almeida d�ve

confirmada �emana que 'vem
presidente da Fundação Culturnl'
Jaraguá do Sul.

Comerciante não vai ter prazo extra para cumprir exigência fiscal

FLORIANÓPOLIS - A Secretaria
estadual da Fazenda decidiu
ontem não prorrogar o prazo de

fiscalização dos comerciantes

que são obrigados a integrar o

sistema de emissão de cartão de
crédito e notas fiscal. Numa
reunião com o presidente da CDL
(Câmara de Dirigentes Lojistas)
de Jaraguá do Sul, Waldemar

Schroeder, e o diretor executivo
da FCDL, João Alfredo de

Campos Filho, e o deputado
estadual DioneiWalter da Silva,
o secretário- adjunto da Fazenda

LindolfoWeber reafirmou que a

fiscalização vai começar no

próximo dia 13.
"Devido ao longo período em

que vimos discutindo e

orientando os lojistas, não há

possibilidade de abrirmos um

precedente. Nós estaríamos

praticando uma concorrência

desleal com os empresários que

cumpriram a lei e se adequaram
no prazo previsto", disse o auditor
fiscal Rogério de Mello da Silva,
que participou do encontro. O
fisco vai lacrar e apreender os

Os 170 anos da Polícia Militar em Santa Catarina foram comemorados

pelo 14° Batalhão com entrega de medalhas de mérito pessoal. brasão
de mérito por tempo de serviço e promoções. A solenidade

comemorativa' aconteceu às 17h de ontem, no pátio do Batalhão. O

capitão Amarildo de Assis Alves foi promovido a major e o tenente

Rogério Vonk a major. No total, foram promovidos seis sargentos, quatro
soldados e quatro oficiais. Dezesseis policiais receberam medalha de
mérito pessoal e 36 o brasão de mérito por tempo de serviço.

equipamentos das empresas que
forem fiscalizadas e estiverem

irregulares .. O auditor acredita

que, enquanto não houver

fiscalização, as administradoras
não vão se preocupar em viabilizar

equipamentos adequados.
A adequação dos lojistas exige

investimentos de até R$ 10mil na

aquisição do equipamento para

transmitir as informações ao fisco
- atualmente o sistema mais

utilizado é o Pin-Pad. "Alguns
lojistas me disseram que vão deixar
de operar com cartão de crédito

porque o volume de venda�

justifica o investimento", ��

Dionei, que para aliviar o

comerciantes desse õti'us, pro�
criação de uma lei estaduaLN'
administradoras de cartão

crédito serão obrigadas a ofe

equipamentos já certificaM
homologados, uma vez que ai

.

elas fornecem atualmente:
ilegais porque não fazem

integração dos dados como�'
A equipe da Fazenda vaiau,:
o deputado na redação do pro
de lei.

pi
Termina hoje a campanha de vacinação dos idosos. realz

em todo o Brasil para diminuir os casos de gripe entre as pell,:
, vaCII"

com mais de 60 anos. Em Jaraguá do Sul a meta e
ti�

aproximadamente 6 mil pessoas. A Secretaria da Saúde e\e:
que 75% da meta seja cumprida. A imunização está sen��o'
no Posto Central, na Rua Reinaldo Rau, e nos b�irros, al'�ale'
Clubes de Idosos. As pessoas doentes estão sendo atendi
casa, pelos agentes de saúde.
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AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE

Rio Jaraguá é vítima dos aterros ilegais
Donos de terrenos

� desentendem e

cabam aterrando as
,

as margens do rio

�
� }ARAGUÁ DO SUL -

�áquinas trabalham para

i:�ocar o entulho
na margem do

�io Jaraguá. E depois,
&idadosamente, jogam o monte

& barro para dentro do leito do

rjo. Esta foi a cena que

�oradores do centro, surpresos,
viramno sábado passado: o aterro

�)irregular. O dono alega que a

rosão, causada por outro aterro
,

margem oposta do rio, levou

erca de 220 metros quadrados
"

dois terrenos que ele tem na

a Centenário. Ele justifica
q\Ie não foi ressarcido pelas
p�rdas, mas ainda assim paga

impostos sobre a área original. A
Gerência de Meio Ambiente da

Prefeitura anteontem notificou
o dono do terreno, Luiz André

taurindo.
( "Ele agora tem dez dias para
apresentar a defesa", explicou a

diretora da divisão, Daniele
Tírone, Ela espera que na defesa

.

ti dono do terreno apresente um
lano de Recuperação Am

biental, para que o rio possa
fi voltar ao curso natural. Este
] plano deve ser autorizado pela

Parma. "Mesmo que ele alegue

que outra pessoa aterrou

primeiro, não justifica o erro",
disse.

Laurinda tem dois terrenos
no final da rua, que fazem divisa
com o Rio Jaraguá. "No total ele
tinha, 600 met'ros quadrados de
área, hoje tem perto de 380",
disse o advogado dele, Roberto
Cesar Schroeder. Mesmo

perdendo parte do terreno,
Schroeder disse que vai

aconselhar o cliente a apresentar
o plano de recuperação.
Laurinda não concorda. "Vou
continuar aterrando, por que

,
esta área é minha. Quem sabe
até o rio voltar pro lugar delé,
disse. Ele acha que não está

prejudicando a natureza. "Só
estou colocando barro e entulho
e isso não vai poluir o rio",
completou. Ele não lembra há

quanto tempo a outra margem
foi aterrada. "Sei que há um ano

andaram colocando umas vigas,
que afundaram o meu lado do

rio, levando ainda mais o meu

terreno", disse.
No dia 24 de fevereiro deste

ano o Correio do Povo
denunciou outro aterro irregular
no Rio Jaraguá. A denúncia já
tinha sido levada para o

Ministério Público, mas estava
há três anos sem solução. O
aterro foi feito nos fundos da

empresa BL Pedras, com

autorização da Fatma. O barro

derrubou a mata ciliar e pode
causar assoreamento no rio.

I
CESA" JUNKES I

I

I

I
I
I

I
I
I
I';
I'

I
No sábado passado, a máquina contratada pelo dono do terreno jogou entulho para dentro do rio; a notificação só foi feita anteontem I

"

. '" "

"'I
Terminou ontem o "Mutirão da Fatma'; promovido pela Secretaria

Ide Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul. em parceria com

a prefeitura, para dar o encaminhamento para liberação das licenças I
ambientais protocoladas na, SDR. Doze técnicos trabalharam nos

"processos. Eles fazem parte do Núcleo de Extensão da Fatma na

cidade, criado em função da existência 600 processos junto à !
Fundação estadual do Meio Ambiente. ! .

A maior parte dos pedidos existentes são requerimentos para I
aberturas de empresas de lavação de automóveis, postos de

combustíveis, disposição final de resíduos sólidos urbanos em

aterros sanitários, loteamentos e c'ondomínios e outras

atividades industriais' e rurais, como suinocultura-e rizicultura

(plantações de arroz). esta última com mais de 80 processos

protocolados.

r Weg inaugura nova unidade "no México

JARAGUÁ DO SUL - Com dois
prédios de 10milmetros quadrados, a
�ricadaWegnoMéxico inaugurada
?ntem produzmotoresmonofásicos,
trifásicos BT até 500HP e MT até

pOOHP, além de geradores d� até
o r,450KVA e painéis elétricos. No

México, aWeg é a número um em

5 fabricaJão e vendas de geradores.
lambem tem a maior rede de
assistência técnica do país. ;'Mais do
gue negócios, acreditamos que

" estamos celebrando uma parceria dex
su
,
cesso entre dois países que têm

mUito em comum. Brasil e México
sãoasmaiores tê

.

d Amé
,

!.-' po encias a enca

U
depois deEstadosUnidos eCanadá"
afuma, '

o preSidente da Weg Décio
âaSU '

'I
va.

I, No ano 2000 aWeg fincou suas

�s no México, adquirindo uma
a fica em Tlalnepantla. Era a
segund fãbrí,

,

a a fica da empresa no
exteriol:H .

"
-

6L oJeJasao as fábricasWeg'la mundo, I' d
:Ar

. a em o México na
, gentina, emPortugal e naChina.

A fábrica que é inauguradaagora na id d d60�
CI a e e Huehuetoca, a

, aonortedaCidade doMéxico,

A fábrica da Weg fica a 60 kms da Capital, a Cidade do México

foi construída a partir daquele ano e
concluída em 2004, quando todo o
maquinário foi transferido para as

novas instalações. A localização
geográfica privilegiada, a economia
forte e a sua posição de liderança na
AméricaLatina fazemdoMéxicoum

país onde empresas de todo omundo
têm interesse de realizar inves
timentos.

"Aqui damos um passo impor
tante para atingir nosso objetivo de
sermos uma empresa totalmente

global, com fábricas nos principais
mercados domundo e presença em

mais de 100 países.E oMéxico, hoje,
éumdosmercadosmais importantes
para aWeg, representando cerca de
10% de nossas vendas fora do Brasil.

Apostamos nessa fábrica como uma
importante plataforma de produção
e umabase de exportação para toda a
América Latina e América do
Norte", dizDécio daSilva, acreditan
do que, além dessas características

especiais, há a proximidade cultural
como atrativo. "No mundo todo, a
estratégia da Weg é adquirir
conhecimento local para agregar ao
conhecimento doBrasil", finaliza.

;0 dólar fecha estável, cotado a R$ 2,465
DA RED .

Icomercial f
AÇAO - O dólar

,COtado a R
echou a quinta-feira

e R$ 2
$ 2,463 para a compra

O,04o/�.415 p�ra venda, recuando
:de R$ 2

maxlma alcançada foi
mínirn

,4 8 (+ O , 5 7%) e a

'No rn

a de R$ 2,464 (-0,08%).ercado f '

'cam' uturo, os contratos
vencimento em junho

",

fecharam a R$ 2,489, com

desvalorização de 0,09%, após
128,6 mil contratos negociados.

No paralelo, a moeda
fechou com queda de 0,36%, a
R$ 2,67 para a comPr:a e a R$
2,77 para a venda. No turismo,

.

a divisa era comprada a R$ 2,42
e vendida a R$ 2,52, ao passo

que no traveller check, a

moeda trocava de mãos entre

R$ 2,43 e R$ 2,51 - ambos os

setores estáveis.

N a cena externa, o C-Bond
indicava alta de 0,25%, cotado
a 101,25% de seu valor de face,
enquanto o risco País indicava

queda de 0,47%, aos 425 pontos.

Aterro flagrado em fevereiro em outro ponto do Rio Jaraguá

As auroindústrias
fa.iliares Istão .elborando'

a vida da DlDita gent8.

Um importante projeto está contribuindo para gerar novas perspectivas
para os pequenos produtores rurais do Estado: o Agroindústrias Familiares.
Pelo projeto. as famílias beneficiadas recebem incentivos para agregar valor
a produtos como leite e carne suína, que passam a ser usados na fabricação
de queijos, nata e embutidos. Isto também contribui para diminuir o êxodo
rural, já que (J produtor tem mais clWfUXS de crescer investindo na sua terra.

É o Governo estimulando o campo casarinense ti crescer e mostrar seu valor.

secretaria de
EsIadO de AuriCulbn e
DesenvolVImento Rural

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CP JURíDICO
,

TST decide sobre recebimento
de recurso pore-mail

CORREIO TV redaca,o@jornalcorreiodopovo,com,br

'Romeo Piazera Júnior, advogado na Cassuli Advogados Associados,
Professor Universitário, Mestre em Ciência Jurídica pela UNIVALI, reproduz

, artigo publicado na Revista Consultor Jurídico, do dia 5 de maio de 2005.

Carga bem pesada
Depois da "guerra" que houve entre a direção
da novela "América" envolvendo inclusive
atores corno Deborah Secco, esperava-se que
a paz voltasse a reinar no Projac. Qual o quê.
Em outro local do centro de produção qlobàl
um sério desentendimento rolava entre

Antônio Fagundes e Stênio Garcia e o diretor

geral de "Carga Pesada';Roberto Naar. A coisa'
foi tão feia que levou ao cancelamento das

gravações da série esta semana. O motivo são
os textos. Os atores acreditam que os roteiros

que vêm recebendo não têm qualidade.

Mais confusão
Do outro lado do Projac, nov,a batalha. Desta
vez pela formação de elenco para as

próximas novelas. Nos bastidores, o
comentário é que Sílvio de Abreu
inviabilizou a escalação para outros

diretores, convocando galãs e mocinhas

para "Belíssima':

o normal
Luiz Fernando Guimarães vai voltar às
novelas em "A Lua Me Disse': Ele vai
contracenar com Arlete Salles, a Ademilde,
e será um dos pretendentes que ela

conseguirá via internet. Promete ser muito

engraçado.

SEXTA-FEIRA,6 de maio de 2005

PRISÃO PREVENTIVA

leireiro. A Polícia investigava o

caso desde a prisão de,M.P.V.C.
em 2004. A prisão preventiva foi
feita às quatro horas da tarde,
na casa dele, em cima do salão.
Além das fotos, a Polícia encon
trou bilhetes escritos por um dos
adolescentes. Segundo a Polí
cia, eram cartas de amor, onde
o garoto dizia-se apaixonado.

Segundo policiais, a tática

usada por ele era a aproximação
com presentes e dinheiro. Na
.frente de escolas ele escolhia

garotos pobres, entre 12 e 17
anos. Depois do primeiro
contato Q cabeleireiro oferecia
carona. As relações com os

adolescentes aconteciam

dentro do carro do acusado. A
Polícia disse ainda que

suspeitava que ele mantivesse

relacionamentos fixos com pelo
menos cinco jovens. ,

Segundo a Polícia, outra
\

maneira de conquistar os jovens

Samae são feitas pelo menos 12
vezes por dia, para a água captada e

também para a água já tratada .

ORio Itapocu é responsável pelo
âbasteciméntõ de 80% dacídsde.
O restante da água é coletada em
cinco mini sistemas de captação,
instalados no Santa Luzia, Águas
Claras, perto do parque aquático
Krause, Rio Molha e no Morro do

'

boaVista. "Nós atendemos 98% da

população; são aproximadamente
84 mil residências", contabiliza
Alexandre.

A lei só prevê a publicação das

informações nas contas a partir de
março de 2006. Além do pequeno
espaço que sobra na conta de água,
outra preocupação do diretor do

Mantendo o elenco
Agora que acabou"A Escrava Isaura'; vários dos atares do
elenco renovaram com a Record. Maria Ribeiro, Fernanda
Nobre, Renata Dominguez (foto), Leopoldo Pacheco e Patrícia

França assinaram contrato.

Cabeleireiro preso acusado de
abusar sexualmente demenérs,

,

� Ele atraía os jovens
ao seu 'carro e tinha
album com 200

fotos de menores nus

}ARAGUÁ DO SUL - A polícia
prendeu ontem o cabeleireiro
M.P.V.C., de 55 anos. Ele é

acusado de corrupção .d e

menores. Ele foi preso em casa,

na Vila Nova, onde guardava
mais de 200 fotos com menores

nus e em atos sexuais. Segundo
a Polícia, ele atraía os

adolescentes com dinheiro,
presentes e viagens. Ele já tinha
sido acusado de um crime

semelhante no ano passado. O
cabeleireiro foi levado ainda
ontem para o Presídio.

O acusado morava com o

companheiro, também cabe-

o cabeleireiro se esconde usando a camiseta para não ser viSlo

usada pelo cabeleireiro erà

viagens ao Beta CarreroWorld,
em Penha. Ontem na delegacia
ele teria confessado os crimes.

O advogado do cabeleís
disse qu� vai recorre]
acusações, alegando proble
psicológicos.

Resultados das análises da água por enquanto só no computador
}ARAGUÁ DO SUL - Depois de

estudar o'decreto assinado pelo
presidente Lula, que obriga as

distribuidoras de água tratada a

publkar nas faturas as-análises sobre
a qualidade da água e os perigos
que ela pode causar à saúde d�
população, o diretor geral do Samae '

(Sisterfia Municipal de Água e

Esgoto), JairAlexandre, encontrou
ummeio de obedecer a lei.

Segundo ele, o decreto prevê
que a partir do dia 5 de julho as

concessionárias divulguem os

resultados mensalmente. "Num

primeiromomento vamos colocar as
informações no site da Samae,
www.samaejs.com.br ... disse.As
análises feitas no laboratório do

Laboratório onde é feita a análise da água que abastece Jara�

Samae é a impressão das análises
dosmini-sistemas de captação. 'Até
lá vamos estudar uma maneira de

publicar isso sem gerar custos para

Filha de peixe
Sasha Meneghel vai cantar "llariê" no "Xuxa para baixinho,
volume 6'; o DVD da mamãe que sai em julho, Sasha vai se
vestir com um figurinO que reproduz o de Xuxa nos anos 80.
No clipe canta com suas próprias paquitas. É sua primeira
aparição artística. Quem viu diz que Sasha leva o maior jeito.

Mães espetaculares
Neste fim de semana, o Domingo Espetacular da Record
conta a história de três mulheres especiais que fizeram tudo

pela felicidade dos filhos. Em uma dessas histórias o exemplo
de uma mulher que adotou uma criança com Aids. Na série
"Invasores de Corpos'; o candiru, peixe vampiro que entra

pelos orifícios do corpo e só é retirado através de r;:irurgia. O
"Selvagem ao Extremo" Richard Rasmussem mostra uma _

estação ecológica e traz onças pintadas, sussuaranas e outros

bichos. No terceiro episódio da série "Dr. Coração'; o médico

Wagner Fiori ensina como comer bem em restaurantes por

quilo. Investigação: a equipe de reportagem do Domingo
Espetacular acompanha um� blitz da vigilância sanitária e

aponta os riscos da alimentação nos bares e restaurantes.

Parasitas, sujeira e outros problemas que levam os clientes a

muitas vezes enfrentarem uma infecção intestinal.
O Domingo Espetacular vai ao ar às 6 da tarde.

Vôlei na Record
A Record transmite neste domingo, ao vivo, às
1 Oh4S, direto de Cuiabá (MT), a 5" Etapa do

Circuito Banco do Brasil Vôlei de Praia. Este ano

será disputada a 15" temporada do Circuito. O

roteiro conta, ao todo, com 16 etapas. O

campeonato termina no dia 11 de dezembro na

cidade de Vila Velha (ES). O Circuito distribuirá RS
3,9 milhões em premiação nesta temporada. As
duplas campeãs, tanto masculina, quanto feminina,
receberão RS 29,5 mil (em 2004 elas recebiam RS
27,3 mil).

O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho deve decidir, em breve, se o

mesmo .procedlmento que permite o envio de petição de recurso de
revista por fax pode valer também para o e-mail. O uso de fax exige
que as partes enviem os originais em cinco dias.
A Lei n° 9:800/99, que permite o uso de sistema de transmissão de
dados para a 'prática de atos processuais, dispõe que o usuário do
sistema de transmissão torna-sé responsável pela qualidade e

fidelidade do material transmitido e por sua entrega ao Judiciário.
Também prevê sanções se não houver.perfeita concordância entre o

material remetido por fax e o original entregue. As informações são
do site do TST.
No caso do e-mail há uma dificuldade: a falta de assinatura. Por

enquanto, o entendimento do TST é o de que a utilização do e-mail

para transmissão de recurso depende decertificação digital (assinatura
.eletrônica) para ter validade jurídica.
'Analisando um .caso concretamente, na última sessão da Seção
Especializada em Dissídos Individuais, a questão dividiu os ministros.
Foi durante a análise de recurso da Teksid do Brasil, que utilizou o

correio eletrônico para transmissão de recurso de revista ao TST e

apresentou os originais dentro do prazo legal. O e-mail não continha
assinatura eletrônica. Como houve empate, a questão será decidida

pelo Pleno do TST.
O relator do recurso, ministro João Batista rejeitou os embargos da
'Teksid por considerar indispensável a assinatura do advogado
subscritor, na petição enviada por e-mail para comprovar a fidelidade
e a autenticidade do recurso.

O ministro Brito Pereira declarou o recurso "inexistente': Para ele, "nos
dias atuais, é_perfeitamente possível digitalizar a assinatura por meio
de scanner. Por isso,mesmo por e-mail é possível enviar ao destinatário
cópia exatamente igual ao originai':

, Abriu a divergência o ministro João Oreste Dalazen. Ele afirmou que a

: lei não exige que a parte digitalize a assinatura por scanner e a envie
'anexada às razões de recurso. Segundo Dalazen, a lei refere-se à
; "utilização de sistema de transmissão de dados e imagens tipo fac
: símile·ou outro similar'; de onde se pode concluir ser "inquestionável"
: a viabilidade de utilização do e-mail.
: "Aliás, o correio eletrônico parece haver sido o alvo preferencial da lei,
: até porque, como cediço, com o advento da era da informática, o e

: mail tornou-se um meio de transmissão de dados e imagens
: largamente utilizado, inclusive em escala superior ao fac-sírniletaflrmou
: Dalazen.

. : O ministro afirmou, também que alguns Tribunais Regionais do
Trabalho já aceitam o envio de petições por meio de correio eletrônico,
como é o caso de Santa Catarina (12" Região), Mato Grosso (23" Região)

: e Minas Gerais (3" Região).
, No caso em questão, a Teksid do Brasil apresentou o recurso de revista

,
:
por e-mail' perante o TRT de Minas Gerais e apresentou os originais

: dentro do, prazo. O TRT mineiro expediu resolução dispondo sobre a

: utilização do sistema de transmissão de dados para a prática de atos

: processuais por fax e e-mail, no âmbito de sua jurisdição.
,

"Seria uma violência inominável ao direito de defesa da parte e uma

cilada para o litigante o TRT sinalizar, com apoio em lei, a viabilidade
.

: de recurso mediante correio eletrônico e, ao final, o TST não o admitir';
: afirmou' Dalazen.

'

\,

os consumidores, ffiàs talvel
análises sejam mandada' n '

folha anexa à conta", ai'

Alexandre.

Frio e depois
chuva no fim
de semana

}ARAGUÁ DO SUL-

meteorologia está prevendow1
alguma chuva para este [iro

semana. A temperatura cai a �

de hoje, quando a núnimaseriÍ�
graus, mas a máxima de 28 a

ainda para um dia quente, comi
Mas amanhã vai ser diferente, I

mínima, 25 de máxima e um
,

gode chuva. No dornID �
temperatura cai mais ainda (I

mínima e 21 de máxima) e hágrt

probabilidade de chuva (i

especialmente à tarde. "

d Pa�'Para a região Sul o
,

- insll
previsão é de tempo taO

I' '�
que a Secretaria Nac10
Defesa Civil alertou o govefll�,

oca I

Rio Grande do Sul sobre a

!
da, até amanhã, de ch�va; kif'
raios e ventos com ate 7

doesteiHoje os moradores o
Iii- con I

sul gaúchos já deverao
,

' \
, Vlsao,

com os temporais, pre
'mOS

passará a valer, nos pr6J{�taM
para todas as regiões do
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Técnico do Juventusespera
efinir logo o esquema tático

; Jogo-treino amanhã

�everá ser o último

�ntes da estréia na

Série A2 do Estadual

]ARAGUÁ DO SUL - Amanhã

o ]uventus enfrenta o

Prudentópolis-PR em jogo
treino. A partida está marcada

�ara as 15h30, no,�stádio
Cláudio Tomazellt, em

Schroeder. Segundo o técnico

Gilmar Silva, este deverá ser o

último jogo antes da estréia

"Dntra o Atlético de Ibirama, no

aia 15 de maio, no João Mar

catto. Depois disso, o time

treinará para então definir o

'melhor esquema tático para o

Campeonato 'Catarinense da

Série A2.
O técnico já escalou o time

que começa jogando contra o

Prudentópolis. "Só não sei quem

começará no gol. Essa questão
será definida pelo preparador de
:goleiros". Os dois goleiros que

disputam a vaga de titular são

Adílson e Nei. Gilmar usará três

Juventus busca a melhor forma física para a estréia no Campeonato Catarinense da Série A2

Neto. Nas duas alas, jogarão
Pereira pela direita e Magal pela
esquerda. No meio entram Zé

Maria, Fábio Lopes e Giovane
Fleck e, na frente, Miro e Tainha.

"Mas durante o treino devo
variar para o esquema 4-4-2",
disse Gilmar. Se mudar para este

esquema, entra o lateral-direito
William e Pereira passa para o

meio, onde atua como volante.

o zagueiro sacado será Careca.
IBIRAMA - O Atlético

Hermann Aichinger contratou
o meio de campo Claudemir, da
Chapecoense. Em contrapartida
negociou Rodrigo Almeida com

o Metropolitano.
Outro que deixou o clube foi

o atacante Adriano, que assinou

contrato com o Figueirense.
Atacante de referência na área

! : ,II ','-\:1,1 \, .'i,

Kreis Jr. se prepara para etapa da Copa Clio
]ARAGUÁ DO SUL - O piloto

Kreis [r. corre no próximo
domingo em Brasília em busca
de mais alguns pontos na Copa
Clio. Ele já adiantou que
promete melhores resultados
que no ano passado, quando
largou em 23º e chegou na 13º.
Entre a prova de Campo Grande
e Brasília, o piloto intensificou
Os treinos de kart, pois sente que
todo esse trabalho de
treinamentos extras aos poucos
vem dando resultado na

performance.
O Autódromo Internacio�al

de Brasília é o mais extenso do
país, com 5.475 metros e Kreis
acha que o piloto que menos
errar terá ,'"

a vitoria nas mãos, pois
uma falh '

a nestas pistas extensas

dificulta a recuperação das

posições perdidas. Alexandre
Conill foi o vencedor do ano

passado, seguido por José
Córdova e Elias J r.

Segundo Cláudio Gontijo,
companheiro de equipe de Kreis,
os carros irão perder de dois a três

segundos durante a prova, por
causa da pista muito abrasiva e a

alta temperatura da região. A

equipe Officer trabalhou muito
e descobriu algumas soluções que
podem melhorar o desempenho
dos pneus na hora da corrida,
deixando os pilotos otimistas para
o próximo domingo. Contando já
com a sua experiência do ano

'

passado e a competência da

equipe, Kreis Jr. promete "fazer
,
de tudo para surpreender todos

aqueles que torcem pelo meu

sucesso". A corridà será

transmitida ao vivo, domingo ao

meio-dia, pela Rede Record.

• Alexandre Conill foi o

vencedor do ano passado,
seguido por José Córdova
e Elias Jr.

• A equipe Officer trabalhou
muito e descobriu algumas
soluções que podem
melhorar o desempenho
dos pneus na hora da

corrida, deixando os

pilotos otimistas para o

próximo domingo.

�asco vence o Brasiliense no "tapetão"
],

DA REDAÇÃO - Depois de dois
empates
J em campo, oVasco obteve
Ontem a prí

.
',.

'e
nmelra vitoria no

· , arnpeonato Brasileiro. Foi fora de
cam d

.

,

1 �o e e goleada. Por 7 votos a

']
.o TJD (Superior Tribunal de

· Ustlça Desp .

), OrtlVa impugnou o
Jogo entr .

Br ili
e a equípa carioca e o

·

aba�lllense, disputado em 24 de
ru, no D' .

d I
lstnto Federal eec arou V

'

confr
o asco vencedor do

· anta p 1
partida 2'

ar ,x O. O placar da
a,

(x 2) esta desconsideradossunco '

O Bm?
os autores dos gols.

rasil'
de lense foi punido por terscumprido d '-

p"'; . eClsao da jus tiça�/:'Vmva ao cob .

confr
rarmgressos para o

anta c

;próxim orn o Vasco. Na

'Distrit aFsdemana, o clube do
·

o e eral ,.

I dUma .
_

sera JU ga o porcOrntssao disciplinar do STJD,

com base em representação da
CBF (Confederação Brasileira de
Futebol). Está incurso nosArtigos
197 e 231 do CódigoBrasileiro de

Justiça Desportiva. Se for
condenado com base no 231 será

excluído da competição e

rebaixado para a Série B.
A hipótese, no entanto,

perdeu força. O presidente do

STJD, Luiz Zveiter, deixou a

entender que o Brasiliense deve
ser apenado somente com

multa no outro julgamento. O
Vasco subiu da 13ª para a 11 ª

posição no campeonato.

Enquanto o Brasiliense caiu da
14ª para a 18ª. O advogado do
clube do Distrito Federal,
Carlos Portinho, deixou o

.tribunal contrariado. Ele disse

que o Brasiliense cumpriu
determinação da Justiça
comum, ao vender bilhetes.

• Por 7 votos a 1, o STJD

(Superior Tribunal de
Justiça Desportiva)
impugnou o jogo entre a

equipe carioca e o

Brasiliense, disputado em

24 de abril.

• O placar da partida (2 x 2)
está desconsiderado,
assim como os autores

dos gols. R. Henrique Píazera, 199 -Jaraguá do Sul- se - Fone: 3711777

e um dos principais jogadores do
Atlético no estadual, marcando
oito gols, Adriano sofreu uma

ruptura no músculo adutor longo
da coxa direita no último jogo
do Atlético pelo campeonato
catarinense. Segundo o médico
do Figueirense, Dr. Sérgio
Parucker o jogador passará por
um tratamento durante quatro
a seis semanas. "

.-------.llINHA DE FUNDOII!--.Ii
JULIMAR PIVATTO

•

I

I
I

Ainda falta
Faltando nove dias do início da Série A2, a diretoria Juventus

segue atrás de um centroavante de área e também de um

zagueiro. O jogo-treino de amanhã deve ser o último antes da
estréia no dia 15 contra o Atlético de Ibirama. Mas ainda não será

o decisivo para definir o esquema tático. O esquema com três

zagueiros vem dando certo porque o time tem dois laterais que

apóiam bem. Pela esquerda tem Magal e pela direita o técnico

Gilmar Silva tem duas opções: William ou Pereira, que também

pode jogar de volante.

julimar@terra.com:br i
ffiMillW�MM�ffi&imm�mmmm��������oom�mm�illW��1

Convocação
Três nadadoras da Ajinc/
Urbano/FME foram
convocadas para comporem
a seleção catarinense que
irá representar o estado nos

Jogos Abertos Brasileiros. A

competição que acontecerá
nos dias 19 a 25 de maio
em Campo Grande, MS,
contará com a presença de

vários estados brasileiros. As

atletas convocadas são Isa

Maris Raulino. Maria Luiza

Raulino e Thainara Dias.

Maisum
Depois de 16 meses no

comando do Coritiba, o
técnico Antônio Lopes foi

demitido. O anúncio foi
feito ontem, um dia depois
da derrota de 1 xO para o

Treze-PB que custou a

eliminação do time

paranaense da Copa Brasil.
As especulações já apontam
para dois nomes para
substituir Lopes: Cuca e

Péricles Chamusca.

MORETTI

Mercado
Observando como anda 'o
vaivém de jogadores no início

do Campeonato Brasileiro, dá
para perceber que todos os

principais times estão se

mexendo. Mas contratar com

qualidade está cada vez mais
difícil. Uma das surpresas pode
ser o Atlético-MG. O time
trouxe o lateral-direito
Evanílson, o meia Fábio Baiano
e o atacante Luís Mário, além do
técnico Tite. Se os jogadores
renderem o que sabem, os
mineiros podem brigar pelo
título.

,

I

i'

I
I
,
,

I
I
r
I

.':

I

I

i

Futsal Sub-17
Já estão definidas as chaves

para a segunda fase do Estadual
de Futsal Sub-l? Os dois times
que representam a região
caíram no mesmo grupo. A

Adesc, de Schroeder, e a ADJ/

Wizard/FME, de Jélraguá do Sul,
terão como adversários Joaçaba
e a Adiee/São José. O turno da
chaveserá nos dias 20 e 21 de

maio, em Schroeder.

I
li .

� ,;

,.,

,
I'
,
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,
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MALWEE X VASCO Santos contrata e descarta Fábio Costa

Falcão está confirmado DA REDAÇÃO - Os reforços
continuamchegando àVilaBelmiro,
Ontem omeia Elton, que já estava
treinando com o grupo, e o zagueiro
Márcio Saraiva foram apresentados ,

aos jornalistas, enquanto qs,'
dirigentes continuam buscando
outros jogadores para garantir opções
no Brasileiro e na Libertadores.Entre
eles, certamente não está o goleiro
Fábio Costa. Gano foi direto ao

comentar um possível interesse pelo
atleta que está com problemas no
Corinthians: "Ele não interessa ao

Santos".
Gallo fez a indicação dos dois

jogadores apresentados ontem. Ele

cOl(heceu Elton quando trabalhou

no Grêmio. "O Elton foi seleção
brasileira na categoria de base, é um

, meia de origem que passou a jogar
como segundo volante e às vezes até

como, ala. É um jogador que

conheço, rápido, forte e aposto que
ele vai nos ajudar bastante".

O treinador também testou o

novo reforço na função de segundo
volante, no lugar de Zé Elias para
dar maior ofensividade ao time.

Elton se define como coringa, "pelo
lado esquerdo, sónão jogueina zaga",
disse. Ele já atuou como atacante,

meia, mas ultimamente estava

jogandomais como volante ou ala.

Depois do treino, o atletamantinha
a esperança de ser escalado logo no

início do jogo. "Vaiserbo",'''tn'
o que temer porque o San
grande time e isso facilita

�

Já o zagueiro Márcio;'
chamou a atenção de G�lo�
passado, quando jogava Jlt� I
Nova e estava jogando pelo
de Goiás. "O Márcio foi i
base do time do São Paulo

o

TaçaSão Paulo do Oliveira;�
e é um bom atleta", Se '

treinador, a equipe estavap ,

de um reforço na zaga devinOi
de Domingos (trocadoparEt
contusão de Rogério, "É um .

. técnico, tem bom tempanei
atuou comó volante e é tnais�
compor nosso elenco",

eXoxo ainda é dúvida

,N.Qve,mese!.

.

'. ,

de saúde
boa forma

Goleiros da Malwee treinam enquanto os outros jogadores faziam o treino físico

quadra", disse aindaChico.
O capitão fez urnaanálise dos dois

próximos adversários. "OVasco éum
time jovem e que vem dificultando
muito. Já a Intelli desde o começo da
competiçãovembrigandopelalíderan-

ça",Ontem a comissão técnica acom

panhou o amistoso que o Vasco fez
contra aCarinhoso emCorupá, para
conhecer um pouco mais do time. E
no sábado à tarde o time vai acompa
nhar a partida entre [oínville e Intelli.

JULlMAR PIVATTO

� Depois,de enfrentar
o Vasco, amanhã o

time volta à quadra
segunda contra a Intelli

JARAGUÁooSUL-Umdiadepois
de dizer que não jogaria, o craque
Falcão foi 'confirmado no time que
enfrentaoVasco, amanhã às 19h, no
WolfgangWeege. A informação foi
confirmadapelo diretor de futebol da

\ Malwee, Cacá Pavanello, e pelo
supervisor técnicoKléberRangel.Mas
a dúvida ainda é o alaXoxo. Ontem
ele treinou com bola ,e senriu um

pouco a lesão e hoje conversa como

médico e com o técnico Femando
Ferretti. "Devo ser relacionado, mas

. sevoujogarounãosóot;reinadorpode
decidir", disseXoxo.

AMalwee quervencerestes dois

jogosemcasaparamelhorar a situação
na tabela, já que depois terá uma

seqüênciade cinco jogos fora. E estas

partidas tambémestãoservindocomo

preparação do time para a segunda
fase. "Estamos acertando alguns deta
lhes. Vamos fazer tudo para ganhar
estesdois jogos", disseo capitãoChico.

E estes detalhes são amarcação
dogoleiro-linhaeo ataque, que esteve
muito apagado no segundo tempo do
jogo contra Macaé, "É bom treh-tar
vários tipos de marcação para usar

conforme a situação de jogo. E a que,
mais estamos treinando é quando o
adversário colocao goleiro-linha em

Hidroginástica para Gestantes
na Academia Impulso, A melh�

opção para a saúde de mamáoo
e bebês durante toda a gesta�

OW"05 (gext8�felra)
Baile Animado pelo Grupo Kllf'lsma - RS

01105 (Bêbado)
Baile Animado pela Banda Bavllf'la e

Musical "96 Virtude" (Pavilhão Externo)

08105 (DomIngo)
"BanwlPaklagem" Ia "09 MONTANARI"

Serviço Completo de 881' e Cozirtba
ChUffllSOO • Mllf'reoo Recheado
9frudel, Elebeln, &hwatzaUllf'
Competições de tiro ao alvo, bolão
e rnuIfo mais.

VENHA E PRESTIGIE O DIA
"DAS MÃES"
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EL_stampas alternativas e artesanais podem ser feitas em todos os tipos de tecidos

ue
As alunas do curso de
Estilismo do Senai estão
expondo o resultado do
que aprenderam na

disciplina de Estamparia,
ministrada pela

professora Miriam

Kupas. Carimbo, stêncil,
tye die e tingimento em

seda foram as técnicas
utilizadas pelas 12

alunas.
Juliana Zappe optou

pela stêncil, uma técnica
alternativa feita com

folhas de raios -x
lavadas com água

sanitária e desenhadas
com canetas de

retroprojetor. De acordo
com Juliana, todas os

tecidos se adaptam às
técnicas, o que muda é o

efeito final dependendo
do tecido-utilizado.

f

A professora Miriam
explica que as técnicas
são artesanais, mas as

estampas podem ser

tiradas em série.Outra
vantagem é a fato de se

ter um trabalho único e

feito com materiais
acessíveis, como a

batata, usada para fazer
o carimbo e as folhas de
raio-x, usadas na técnica

stêncil.
As técnicas utilizadas
são consideradas

alternativas porque são
feitas de forma

artesanal/A estampa é
um detalhe que valoriza

o produto. Realça a

roupa e é responsável,
muitas vezes, pela
definição do estilo':

ensina Juliana, que vai
se formar no final do

ano. o carimbo de batata está presente em varias peças que compõem a exposição
O Curso de Estilismo do
Senai existe 'desde 1997
e forma técnicos que, de

acordo com a

coordenador Morgana
Teza, são bem aceitos no
mercado de trabalho. As

inscrições para o

próximo semestre já
estão abertas. São 25

vagas. O pré-requisito é
ter ensino médio

completo ou estar no
último ano. São 17

disciplinas mais estágio
supervisionado de 320

horas.
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I I M � I.rPROGRArV1AçAO DA REGIAO I
De 6 a 12 de maio

Blumenau - Rua Sete de SetembroJaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan

FILME/HORÁRIO FILME/HORÁRIO
Constantine
14:30 - 16:45 - 19:00 - 21 :15h. Cruzada

13:20 -16:10 -19:00 - 21:50
I

ii
O Clã das Adagas Voadoras
14:00 - 16:30 - 18:45 - 21 :30h. Cruzada

15:00 - 18:00 - 21 :00Miss Simpatia 2 - Armada e Perigosa
13:30 - 15:45 - 18:00h.

O Filho do Máskara
13:45 - 15:45 - 17:45

O Clã das Adagas Voadoras
19:40 - 22:00

A Família da Noiva
14:30 - 16:30 - 19:00 - 21 :30Joinville - Rua Visconde de Taunay

FILME/HORÁRIO
Assalto A 13" DP
14:15Cruzada

13:20 16:10 19:00 21:50

A Intérprete
16:45 -19:15 - 21:45

O Filho do Mascara
13:30 15:30 17:30

A Interprete
19:30 22:00

XXX 2 - Estado de Emergência
14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00

XXX 2 Estado de Emergencia
13:45 15:45 - 17:45 19:4521:45 Programações sujeitas a alteração

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

I

III

Missas Informativo Paroquial
7/8 de maio

NOSSA MENSAGEM

ASCENÇAo DO SENHOR!!
"Ide e fazei discípulos meus todos os povos"

SABADO
15h30 Matriz

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

19hOO Perpétuo Socorro
19hOO Matriz

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

08h30 São Cristóvão

A solenidade da Ascenção marca o início da Semana de Oração pela
unidade dos cristãos. A ascenção de Jesus antecipa nossa

glorificação. Mas não podemos ficar de braços cruzados. O mandato
missionário de Jesus ecoa até hoje em nossos corações. A missão

nos impede ao encontro do outro, sobretudo dos mais necessitados.
Neles reconhecemos a profundidade do amor de Deus pela
humanidade. Hoje também comemoramos o dia das mães. A ?"w�./d�> "."" (/""".

maternidade humana expressa os traços da maternidade divina. I.<."��'"".�,,, h" ti...,_,.. ,

I CI
Dormindo Fora De Casa (Sleepover) -

2004 - Comédia

AlexaVeqa (a Carmen Cortez da série

Pequenos Espiões) estrela essa comédia
voltada principalmente para as.
adolescentes, nos mesmos moldes de
Meninas Malvadas - ou seja,com um humor
bem negro, que tem tudo para agradar não
só a esse público-alvo.Julie (Alexa) irá
receber para dormir em sua casa um grupo.
de amigas - exceto Stacie (Sara Paxton), que
ficou popular e se tornou uma esnobe. A
ocasião serve de confraternização pela
partida de Hannah (Mika Boorem). Mas, na
hierarquia do colegial, nunca é bom ficar

longe das pessoas mais populares, e o grupo
de amigas poderá colocar sua amizade em

risco por conta de se tornarem populares e

andarem com .as pessoas descoladas. Nessa
noite alucinada, tudo pode acontecer, Muitas
confusões estão garantidas quando roubam
o carro do pai de Julie, vão à discoteca e

acontece até um primeiro beijo.Tudo é

possível nessa noite fora de casa.

Dupla Confusão (Tais-Toi!) - 2003-

Comédia
Esta comédia francesa parte de um princípio
básico que já povoou diversas fitas similares:
dois sujeitos completamente diferentes são
obrigados a passar juntos um bom tempo.
Aqui, os dois 'amigos' são Quentin (Gérard
Depardieu, de Viagem do Coração, outro
lançamento do mês) e Ruby (Jean Reno, de
Rios Vermelhos 2 - Os Anjos do Apocalipse).
O primeiro é uma verdadeira matraca, chato
e burro, enquanto o segundo é mais caladão,
observador e inteligente. Após serem presos,
eles se conhecem quando são colocados na

mesma cela para desespero de Ruby, que
acaba cortando-os pulsos e indo parar num

hospital. Para não ficar longe do amigo,
Quentin faz a mesma coisa.Quando Ruby
arma um plano para fugir,Quentin acaba se

incluindo na fuga e, fora do presídio, eles
terão ainda de escapar da polícia e de uma

gangue de mafiosos que está na cola de

Ruby. O diretor Francis Veber (O Closet)
mostra mais uma vez grande perspicácia na

prática de um humor bem popular e
encontra nas figuras de Reno e Depardieu
os intérpretes ideais para essa comédia

verborrágica e de puro pastelão. O filme foi
um grande sucesso de bilheteria na França.

",

Os Esquecidos, (The Forgotten) - 2004-

Suspense
l" 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

I 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

I
filha, igualmente des��ar�cida. É um complô do
governo, uma expenencia secreta ou e caso

mesmo de abdução por alienígenas? É o que
C" também quer descobrir a detetive Anne Pape
/ (AlfreWoodard, de Star Trek - Primeiro Contato).

(I
O roteiro deGerald Di Pego (Fenômeno;lnstinto)
provoca alguns bons sustos e conduz o

espectador a uma conclusão assustadora.
I Moore brilha como sempre,grande atriz que é,e
I injeta credibilidade num elenco completado

ainda por nomes como Gary Siníse (Forrest
Gump - Contador de Histórias) e Linus Roache (O
Padre).

JOA VíDEO LOCADORA

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

www.joavideo.com.br

IJOA
v í D E O
L O C A D O R�
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Pimentão Refogado ao Forno
I�gredientes: 6 pimentões verdes médios; 1 xícara (chá) de maionese; 10 fatias de pão de forma

esfarelada; 1 lata de atum escorrido; sal a gosto; 1 cebola pequena picadinha; 2 tomates médios
em pele e sem sementes) picadinhos.
'odo de Preparo: Corte uma tampa nos pimentões. Retire as sementes, lave e seque. Passe por

centro dos pimentões metade da maionese. Reserve.Misture bem.o pão, o atum, a maionese
restante, o sal, a metade da-cebola e do tomate. Recheie os pimentões e-tampe,Coloque num

refratário pequeno.Misture os ingredientes restantes 'e espalhe-sobre os' pimentões reservados.
Cubra com papel alumínio e leve ao forno (médio) por 45 minutos.Sirva quente com arroz branco.

I
Bife Recheado
Ingredientes: 1 quilo de carne em bifes (pode ser coxão duro); alho e sal a gosto; 250 gramas de

vagem; 2 pimentões cortados em tiras largas; 3 colheres (sopa) de óleo; 1 cebola (grande) em
tirinhas.

'

Modo de Preparo: Tempere os bifes com o alho e sal. Deixe tomar gosto por 15 minutos. Sobre cada
bife coloque 3 vagens e tira de pimentão, enrole e prenda com palitos. Coloque numa panela com o

óleo e refogue até dourar. Cozinhe em fogo baixo com a panela tampada. Acrescente águá quente
aos poucos, sempre que necessário, até ficar macio. Junte a cebola e refogue rapidamente. Sirva com
arroz.

o
TecnoFlex

Desenvolvendo Soluções

'47371 7676
www.tecnoflex.com.br

Infosoft
sistemas

473716864
www.infosoftsistemas.com.br

CENTRIUM
INFORMÁTICA
Sistemas de Gestão

473717764
www.centrium.com.br

II

e icroinformática
.

472751968
www.icroinformatica.com

tfl
NETWORK'S

472731112
www.tfi.com.br
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Murilo Benício voa
lt liA'

,. II

"'.� .

o em.
.

m.enca
Por Erica Guarda/GB Edições

Depois de ter vivido três personagens'
diferentes em "O Clone" e o divertido Danilo
em "Chocolate Com Pimenta", o ator volta a

brilhar no horário das oito, na pele de Tião, um
peão decidido a fazer sucesso

c

Às vésperas de ser pai novamente, Murilo Benício soma a

felicidade de seu relacionamento com Giovanna
Antonelli à uma carreira de ator consolidada, na qual
contabilizá um sucesso após o outro.

A vontade de ser artista era tanta, que Murilo Benício
venceu a gagueira, enfrentou a oposição dos pais, comeu
muito cachorro-quente nos Estados Unidos onde passou
uma temporada trabalhando como lavador de vidraças e

entregador de pizza, investindo na carreira de ator. Numa
de suas viagens ao Brasil, fez testes na Oficina de Atores
da Rede Globo. Virou artista de novela e ficou por ali
mesmo. Fez teatro, TV e cinema nacional e internacional.
A sua consagração veio com a novela "O Clone", na qual
interpretou Lucas, Diogo e Léo. A trama de Glória Perez
falou sobre clonagem humana, dependência química e

mostrou alguns aspectos da cultura muçulmana. De tão

boa, teve seu final adiado por três vezes, sendo que o

Ibope chegou a dar picos de 64 pontos em alguns
capítulos.
[unto com a novela "O Clone" aconteceu uma reviravolta

JOÃO MIGUELJR, na vida pessoal do ator. Ele
e Giovanna Antonelli
faziam par romântico na

novela e o amor entre seus

personagens, Lucas e Jade,
acabou passando para a vida
reaL O casal de atores

assumiu que estava mesmo

apaixonado, tanto que em

breve Giovanna dará à luz
um menino. O ator já é pai
de Antônio Benício, de oito
anos, fruto de seu

relacionamento com a atriz

Alessandra Negrini.
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<J Murilo Benício decidiu
ser ator aos oito anos de
idade. Para realizar o seu

sonho, enfrentou a oposição
do pai e precisou livrar-se de
uma incômoda gagueira

Depois de viver t�ês personagens ao mesmo tempo em "O
Clone", Murilo Benício entrou em "Chocolate Com

Pimenta", a bem-humorada trama de Walcyr Carrasco que
a Globo exibiu no horário das seis, interpretando o

atrapalhado Danilo, que morria de amores por Aninha

(Mariana Ximenes).
Atualmente, Murilo Benício está em "América", outra
novela de Glória Perez interpretando o decidido peão de
rodeios Tião.
O peão é um bom rapaz, mas tem o sangue quente e

costuma falar o que pensa, sem levar desaforos para casa.

Tião sonha em ganhar dinheiro e ficar famoso

principalmente para poder resolver os problemas
financeiros de sua família, mas vive atormentado pela,
paixão que sente por Sol (Deborah Secco) que largou tudo
(inclusive ele) e foi em busca de seu sonho nos Estados
Unidos.
Além de fazer bonito em cima dos cavalos e dos touros, o

personagem de Murilo Benício também encanta as fãs por
causa de seu relacionamento com o pai, Acácia (Chico
Díaz) que morreu quando Tião ainda era criança, mas que
freqüentemente tem se comunicado com ofilho, pelo
menos é essa a intenção de Glória Perez que aproveita para
abordar o polêmico tema vida após a morte.

Nos próximos capítulos de "América", Glauco (Edson
Celulari) e Laerte (Humberto Martins) decidem afastar
Tião de Boiadeiros para que possam convencer sua mãe e

seu avô a venderem as terras da família. O jeito encontrado
foi mandar o peão para os Estados Unidos e assim ficarem
com o caminho livre. Desse modo, Tião se apresentará nos

rodeios realizados em Miami, para alegria de Sol que está

morando lá e morre de saudade dele. Mas
este ainda não será o final feliz do casal,
que deverá ficar junto somente nos

últimos capítulos da trama.

�urilo Benício nasceu na cidade �arioca
de Niterói, em 13 de julho de 1972.
Ainda criança resolveu que seria ator de
cinema. Quanto tinha oito anos assistiu o

filme "Luzes da Ribalta", de Charles

Chaplin, gostou tanto que naquele
momento colocou em sua cabeça que
seria artista. Aos dez anos, atravessou a

ponte Rio-Niterói e enfrentou a timidez e

a gagueira para estudar no Teatro
Tablado. "Quer fazer teatro, balé, o que

seja? Te dou o dinheiro", disse o pai,
Mário Luís Benício, funcionário do Banco
do Brasil no Rio: "Mas saiba que eu vou

/::;, Protagonista em "América", Murilo Benício interpreta
.um peão de rodeios, personagem bem diferente daqueles
vividos em "O Clone" e "Chocolate Com Pimenta"

morrer um dia, e você vai ter que se virar."
Em relação a Rede Globo, Murilo afirma que "ainda é o lugarona,
atores podem realizar coisas com uma tranqüilidade maior", Seu

primeiro papel na emissora de Roberto Marinho foi em 1994, na
novela "Fera Ferida", onde deu a vida ao gago Fabrício.
Para terminar Murilo Benício revela que não gostava de estudar,
descobriu sua vocação muito cedo e isso causou-lhe muitos

problemas, porque rejeitava a escola convencional. "Dei muito
trabalho: fui expulso duas vezes do colégio e repeti quatro vezes a,
ano. Colei e nunca fui um aluno exemplar", diverte-se o atargue
nunca se arrependeu das opções que fez na vida.

'"

<J MuriloBenícioe
G iovanna Antonelli,
romance que passou�
novela à vida realei!
frutos. Em breve, aa� l

dará à luz um meniM
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Contos de Horror do Século
XIX
Assim que a noite cai e os contornos

diurnos das coisas e das pessoas
começam a se confundir, começam
igualmente a ceder as muralhas que
todos nós erguemos contra o

desconhecido. É a hora das sombras
furtivas, dos ruídos suspeitos, quando
basta um momento de descuido para
que nossas apreensões e pesadelos
ameacem ganhar presença palpável.É
esse o domínio do conto de horror,que
flerta com essa zona cinzenta e incerta de
nossas vidas e a transforma em literatura.
Nesta antologia o escritor Alberto
Manguei reuniu, especialmente para o

público brasileiro, a fina flor do medo.Tão
antigo quanto a civilização, o conto de
horror define suas regras e chega a seu

apogeu na literatura anglo-saxônica, na
linhagem de escritores que vai da
"gótica" Ann Radcliffe a Edgar Allan Poe e

H. P. Lovecraft. Mas Manguei não se

contenta apenas com os mestres mais
conhecidos do gênero, como Henry
James, Guy de Maupassant ou Robert
Louis Stevenson.Convoca escritores de
toda estatura e de várias línguas, do
Português de Eça de Queiroz ao íidiche
de Lamed Schapiro.O lançamento é da
Editora Companhia das Letras e têm 528

páginas:
'.'1
,

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação

Uma Mulher que Faz
Diretora do "Domingão do Faustão" em São Paulo e uma das
criadoras do histórico "Perdidos na Noite'; Lucimara Parisi conta sua
trajetória pessoal e profissional nessa autobiografia: do curso de
datilografia ao trabalho como figurante na TV Paulista, de
dubladora na TVTupi a produtora de esportes na Rádio Nacional,
Lucimara construiu uma carreira fundamentada na garra e no

respeito aos colegas de profissão, conquistando um lugar de
destaque na história da televisão brasileira e uma enorme família de
verdadeiros amigos. A autora mescla histórias saborosas, dessas que
todo mundo pára para escutar em uma roda, com valiosos
conselhos tanto no plano' profissional como no espiritual. Além
disso, dá sua contribuição à bibliografia sobre comunicação
brasileira, narrando o funcionamento e os bastidores de programas
como "Perdidos na Noitel'Dominqáo do Faustão" e "Você DecidetO
lançamento é da Editora Siciliano e têm 224 páginas.

o Jogo do Belo e do Feio
"? Jogo do Belo e do Feio" é um livro tãoinesperado quanto bem
vindo na obra do filósofo José Arthur GiannottL Depois de se

debruçar longamente sobre a herança rica e problemática do
pensamento marxista em três livros fundamentais, depois de mais
um volume inteiro dedicado ao diálogo com o pensamento de

Ludwig Wittgenstein, o autor avança para um terreno que o

apaixona desde sempre, mas sobre o qual jamais escrevera a fundo:
a p.intura e, por extensão,as belas-artes. Paixão é a palavra certa,
pOIS "O Jogo do Belo e do Feio" não é um livro de generalidades
diletantes, cheio de confissões e opiniões. Muito ao contrário. Com o

rigor costumeiro, Giannotti revisita as grandes questões da estética
filosófica desde Kant - como o livre jogo das faculdades, o belo e o

sublime, a autonomia e a morte da arte -, reformulando-as a partir
das noções de jogo de linguagem e linguagem não-verbal, ambas
tomadas ao mesmoWittgenstein.O lançamento é da Editora

Companhia das Letras e têm 200 páginas.

No artigo passado escrevi sobre ,i
transmissão de valores morais e cultur',11
pelas famílias ao longo dos anoS, HOil

ressalto um dessesvalores�:
, u' m�E comum ouvir-se que o italiano e

d' ·1<
fechada ou pão duro'; como II

popularmente. �I
A grande verdade é que exceto quand:,;
forte apego materialista (o que tam e

,

I' oeml�
• . ,

acontece em outros povos),o I.ta lan
, bel

essencia e um ser que tem uma boa relação com o dinhelro,5a
quan�o I�e cus1:� obtê-lo,�ortanto, preserva-o e usa-o com destr�:i
prudência, porem sem pnvar-se de usufruir de coisas boas da

t
como por exemplo a fartura (sem desperdícios) em sua mesa,Ou
forma de demonstrarem sua generosidade é no gosto que
italianos e seus descendentessempre demonstram em receberle
amigos,geralmente à volta da mesa"per rnanqiare" , ['
Há um provérbio italiano que diz" Chi e avaro e anche duro dlcuoc

ou seja,"quem é avarento também é duro de coração" 'o

Qu� todas as famílias possam ter uma relação sadia com o dinh:;rnt:
ensmar aos seus descendentes que este deve servir para o pro

e i

de nossas necessidades, sem tornar-se mais importante qu

própria generosidade e que a essência de sua gente. , ull
(texto:Edenise Piccoli Cezario C9ralista coral do

Clrc

Jant�r,Me�sal .

'

socii
O proxrrno Jantar acontece no dia 20 de maio, em nossa Sede 5&
Agende a data e reserve o seu ingresso junto aos membro
diretoria,conselho,coralistas e secretaria(370-8636)

Doação
..

Mau(.
Que.re�os aqui registrar os nossos agradecimentos ao Sr'CircUI:
Mariani, Deputado Estadual, a doação recebida em favor ao

Italiano de Jaraguá do Sul.

''7
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I RESUMO [tAS N

MALHAÇÃO

TERÇA· Júlio César é grosseiro e diz a Bernardo

(.
quesua filha está doente por culpa dele. A luz da
repúblka se apaga no meio do jogo. Kitty se

S assusta e segura Rafa. Betina vai ao teatro com
Urubu. Ele não entende nada da peça e ela acha

l..- graça. Rita fala para Júlio César que os problemas
i\ deles não acabaram apesar de ela ter parado de

traba�h.ar. Rico garante a Download que não vai
per�ltlr que Vivi fique neste trabalho durante

�:'t� tempo. Cabeção assusta Kitty, que pula no

_. _ Afr�n�Rafa.Beth e Sabrina contam para Ro�rigo e

demitido q�e �odos. os professor�s vao ser

tem o
5, odngo avrsa que eles precisam ganhar

d .

P para arrumar um emprego e não podem
t q���ru:�sq�alete d�r.a notícia. Rafa diz a Cabeção

pa d
ac ar um Jeito de assustar Kitty de novo

pa�: po erconquistá-la.Pasqualete lê seu discurso
-

'QU����Ofessorese pede a Lúcia que os chame.

Bernardo Bet -

deJaq 'R lna,Joao,KlkoeUrubusaemaprocura
para ule IcofazVIVI trabalhar bastante na oficina

Pasqu!l:t rir Vontade de largar o emprego

para os p
e

;ca chateado,pols quer ler seu discurso
Uma m r� essores e nenhum deles quer ouvi-lo

I
ônIbus uUr�r diz _que VIU Jaque entrando num

� Bernardo _bu nao gosta de saber que Betma e

. manda VIVV�O procurar por Jaque Juntos. RICO
I.

topa para
I azer faxina Ela fica horrorizada, mas

Joao'para espanto do patrão Júlio César sal com

Iraque prOCurara filha Rafa pede a Cabeção que
pense ��ec�nals da TV escondido, para que Kitty

!

Gustavoach
um fantasma e fique com medo

Letlcla po
a que esta dando muito trabalho para

esteja CO�eClausa de Sua doença e teme que ela

verdade Bet
e por pena leo garante que isto não e

gostava qua��a se lembra de um local que Jaque
esta Ia Kltty

o era pequena e var conferir se ela

aproxima de
morre �e medo do fantasma, mas se

encontcaJa Marca0 ao invés de Rafa Betma
queepergunta seela está bem

QUINTA - Ja u

C'beçãoque q_ e abraça Betina. Rafa garante a

César fala pa�aov_al desistir de assustar Kitty.Júlionem de Migu I
Joao que não gosta de Bernardo

UrUbu convid� � la.menta que Rita dê razão a eles.
Gustavo e'tda detln� �ara um festival de fondue.

Am.anda e passae biCIcleta com letfcia, Léo e

Betlna que a' d
mal. Bernardo confessa para

aChamqUed��ea gost� dela. A menina sofre, mas
aconselha Ja

m COntlnuarseparados.JÚlioCésar
de.televisão �ue a tent�r participar do programa
uTlIforme fo': nov? RICo manda Vivi jogar seu
comenta con-: B' t�elxando-a magoada. Jaque
programa nov

e ma que gostaria de tentar ir ao
que ele não pa�ente. A médica fala para Gustavo

paraemergên�a:. se esquecer de levar alimentos

;,EXTA - Betina conv
d
qUe participe d enceoprodutorapermitirqueeScob elateO' programa novamente, mas

para Rr� só dois dias para se preparar.

ao I da a que tropeçou numa telha e

Cab� � da república.Kitty estranha a

para Co çao.e fica com mais medo. Rafa

cal. ão num:sola-Ia, Sabrina, Beth, Afrânio e

Va
égro distante e

entrevista de emprego num

ga, Betina COnta
torcem para conseguir uma
para Jaque que ela poderá

I Boneca
"Sabrina"

A coleção
"Carnilinhas"que

reúne cinco
versões da boneca

que traduz a

atitude das
adolescentes

brasileiras, chega
como lançamento

da fábrica de

brinquedos Estrela.
A novidade é que
uma das bonecas

leva o nome da ex

"Big Brother Brasil':
a repórter e musa

do programa
"Pânico na TV':
Sabrina Sato.

Até que enfim
Sílvio Santos está prestes a realizar seu velho
sonho. O empresário vai construir um resort no

Guarujá.Quem já viu o projeto garante que trata
se de um hotel grandioso e que valerá a pena
esperar para ver

Duas rodas
Edwin Luisi decidiu trocar seu carro por uma
lambreta. É que o ator não agüenta mais o caos

do trânsito carioca e, em duas rodas, chega mais

rápido ao seu destino.
.

Ômega 3
Suzi Rêgo, que atualmente está no elenco de "Floribella", mantém sua

excelente forma tendo uma alimentação balanceada) na qual não pode
faltar peixe, prato que a atriz adora.

Dign�-��-���--'
-

'-'1
Cléo Pires tem feito bonito em I
"América", interpretando a II',esperta Lurdinha. A atriz
mostra-se natural em cena IIalém de ser muito bonita e

••graças ao seu talento que a
:

personagem vem crescendo
cada vez mais na trama da ,

novela das oito. . /
----�-�.� ......_""/

participar novamente do programa de televisão,
deixando-a tensa. Vivi comenta com Bel e Aline que
ficou zangada com Rico por ele ter criticado seu

macacão.Betina ajuda Jaque a lidar com as perguntas
do pessoal do colégio. Júlio César reclama com. Rita

que ela tem passado muito tempo fora de casa,
deixando-a irritada. Rico mostra a Vivi que tirou seu

macacão do lixo. Gustavo fala para Letícia que não

gosta de ser uma preocupação para ela.

SABADO - Não há exibição.

)'COMO UMA ONDA

: TERÇA - JJ volta a Florianópolis e sofre ao pensar
: em Ana Amélia. O grupo de dança açoriana se

i apresenta no casamento de Lavínia.Rafa pede que
: Amanda dance para ele. Almerinda vê Nina e

, Daniel juntos e sofre. Pedroca observa Idalina
, dançando com Robusto e não gosta. Sinésio dá a

i Amarante a chave de seu barco. JJ vai até o

, apartamento de Almerinda e Daniel,dizà babá que
: é um amigo deles e que gostaria de verMaria Luísa.

: Lenita aconselha Ana Amélia a contar para Memel

: que é mãe dela e diz que não a perdoaria se fosse
, sua filha. A babá diz a Daniel e Almerinda que um

: amigo deles esteve no apartamento. O português
: sedácontadequefoiJJ.

, QUARTA - Francisquinha aconselha Ylana a ficar na
; aldeia e garante que ela vai conseguir um emprego
, de babá. Sandoval fala para Encarnação que vai

: começar a reformara barco que comprou para que
: eles possam morar lá. Daniel conta para
: Francisquinha que quer chamar alguém para
, ajudar Almerinda a cuidar da filha na aldeia. Ela

'sugere que ele contrate Ylana. Rafa fala para
� Amanda que quer conversar com Francisquinha
! sobre o tesouro. Nina mostra um chocalho que
: achou no quarto de JJ a Daniel. Ele reconhece o

, brinquedo da filha. Francisquinha conta para
i Amanda e Rafa que tirou mesmo o tesouro do

l fundo do mar e diz que eles precisam decidir o que
: fazer com ele. Quebra-Queixo aconselha Rafa a se

j exercitar como Amarante para ficar bom das

� pernas, mas avisa que ele precisa fazê-lo com fé. O
: mergulhador consegue mexer as pernas um

: pouco, para grande emoção dele e de Amanda.

: Nina fala para Encarnação que JJ está piorando e a

: aconselha a semudarcom Rubico.

, QUINTA - Nina garante a Daniel que JJ não vai fazer
, nada contra ela. Sandoval pede que Encarnação
, deixe Rubico dormir na casa dele, para afastá-lo de

: JJ. Ela concorda. Lavínia e Amarante voltam de sua

, lua-de-mel, felizes. Os homens da aldeia e as

: crianças ajudam Sandoval a reformar seu barco.

: Prata confessa para Virgínia que não sabe se quer
, se divorciar de Alice. Lenita diz a JJ que ele precisa
j encarar Ana Amélia, mas ele se recusa. Benvindo
, fala para JJ que Oswaldo saiu de Florianópolis.
� Prata diz a Alice que precisa entender o que sente
,
por ela. Marly conta para Daniel que a Polícia

: Federal está atrás de JJ e pede que ele a ajude.Alice

fala para Prata que acha quea separação ela m'�lhor
solução para eles. Bartô e Rafa decidem que o

tesouro pertence à Francisquinha. Nina descobre

que o terapeuta de JJ está viajando e que ele
mentiu quando disse que estava indo às sessões.

SEGUNDA - Jaque sai correndo do estúdio nomeio
do programa.Os alunos do Múltipla Escolha vêem
e não gostam, pois acham que ela envergonhou o

c�légio.Betina tem certeza de que a amiga está em
cnse de fobia social.Júlio César se preocupa com a

filha. Jaque chora de vergonha e Bernardo a

con.sola.João comenta com Urubu que a irmã teve
fobia quando era criança.Vivi fala para Bel e Aline

q�e n�o vai desistir de seu emprego na oficina de
Rlco.Kltty e l.éo falam para Betina que Jaque não
deveria ter ido ao programa se sabia que tinha
problemas, deixando-a chateada.Vivi vai trabalhar
de �acacão cor-de-rosa, para espanto de Rico.
Sabrtna e Beth ouvem Pasqualete treinando um

dis�u�so : acham que todos os professores do : SEGUNDA - Lenita pergunta a Ana Amélia se ela é
ccléqio vao ser dernitídos.Jaqua conversa com Dr. : sua mãe, Ana Amélia garante que a filha que teve é
César sobre o que sentiu ao ir embora do : Memel e pede que a menina não diga nada. O
programa. , qrupo de Pedroca canta na festa de casamento de

: Lavínia e Amarante e faz sucesso, para despeito de

: Robusto.ldalina fica encantada ao ver o ex-marido

j se apresentando. Lavínia empresta uma roupa a

: Viana para ir à cerimônia. Ana Amélia conta para
, Memel o que disse a Lenita, mas não explica o

: porquê da mentira. Rafa fica triste ao pensar em

: todos os planos que havia feito e que não sabe se

: vai realizar.Amanda o consola,garantindo que eles
: serão felizesjuntos.Lenita leva Ana Amélia para ver
, J1. Ele trata a mãe com gentileza,mas se dirige a ela
: como a uma estranha. Ana Amélia fica muito
: nervosa ao ver o filho e pede que Lenita fique com
: eles. Ylana tira os sapatos para dançar melhor e

: todos os convidados da festa a imitam.JJ comenta

: com Ana Amélia que seus pais já morreram,
i deixando-a arrasada

SEXTA - Lavinia leva roupas e móveis para Ylana,
que agradece muito.Quebra-Queixo também sé
dispõe a ajudar na mudança.Mariléia se espanta
ao saber que Marly foi cúmplice de JJ. Lenita

garante que o vilão não vai abrir mão de Nina.
Prata hesita,mas dizaVirgínia que ele e Alice vão
mesmo se divorciar. Daniel e Amarante
combinam de agilizar as obras na aldeia.JJ pica
papéis e manda Marly acabar com todas as

provas que possam incriminá-lo.Os pescadores
se reúnem e Nina se chateia ao ver que eles não
têm dinheiro para tocar a obra. Tadeu Araújo
chega para fazer uma reportagem na aldeia e

Amarante acha que esta é a solução. Pedroca se

anima em dar entrevista, mas Tadeu não se

interessa. Nina sugere ensinar uma receita

açoriana e o jornalista adora. Daniel pressiona a

arquiteto para sair da casa de JJ. Ela pede
paciência e diz que deseja falar com o médico
dele antes. Bartô se emociona arrumando suas

coisas para a mudança.

SABADO - Amanda percebe que Rafa chorou,
mas ele e Conrado nada revelam.Querubim não

gosta de saber que vai dividir o quarto com um

amigo da avó. Rafa se levanta para surpresa e

emoção de Alice, Prata e Amanda.Queru bim fica
fascinado pelas histórias de Bartô.

Francisquinha leva Bartô para comer no Bar de
Lavínia e o apresenta ao filho e à nora.

Encarnação vai ao barco deSandoval e se lembra
de seu pedido de casamento. Rafa mostra o

cheque que conseguiu com a venda dotesouro e

o entrega a Bartô, que faz questão de dá-lo a

Francisquinha. Ela passa o dinheiro para
Amarante e diz para ele utilizá-lo nas obras na

aldeia. Nina conversa com o médico e descobre

queJJ foi a uma consulta e nunca mais retornou.

Encarnação vai para casa decidida a falar sério
com o irmão. As crianças insistem que Bartô

passeie pela aldeia. Ele tem vergonha, mas é
convencido por Francisquinha. Oswaldo conta

para Sinésio que denunciou JJ e garante que o

vilão
-

está de 'mãos atadas até encerrar o

processo.

A LUA ME DISSE

SEGUNDA - 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 pela Internet e

combina de jantar com ele.Arthurfala pará Heloisa

que teve um pesadelo com Ricardo. Heloísa fica
emocionada e diz a Arthur que sabe que é dificil
viver sem um pai, mas garante que ele tem uma

mãe que o ama muito. Tadeu consola Heloísa e diz

que vai ser um grande amigo de Arthur.Heloisa fica
cada vez mais encantada com Tadeu. Diva fala para
Alberto que não sabe se quer ser sua mulher e 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
decide ir atéa Baiúca fazer uma visita a Branca.

TERÇA - Madô dá um escândalo na frente de
Gustavo e Ivan, que acham graça. 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 família 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 furta
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

"

dinh-eiro para comprar uma chuteira. Ester manda
Ivan convocar o conselho e diz que quer expulsar
Silvia.Geórgia convida Soraya e toda a familia para
um jantar. Madô faz inúmeras compras e tenta

pagarno cartão de Regina,masele está bloqueado.

QUARTA - Ester garante a Silvia que vai tirá-Ia da
diretoria do banco. Talarico agradece a Ademilde

'Pela passagem que ganhou de presente. Dionisia
fala para Madô e Leontina que não quer brigar com
elas e sugere que todos morem na casa.Madô diz a

Leontina que elas devem aceitar a proposta de
Dionísia e depois pensar numa maneira de

expulsá-la da casa. Adonias convida Branca para
dar um passeio pelo Rio. Adalgisa e Adail torcem

que Adonias conquiste Branca e Soraya, Pedro.
Heloísa fica nervosa ao saber que Branca saiu com

Adonias. Geórgia enfrenta Ester. Branca se diverte
com Adonias. Soraya garante a Murilinho que só
saiu com Pedro para agradar sua mãe. Murilinho
continua zangado com Soraya e ela fica furiosa.

Adalgisa e Adail vêem Gôndola entrar num táxi

dirigido por Adilson. Gustavo chama Beatriz para
almoçar. Silvia abandona o banco. Pedro, Lúcio e

Ivan tentam fazê-la mudar de idéia,em vão. Beatriz
conta para Gustavo que tem duas irmãs que não

conhece.

QUINTA - Joaquim conhece Heloisa, Murilinho,
Marisinha e Diva. Diva diz a Joaquim que ele pode
morar em sua casa. Marisinha trata Joaquim com

desconfiança. Heloisa tenta quebrar o gelo.
Adoniasleva Branca numa clínica. Adilson vai com
Gôndola a uma churrascaria e ela quercomertudo.
Ademilde chega à churrascaria bem na hora e

impede Gôndola de comer uma chuleta. Os
clientes da churrascaria fazem coro, pedindo que
Ademilde deixe Gôndola comer. Adonias avisa
Heloisa que Branca e ele sofreram um acidente de
moto. Beatriz diz a Gustavo que só quer ser sua

amiga por enquanto. Geórgia fala para Pedro que
não vai permitir que Ester expulse Silvia do banco.
Madô e Leontina acusam Heloísa dei serem

negligentes com Branca e ameaçam tirá-Ia de sua

casa. Heloisa garante que vai enfrentá-Ias. Violeta
fala para Lúcio queelemexe com ela.

SEXTA - Ester diz a Geórgia que se ela a estiver
acusando de matar seu marido, terá que falar com
seus advogados. Ester ofende Geórgia, que vai
embora, arrasada e vencida. Ademilde avisa
Talarico que tem um encontro com um homem que
conheceu na Internet. Diva confessa para
Marisinha que não quer se separar de Alberto e vai
deixar que ele durma em sua sala. Geórgia conta

para Ivan e Pedro que Ester estava grávida quando
se casou e que por isso odeia Heloísa porque pensa
que ela quis dar um golpe igual ao dela. Ivan
aconselha Geórgia a não enfrentar Ester e ela fica
furiosa. Madô di..scute com Lúcio por causa de
Violeta. teontina avisa Madô que ela vai acabar

perdendo Lúcio se não parar de ser tão ciumenta.

Whitney manda Madô ter cuidado com Violeta.
Madô percebe que Whitney está tentando

provocá-Ia e a trata com desprezo. Adail dá uma

bronca em Adonias ao saber que ele fez com que
Branca sofresse umacidentedemoto.

SABADO - Tadeu explica para Heloisa que quer
selar um compromisso com ela que um anel.
Ademilde sé faz de durona com Bisogno e se

desvencilha dele. Latoya e Adilson vêm tudo.
Ademilde manda Talarico e Naide a

acompanharem em seu encontro.Whitney senta

se à mesa para jantar ao lado de Leontina, Madô,
Armando e Elvira, deixando todos constrangidos.
Elvira serve o suco com sonífero dentro. Leontina

finge que vai tomar o suco, mas o joga fora.
Murilinho fala para Jorginho que Soraya está de

cabeça virada por causa de Pedro.Julieta comenta

com Murilinho que ele devia prestar atenção em

outras meninas além de Soraya. Alberto encontra

Peteleco e o devolve a Diva. Ele pede que Diva o

perdoe, mas ela continua irredutlvel. Beatriz acha

que Geórgia está bebendo demais e liga para
Gustavo para avisá-lo. Assunta vê, Gibraltar
tomando banho.

.

'"

Novo dublador
Vem aí a quarta temporada de Jack Bauer e os fãs do
detetive poderão estranhar um pouco já que o dublador
do personagem não será mais Tatá Guarnieri.

Esperar para ver
A "Playboy" quer Daiane dos Santos enfeitando suas

páginas. A ginasta não confirmou nada, mas também não
descarta a possibilidade de fazer o ensaio para a revista.

"Pânico" no cinema
A turma do "Pânico da TV" já está trabalhando na

produção de um filme e a idéia é estrear ainda neste ano.

Já se sabe que um dos protagonistas será o Vesgo, no
entanto maiores detalhes estão sendo mantido em

sigilo.

r'> AMÉRICA I casamento.LurdinhaperguntaaGlaucoseeleacha
I certo um homem casado ter urna amante.Glauco se

I SEGUNDA -Sol se refugia no depósito.Ariovaldo perturba e bate no carro que está à sua frente.

'I
se irrita com uma entrevista de Gil. Tião se 1 Neuta diz a Junior que s6 confia nele para levar

impressiona com a braveza de Bandido. Neuta i Bandido para o circuito de rodeios, Neuta. não

concorda que Creusa durma em sua casa. Sol se 1 aprova a visitação a Bandido e tira Carreirinha da
esconde debaixo do balcão ao ver Nick entrar na I função de segurança do touro. Tião quer levar na

I lanchonete. Mari reclama com Odaléia que ela I viagemochapéudeAcácio,paralhedarsorte.

I está trabalhando muito, e ela diz que não pode'
deixar faltar os remédios de Mariano; ele ouve' QUINTA -Gil pede a Tião que leve uma fita dela para
escondido, e fica acabrunhado. Sol recebe I' osEstadosUnldos.AlexvêqueéHelinhoquembateàmenos que as outras empregadas, mas porta. Vera vê Lurdmha chegar com Glauco e não
e c o n o m i z a 1 O O dói a r e s , C r eu s a f a I a gosta.Tony e Haydée se encontram no mesmo lugar
sensualmente com Tião, mas se faz de inocente 1 no qual costumavam Ir no passado, e observam

para Neuta, que proibe O peão de falar com a I Juntos os mergulhadores Tony faz perguntas sobre a

moça. Laerte se enfurece porque Carreirinha

'I
Vida de Haydée.Ela sai correndo,mas elea convence a

monta o seu touro e joga beijos para a platéia: voltar para o restaurante. Haydée confessa que
para ele, é uma desmoralização. Glauco se 'deslsttu de sonhar há tempos.lslene concorda em ver

perturba ao ver Lurdinha deitada em sua cama. I algumas
escolas para Flor.A diretora da escol� reage

Murilinho pede desculpas a Nina pela bola ter mal ao perceber que ela é cega. As cnanças nem do
batido nela,e a advogada acha que ele seria uma ,

modo de andar de Fiar, que se abraça com Feitosa,
ótima vingança contra Glauco. Junior admira i amedrontad�. Islene diz que �ão existe vaga na

Tião,que domina o seu boi.Bandido derruba um , escola. Haydee diz a Tony que nao pode colocar em

peão na arena;Acácio aparece paraTiãoe diz que II risco o seu casamento e vai �mbora.Sol édespedida
aquele é seu boi. Ed conta a May que não porque chegou atrasada. Dinho é convidado para

conseguiu patrocínio. Consuelo e Geraldito , montar em Miami também. Junior sai com Tião para
ficam pasmos com a peruca loura de Mercedes, I andar a cavalo. Neuta repara na barriga de Ellls e tem
Nina eMurilinho estão em um bar,lrene eHaydée

I'
certeza de que ela está grávida. Vera estranha

entram neste local mas não vêem Nina. Laerte quando Jatobá a reconhece na rua; ele garante que
pede a Paulo Emilio que leve T.ião para Miami, cada pessoa tem um cii'11a,um cheiro e uma energia,
mas que o peão não saiba desse pedido. Dinho, ,

e que os olhos atrapalham essa percepção. Vera vê
Tião e Carreirinha se alegram com as fivelas que I Nina de mãos dadas com Murilinho. Consuelo se

ganharam. II apresenta ao rapaz que vai saircom Inesita,convida-o
a entrar em sua casa e lhe oferece tortilla; ele reage

TERÇA· Mari vibra com os 100 dólares enviados I
com timidez.

por Sol. Mariano se recusa a tomar os remédios;
comprados com dólares cuja procedência I

SEXTA - Mariano não gosta de saber que Sol aceitou
desconhece. Sol combina com Ju um "bico" aós qualquer trabalho para sobreviver,mas decide tomar

domingos em um posto de gasolina. Tony os remédios comprados com o dinheiro dela.Hellnho
relembra o fim de seu namoro com Haydée e I pergunta a Alex por que ele virou um criminoso.
conta que mora em Miami, é especialista em

'1
Helinho decide não denunciar Alex para a policia.

línguas latinas e tem vários livros publicados. Consuelo dá um prato cheio de pimenta mexicana

Haydée fica tumultuada quando Tony pergunta , para ocolega de Inesita,eelevai embora correndo.Ed
se ela é feliz no casarner-to.Nina diz a Glauco que I promete a May que não vai mais pensar na caixa e

vai cuidar de sua vida. Haydée flagra Glauco

'I
eles fazem as pazes. Sol confessa para Cidlnha que

segurando Nina pelos braços,eele inventa que a tinha outra idéia dos EUA. Gil entrega sua fita para
advogada se sentiu mal. Feitosa insiste para que. Tião levar. Jatobá pergunta a Vera se ela gosta de
Islene matricule Flor em uma escola. Odaléia i Helinho como mulher ou amiga.Vera começa a dizer
coloca a pílula que Mariano se recusa a tomarem loque sente por Jatobá mas é interrompida pela
um copo de vitamina.Tião e Creusa ficam juntos. I chegada de Helinho. Jatobá vai embora chateado e

Laerte tenta comprar Bandido de Neuta, mas ela I começa a pensar em arrumar outra namorada.Ralssa
não aceita. Gil provoca Tião, que não reage. I volta de Miami. Glauco pede que Lurdinha O chame
Simone conta a Tião que ele vai montar em de Glauco e não de "tio".Tony diz a Haydée que ainda
Miami. Sol dança samba no palco da boate. 'I a ama e pede que ela fique com ele. Haydée se

Consueloreprova Mercedes por querer deixar de perturba, mas garante que ama Glauco. TI&o se

ser mexicana. Inesita conta que foi convidada 'I despede de Mazé e Zé Higino. Neuta exige que EUis

para um date (sair com um rapaz, sem lhe diga quem é o pai de seu filho.Carreirlnha conta

compromisso). mas Consuelo não aprova. Helô I que Ellis namorava Waldomiro e Neuta manda

quer saber se Neto dormiu fora enquanto ela I chamá-lo.
estava no Brasil, mas Consuelo diz não saber de i

nada. Lurdinha comenta com Manu o caso de I SABADO - Geninho confessa que' voltou para
Glauco e Nina. Helinh� diz a Vera que sua 'I resolver o negócio das terras. Zé Higin.o diz ao neto

situação está complicada porque todos que ele agiu errado ao aceitar o dinheiro de Glauco.

suspeitam dele. May conta a Miss Jane que os i Geninho acusa Zé Higino de só valorizar o sonho de
exames revelaram que ela pode ter filhos. i Tião.Tião e Dinho voam de avião pela primeira vez e

I estranham. Rique foge da pensão e anda sozinho

QUARTA.HelinhoperdeAlexdevista,maspede I pelas ruas de Miami. HelO percebe que Rique
que Vera avise ao deleqado que Alex está no Rio. desapareceu e fica assustada.Mari reconhece Alex e

Alex procura saber se sua documentação nova já I diz que é irmã de SoI.Ve�� repre<;nde �ina por.cau�a
está pronta; ele conseguiu os dados do marido

I
de seu namoro com Muríltnho.Nína nao dá bola e dIZ

de Neuta, Roberto Sinval. Carreirinha recolhe queo namoro está lhe fazendomuito bem.lrene diza
dinheiro das pessoas que desejam conhecer I Feitosa que quer contratá:lo; Haydée fica aliviada.
Bandido. Junior aguarda anSIOSO a chegada de I Laerte dá um cheque a Genmhocomo adiantamento
Tião.Laerte conta a Glaucoquevai afastarTião de i pelas terras.Alex pede para verMaride novo,que fica
Boiadeiros.Glauco liga paraGeninho,que exulta. I encantada com ele. Alex garante a Ramiro que vai

Tião sonha em montar bem e sair nos jornais, I descobrirondeSol está e fazê-Ia pagar.Sol agradece à

para Sol saber que é bem sucedido. Sol diz a Ju I Virgem de Guadalupe por tê-Ia feito atravessar o

que amaTião e que gostaria que ele fossemontar I deserto e ter trazido Tião para perto dela. Rique é
em Miami.Ed se chateia porque May jogou fora a

I
encontrado por um guarda e levado para a delegacia.

caixa de onde Sol surgiu. May se aborrece com Geraldito diz a HelO que ela pode ser presa por ter
ele e vai embora. Sol entrega sanduiches e limpa i deixado Rique sair sozinho na rua, e ela se apa�f'ra.
vidraças. Jatobá comenta com Gomes que os I Neuta pergunta a Ellis quem é o pai de seu filho.
restaurantes deveriam ter o cardápio em braille. , Carreirinha acusaWaldomiro deterengravidado Ellis
Helinho segue a pista de um falsificador. Haydée I e diz que ele vai ter de conversar com Neuta. Zé
mente que não sabe quem é Tony, o dono da I Higino insiste com Mazé que ela vai ter de decidir se
caneta. Lurdinha pede uma carona a Glauco. I está do ladodeTiãoou Geninho.Waldomirojura para
Haydée se lembra de quando Tony a pediu em I

Neuta que nãoengravldou Ellis.
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Nova linha de jóias
homenageiam o Brasil
Mais que uma linha de jóias, Fause Haten
declara seu amor incondicional ao Brasil,
sua geografia, cores, crenças e símbolos e

transforma em jóias os versos que Ary
Barroso compôs para criar sua "Aquarela

: do Brasil".

Os Búzios lançados há seis meses pelo
estilista hit da coleção e absoluto objeto
de desejo - chegam para a nova

temporada com outras cores. Ou melhor,
nas cores da bandeira brasileira. O branco
é representado por Diamantes. Para o

verde, Savorita. Safira Azul e Safira
Amarela completam à bandeira.
Além da linha tradiciona:l de gargantilhas
e anéis, outra grande novidade éa

pulseira de Búzio no veludo bordado a

mão. Jovens da ONG Orientavida
bordaram a inscrição "Nosso Senhor do
Bonfim" no veludo, agregando valor
indescritível à jóia. As fitas do Bonfim
com Búzios se transformaram em broches.
O mapa do Brasil não podia ficar de fora
e surge em Diamantes, Savorita e Safira
Amarela, no fio de nylon. As versões em

ouro branco e amarelo têm um único

diamante, colocado exatamente onde está

Salvador, a primeira capit:U>brasileira.
Ícones de sorte e capazes de afastar

qualquer tipo de mal olhado, o trevo de

quatro folhas, a figa e o olho grego nunca

mais serão os mesmos. Fause Haten criou

jóias incríveis a partir desses amuletos. O
trevo de quatro folhas promete toda a

sorte em ouro branco e Diamantes. Para

proteção, Figas totalmente revestidas por
pedras, nas cores verde, amarela azul e
branca. E que mal olhado poderá resistir

ao fascínio de um Olho Grego feito em

Diamantes, Safira Azul e Diamante
Negro? E que mulher conseguirá resistir a
todos esses desejos?

�Os tradicionais olho gregro, a figa e

o trevo de quatro folhas-também

aparecem na nova coleção

Fause também continua fascinado pelos ouriços
e, nesta coleção, olha para eles com outras

vontades, O anel solitário agora tem diferentes
tamanhos e, além do original em ouro branco e

Diamantes, ganha o ouro vermelho como

material.
Flores. 'Outra paixão do estilista. Uma linha de

anéis, brincos e pingentes foi criada com as

diferentes cores do ouro branco, amarelo e

vermelho e os eternos Diamantes.
Por todos esses motivos vale a pena conferir a

,

nova coleção de jóias.

�o mapa do Brasil não podia ficar de fora da
novalinha de jóias do estilista Fause Haten.
Sendo assim, o nosso País surge em

Diamantes, Savorita e Safira Amarela, no fio,
de nylon. As versões em ouro branco e amarelo
têm um' único diamante; colocado exatamente

onde está Salvador, a primeira capital
brasi leira'

,

Todos os tiposde pele
precisam de hidratação

, Engana-se quem pensa que somente a pele seca precisa ser hidratada.
A poluição, o vento e a rotina do dia-a-dia causam o ressecamenta de
qualquer tipo de pele e, portanto, para a manutenção da beleza
natural e saúde da pele é necessário passar um hidratante por todo o

corpo pela manhã e também antes de dormir.
a seu uso é importante para repor a água perdida e proteger a pele
contra os agentes externos, além de evitar o envelhecimento precoce
das células, tornando a pele com um aspecto jovem e saudável.
A loção hidratante corporal serve para proteger a pele, deixando-

a macia, saudável e bonita, além de hidratada. Alguns desses

produtos contém em sua fórmula o D'Pantenol, um hidratante de

penetração rápida e profunda que estimula a renovação celular;
excelentes também são os produtos à base de Aloe Vera, substância
de fácil absorção, que garante a renovação celular e hidrata
profundamente, além de possuir um forte poder cicatrizante e

refrescante. A associação desses componentes deixa a pele elástica,
macia e lisa, proporcionando uma suave e agradável sensação de
frescor.

Tinta para os lábios
Em meio a tantas novidades em maquiagem, que tal uma tinta
para os lábios?

,

É isso mesmo. Acaba de chegar um batom ultra diferente. Um
batom em tinta.
a produto é inédito no mercado brasileiro e garante cobertura
total, de máxima fixação e semipermanente, tem acabamento de
alto brilho e protege os lábios das agressões externas.
A nova linha foi especialmente desenvolvida para as mulheres
ativas, que buscam produtos confiáveis, de longa permanência e

práticos, para todos os momentos de um dia com agenda cheia.
a novo batom tinta é uma cobertura líquida, aplicável com um

pincel. Deve ser utilizado diretamente sobre os lábios limpos de
outra cobertura como condicionador labial. a produto possui
um complexo de ingredientes que formam uma barreira
protetora, que ajuda na fixação da cor, tornando-a resistente à

transferência para outras superfícies, como copos, talheres e lenços
de papel. Além de ser de longa duração e dar cobertura perfeita, ele
não escorre durante a aplicação.
Depois deseco, cerca de um minuto após a aplicação,ele demonstra
uma cor absolutamente opaca, sem brilho, que pode ser também uma

opção de efeito. a acabamento pode se dar na segunda fase, para
aquelas que preferem mais brilho, aplicando-se o Gloss Labial que
também faz parte da linha. a resultado é um batom de alto brilho e com

cores mais vibrantes.

Aplicado também com um pincel, o Gloss Labial é formulado com'
Vitamina E, que protege os lábios contra agentes agressores do meio

, ambiente. Funciona como hidratante, pois contém óleo de jojoba e

extrato de aloe vera, protegendo contra o ressecamenta. Essa mistura de
ingredientes proporciona brilho intenso, garantindo um acabamento de
verniz e destaque às cores do batom tinta.

ARlES - A semana é propício ao díálogo, principalmente com a pessoa amada.Aproveite.
Quanto aos assuntos financeiros,há chances de êxito no trabalho.

LIBRA - A pessoa amada se mostrará especialmente compreensiva.Aprovelte plenamente
todos osmomentos a dois.Bom para tratar de assuntos financeiros.Saúde boa,
ESCORPIÃO - Aproveite os bons fluidos para colocar velhos projetos em ação, Poderá
receber apoio inesperado de pessoa estranha.Bom para os negócios e assuntos relativos a

apostas e loterias,
TOURO - Ótimo para reunir os amigos e familiares, Evite tomar decisões que envolvam
dinhelro.O humor e a alegria estarãoem alta neste dia.Aproveite para amar,

GIlMEOS - Desavenças com a pessoa amada à vista.no entanto poderão ser evitadas, É só
não falar demais, Grandes chances de sucesso no trabalho ou em empreendimentos
imobiliários,

SÀGITARIO - Limite-se a emitir suas opiniões somente quando solicitado, Lembre-se de

que em boca fechada não entra mosca, Cuide mais de você mesmo e do seu

amor.Saúde boa,

CAPRICÓRNIO - A pessoa amada se mostrará mais ciumenta do que nunca, Tenha

paciência e saiba entender o seu par.Tenha cautela nos assuntos financeiros e no trato com

pessoas estranhas.Saúde excelente,

CÃNCER - Dê mais atenção as pequenas coisas que acontecem à sua volta.Tenha cautela
no trato de assuntos financeiros e de trabalho.Não confie em estranhos.Saúde boa,

LEÃO - Energias positivas vão recarregar suas baterias, Favorecido para finanças e jogos
de loteria.Harmonia com a pessoa amada,apesarde uma certa melancolia no ar.Cuide de
sua mente,

'
AQuARIO - É certo que a vida não é mesmo um mar de rosas,mas também a situação não é
tão ruim assim.Saiba esperarquea tempestade passa.Não descuide de sua saúde,

VIRGEM - Cuide mais de você e de sua saúde, Evite situações de confronto
principalmente no trabalho,O dia favorece as atividades esportivas, Liberte-se das idéias
ultrapassadas,

PEIXES - Perspectivas de mudanças no trabalho, ,Finalmente o seu talento será
reconhecido, Aproveite e não tenha medo do futuro e nem de defender as suas idéias,
Saúde excelente

'

I', '"

Moda ecológica e

inteligente
Já passaram os tempos em que ser chiqueou
fashion era ter um esplendoroso casaco de
peles. A moda hoje aponta para um
horizonte muito mais, humano e sensato.
Nada de acessórios em pele de filhote de
foca ou de tigres envoltos no pescoço, o que
é bonito e extremamente agradável aos
olhos é exibir uma moda ecológica,sensatae

'

benéfica ao meio ambiente.
As últimas notícias a respeito da-situação do
meio ambiental (flora e fauna) nos
apresentam um planeta em perigo, prestes a
entrar em um período de escassez, aonde os ,

maiores prejudicados sem dúvida serão nós
os humanos. A constante agressão contra �
verde e contra o reino animal está levando
gradativamente a extinção de muitas
espécies, das quais muitas nem chegamos a

conhecer.A ação huma na, predadora, está de
fato exterminando e sugando aquilo que
nos foi ofertado.
Mas convenhamos que somos afortunados,
pois temos dentre nossa raça, pessoas
preocupadas e interessadas em trabalhar I
nessa questão que estão apresentando
alternativas e soluções para tentar retardar ou
diminuir o problema. Prova disto é o trabalho
desenvolvido pela eco- design Aline Veloso,
de Minas Gerais que está em nossa cidadej
nesta semana participando e ministrando I
aula no Centro Universitário Unerj. Aline"
trabalha há 14 anos com material descartado, IIEla recicla e transforma garrafas plástica·sede'
alumínio em belos acessórios (bijuterias). A

garrafa "pet" dá vida a colares, brincos, sapatos,
anéis, chapéus e pulseiras,...em formato de'
flores feito artesanalrnente Om por um. i '1Sua idéia artesanal nasceu instintivamentl,
Aline sempre viu no Ii�o um material'
significativo, que sendo tratado e reciclado
poderia se transformar em peças utilitárias e

adornos. Sua proposta cresceu e hoje está

qanhando cartaz e se multiplicando atraves
de cursos e palestras; ela já exportou seus

produtos para países da Europa e hoje
ministra cursos para empresas privadas,
ONG's, Serviços Sociais,etc.

.

Para se manter sempre atualizada e bu,�cando
opções, Aline sempre pesquisa novas

.

matérias-primas, como: jornal, latas de

alumínio, rolhas, borrachas velha, sacolas
plásticas etc. E, sobretudo, novas

possibilidades de criação, acessórios e

adornos para casa, brinquedos, adereços e

alegorias para figurinos e cenários.
Mas segundo Aline,o mais importanteéantel
de transformar o lixo externo é transformar o

nosso lixo interior. Não podemos deixar queo
lixo interno nos adoeça, portanto, os nossos

medos, rancores, as nossas ansiedades e

angustias terão primeiro que ser tratadas. O

lixo emocional é tão prejudicial quantodOmaterial, às vezes até mais. E na procura e

melhorar a qualidade de vida é fundame�tal
repensar nossos valores e hábitos; reduzlfo
consumo desnecessário; reutilizar os,materiais considerados inúteis: reciclar
retornando o objetojá utilizado para um �o;ociclo de produção. Repensando, reduzm o,

reutilizando e reciclando, economizamoí
água, energia,matéria prima e diminuírnoSoí
resíduos sólidos nos aterros sanitários e

deixamos de jogar bilhões de reais todoS os

dias no lixo.
da

Aline Veloso trabalha a linguagem da arte,_o
cultura e da educação, através da expressaa
dos sentimentos, da criatividade, da m�dan�s
de hábito, principalmente em relaçao a_o
padrões de consumo,o respeito à co�peraiai;
o espírito de iniciativa,a transformaçaodo �i
no bonito do inútil no útil. Essa mudança s

possível com a nossa efetiva participação.

Por Daiana Riechel - V fase
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ITRADIÇÃO

Indústria ft comérc.lo de lIuldeims

312-0280

I'

I
Por lldemar Effting - ilclemar@meupagosu!.com.br - www.meupagosul.com.br

Caderno

Ispeeia'

De 13 a 15 de Maio de 2005
PREMIAÇÃO CAMPEIRA

LAÇO EQUIPE
FORÇA "A" (1 0,11 e 12 armadas (+ 2 Voltas) 51 zerar)

1 ° Lugar - 1 Moto 125cc OKm + Troféu
2° Lugar - R$ 1.000,00 + Troféu
3° Lugar - R$ 500,00 + Troféu
4° Lugar - R$ 300,00 + Troféu
5° Lugar - R$ 200,00 + Troféu

ve nossas
carnes especiais:

ARRE€O,
JAVALI, C0ELHO

OVE'LHA

Programação
13/05/05 - SEXTA-FEIRA
14:00 h - Laçada em duplas - Troféu "Prefeito Moacir Bertoldi";
1 ° lugar = 1 TV 14" + Troféus
20 lugar = R$ 200,00 + Troféus
30 lugar = RS 100,00 + 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.
14/05105 - SÁBADO

'

,- -i v: - � � "':;;""_-'lf)li;
08:00 h - Laço Pai e Filho;
- Laço Guri;
- Laço Piá;
- Laço Veterano;
- Laço Patrão (CTG/Piquete);
- Laço Equipe;
- Apresentações Artísticas;
- Glneteadas 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 - Reinício Prova de Laço Equipe;
- Concursos Artísticos, 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);
- Finalíssima das provas de Laço e Gineteadas em

cavalos;
-:- Táxi Maluco (Equipe Babalu - São Paulo);
- Apresentações Artísticas;
- Tarde Dançante com Grupo Marcação;
- Finalíssima da Gineteada em Touros (Cancha 2);
- Encerramento com Entrega de Troféus e Premiação.

DEMARCHI
CARNES

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

E-rno!l: demarchicornes@neluno.com.br

FORÇA "B" (8 e 9 armadas (volta a zero)).
1 ° Lugar - R$ 400,00 + Troféu
2° Lugar - R$ 300,00 + Troféu
30 Lugar - R$ 200,00 + Troféu
4° Lugar - R$ 100,00 + Troféu

LAÇO DUPLA (SEXTA- FEIRA)
Troféu Prefeito "Moacir Bertoldi"

1 ° Lugar = 1 TV + Troféu
2° Lugar = R$ 200,00 + Troféu
3° Lugar = R$ 100,00 + Troféu

LAÇO PATRÃO CTG I PIQUETE
Troféu "Augusto Demarchi" (In Memorian)

1 ° Lugar = R$ 200,00 + Troféu
2° Lugar = R$ 100,00 + Troféu
3° Lugar = R$ 50,00 + Troféu

LAÇO INDIVIDUAL DE EQUIPE
(A disputa acaba com os 3 últimos finalistas)
Troféu "João Cerly Pereira" (In Memorian)

1 ° Lugar = R$ 50,00 + Troféu
2° Lugar = R$ 50,00 + Troféu
3° lugar= R$ 50,00 + Troféu '

, LAÇO 'PAI E FILHO
Troféu "Eugenio Planincheck" (In Memorianl'

1 ° Lugar = R$ 100,00 + Troféu
2° Lugar = R$ 50,00 + Troféu
3° Lugar = R$ 50,00 + Troféu
LAÇO PIÁ - INDIVIDUAL
1 ° Lugar = 1 Laço + Troféu

20 Lugar = 1 Troféu
3° Lugar = 1 Troféu

LAÇO GURI - INDIVIDUAL
1 ° Lugar = 1 Laço + Troféu

2° Lugar = 1 Troféu
3° Lugar = 1 Troféu

VACA PARADA PI PIÁZINHO (até 7 anos)
1 ° Lugar = 1 Laço + Troféu

2° Lugar = 1 Troféu
3° Lugar = 1 Troféu

VACA PARADA PI PIAZITO (7 a 11 anos)
1 ° Lugar = 1 Laço + Troféu

2° Lugar = 1 Troféu
3° Lugar = 1 Troféu

FUT-BOI
1 ° Lugar = 10 kg Alcatra + 1 ex. Cerveja + Troféu

2° Lugar = 1 ex.Cerveja + Troféu

PREMIAÇÃO ARTíSTICA
GAITA PlANADA

1 ° Lugar = R$ 100,00 + Troféu
2° Lugar = R$ 50,00 + Troféu
3° Lugar = R$ 25,00 + Troféu

DECLAMAÇÃO MASCULINA
1 ° Lugar = R$ 50,00 + Troféu
2° Lugar = R$ 25,00 + Troféu

3° Lugar = 1 Troféu

DECLAMAÇÃO FEMININA
1 ° Lugar = R$ 50,00 + Troféu
2° Lugar = R$ 25,00 + Troféu

3° Lugar = 1 Troféu
CHULA MASCULINA

1 ° Luga r = R$ 100,00 + Troféu
2° Lugar = R$ 50,00 + Troféu

INTERPRETAÇÃO NATIVA
1 ° Lugar = R$ 100,00 + Troféu
2° Lugar = R$ 50,00 + Troféu

Informações: (47) 371-4547
ctglj@ctglj.com.br - www.ctglj.com.br

Temos carnes
temperadas para

festas
Coxinho da Asa,

Bananinha, Centro Filé,
Filé Duplo, etc .....

Postos de Venda de Ingressos:
Demarchi Carnes, Casa Campeira,
Smurfs Lanches, Posto Marcolla,
Gauchita,PostoMarechal.

Confira rossç:
ofertas imperdlveis

Linguicinha Mista R$ 2,99
Picanha Bovina R$ 13,99
Filé Simples R$ 5,99
Peito Bovino c/ Osso R$ 2,78
Alcatra c/ Osso R$ 7,99
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LIGUE OS PONTOS E
DESCUBRA O SIGNIFICADO DA
PALAVRA NAIL EM INGLÊS!
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*PARTES DO CORPO

QUER APRENDER EM INGLÊS, O NOME DE ALGUMAS
PARTES DO NOSSO CORPO? É ASSIM: TENTE
PRIMEIRO COLOCAR AS PALAVRAS ABAIXO NA

ORDEM CERTA, DEPOIS, CONFIRA NAS RESPOSTAS

HAND

COMO É CABElO EM INGLÊS? PARA
DESCOBRIR, SIGA A PISTA CORRETA!

HEAD

NOSE, NECK - MOUTH - ARM - FOOT - LEG - EYE I

COLOCANDO A LETRA INICIAL DE CADA FIGURA
NA CASINHA INDICADA, VOCÊ VAI DESCOBRIR

OUTRAS PARTES DO CORPO EM INGLÊSI,

rt

� (DEDOS)

Um aninho vou fazer umbolinho vou cortar, só cÍarei
um pedacinho a quem vier
�.e abraçar. Quem desejafeltClda?es a linda Katerine

que aniversaria dia 10/05 é
a ma,m�e Mara, o papaiMárcto e seus irmãos

Nodía 25/04 completou
seu 1° aninho ofofinho

LuisDaniel Uber;
.Parabéns, saúde emuité,ls
felicidades de seus pé,lis

Rosangela e l'imQtio,
maninho Atílio e sua

amiguinha Suely

o gatinho Mikael
Ruan Morbis

completou seu 10

aninho no dia 04/05.
Seus pais Gilmar e
Sonia lhe desejam

muita saúde e

felicidade
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