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UM ANO DE FALECIMENTO

A família e os colaboradores do
Correio do Povo convidam:

• Missa hoje (sexta-feira) às 19h
na Matriz São Sebastião

• Culto de ações de

.Dominqo 9h na Igreja Evan

gélica Luterna Apóstolo Pedro
,

Antecipadamente agradecem
a presença de familiares e

amigos

CRISE NO BANCO CENTRAL

Supremo autoriza quebra
de sigilo de Meirelles

_ PAGINA6

mínima: 19° máxima:29(iJ) mínima: 19°
------------------- ---------------------

Máxima:2l(fIJ
• Sexta feira
de sol, nebulosidade
variada, sem previsão
de chuva

• Sábado de

sol, nebulosidade
variada, sem previsão
de chuva

UMA HORA DE TERROR COM ASSALTANTES
,

Um dia depois do assalto aos

bancos em Corupá, mais um
crime abala a região. Em

Massaranduba, o casal Júlio e

Nathália Maiochi assistia a

novela quando dois bandidos
invadiram a casa deles.

Nathália foi rendida com um

revólver na cabeça e Júlio
com a própria faca com que

descascava uma fruta, como
ele mostrou ontem (foto).
Os dois foram amarrados e

, disseram aos assaltantes que

carregassem o que quises

sem. Eles levaram dinheiro e,

na saída, a camionete de

Júlio. A Polícia não tem

pistas. - PAGINA4

!_IA ARMA DELES É MELHOR"
O comandante do 14� BPM
e os policiais que perseguiram
os assaltantes em Corupá
reconhecem que com as

armas e os carros que têm fica
difícil enfrentar situações
como a de terça. Segundo o

tenente-coronel Ricardo

Broering, Jaraguá tem três ve
zes menos policiais do que o

considerado ideal. O prefeito
M,oacir Bertoldi e o deput"do
Dionei Walter da Silva v�o
cobrar soluções do Governo
do Estado. _ PAGINA3E 5 Soldado Gilson: "Pago do bolso" Cabo Marcarini: "Policiais heróis" Soldado Pauli: "Sem medo"

,IIPAGO PELA INFORMAÇÃO"
Na tentativa de ajudar a Polícia a achar os bandidos que
mataram o irmão dele no assalto de terça-feira em Corupá,
o empr.esário Robson Ramos está oferecendo R$ 5 mil para
quem der informações sobre a quadrilha. Ainda chorando
muito, Robson garantiu que não quer fazer justiça com as

próprias mãos. Ele elogiou o esforço dos policiais, mas

também criticou a falta de efetivo, armas e equipamentos. E
criticou os bancos que não têm portas de segurançae outros
instrumentos para prevenir assaltos. A Polícia ainda está
em dúvida se vai fazer o retrato falado dos bandidos, que
segundo as pistas teri.am vindo de Curitiba. - PAGINA 5

81'1-4311
www.studiofm.com.br
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OPINIAO

I Dever e responsabilidade
São extremamente gra

ves as denúncias da coorde
nadora do Programa de Ser

viço de Saúde do Traba
lhador da Vigilância Sani
tária de J ar aguá do Sul,
Márcia Regina Cardoso.

Lançadas ao vento por ação
da irracionalidade, as

denúncias - sem fundamen

tação sólida - atingem a

honra de pessoas, a credi
bilidade do serviço público
e o compromisso social de

empresas.
Ao acusar a Secretaria

de Saúde de impedir a

fiscali-zação e o controle
das doen-ças profissionais,
"até segunda ordem",
Márcia Regina expõe - sem

os devidos cuidados � as

vísceras do setor. Ao
creditar a decisão à "troca
de favores" entre a

administração municipal e

empresanos, "incomo
dados" com as ações do
Programa d e Saúde do

Trabalhador, chama para si

a responsabilidade de

comprovar a denúncia.
Poderia estar prestando um

bom serviço à cidade, mas

está na ver1dade desen
terrando antigas mágoas.
Ou então, até, atendendo a

interesses políticos (ou
politiqueiros). O tempo se

encarregará de dirimir as

tem medido esforços para

ajudar financeira-mente e

com doações de material e

equipamentos entidades,
instituições e associações.

, Por este prisma, fica difícil
conceber a possibilidade de
um acordo ilícito em

função do compromisso de
bancar os equipamentos
das unidades de saúde.

� É uma oportunidade para esclarecer os
critérios científicos usados nos exames

que detectam doenças profissionais
dúvidas.

As denúncias da coor

denadora são graves porque,
além de revelar possíveis
irregularidades na con

dução dos trabalhos da

Vigilância Sanitária, envol
vem empresas de Jaraguá
do Sul. Historicamente, a

classe empresarial da região
especialmente a

jaraguaense - está à frente
dos projetos sociais e não

A parceria entre em

presários, poder público e

instituições existe' há

tempo. Entre as ações
estão: doações de ambu
lâncias e equipamentos aos

hospitais; ajuda financeira
a instituições filantrópicas;
construção de creches, por
meio do Sistema Fiesc,
entre outras plenamente
conhecidas pela popu

lação, como a manutenção

dos bom-beiros voluntários
de toda a região. Hoje o

empresariado é responsável
pela verdadeira revolução
que está sendo promovida
nos hospitais Jaraguá e São

José. A classe empresarial
deve mesmo se com

prometer a pagar os equi
pamentos do Centro Vida,
já que é uma ação
costumeira. Mas daí exigir
vista grossa vai uma longa
distância.

'

O episódio revela
entranhas do poder
público. Todavia, tem

como mérito a oportu
nidade de elucidar uma'
outra importante questão:
quais são critérios cien

tíficos usados nos exames

que detectam a existência

de doenças profissionais -

LER e Dort? A dúvida: é:
será que tem motivação
política? Precisa verificar
a quem estas denúncias
interessam.

fRASES. I!----j------------------------,

Ir

"Nasci na política brasileira defendendo o Estado palestino, mas também nunca neguei a

necessidade do Estado de Israel':

.•
' Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no encerramento da Cúpula América do Sul-Países Arabes, fazendo contraponto às entidades

judaicas que chamaram de tom pró-terrorista o texto do final do encontro •.

II I Fatos
Segurança põe em risco

projeto político de LHS

Florianópolis � Se na Saúde e na

Educação o Governo Luiz Henrique
consegue manter e até ampliar índices
de desempenho positivos, na área de

Sequrança Pública o atual ocupante da
Casa d'Agronômica vem sofrendo um

revés atrás do outro desde que assumiu
o cadeira em , o de janeiro de 2003� Não

bastasse a necessidade de implantar
uma política eficaz e descentralizada

para o setor - o que não aconteceu até

agora - o governo teve que enfrentar'
toda a espécie de escândalo pro

tagonizado por aqueles que deveriam
zelar pelo nomes das corporações civis
e militares. Assim foi com o caso da
boate Marlene Rica e com á prisão do

delegado Marcucci, ambos em Join

ville, como no "apoio" que a PM deu ao

candidato Oário Berger nas eleições
em Florianópolis. Para engrossar o caldo,
as sucessivas quedas de comandantes
da Polícia Militar e a profunda insa

tisfação da tropa por causa dos salários.
Coroando tudo isso, a escolha "política"
do secretário Ronaldo Benedet,
considerado peixe fora d'água num

setor que precisa especialistas.

Pé dentro

Pessoas
Fernando Bond

I
Desabafo
Na edição de ontem e hoje, o Correio
desenha um retrato da situação que se

encontra o setor de Segurança na nossa

região e que ficou completamente exposto
depois do assalto aos bancos em Corupá, na
tarde de terça-feira. Mas se aqui está assim, a
situação em Joinville consegue ser bem

.

pior. Por isso, o desabafo feito na tribuna da
.Assembléia pelo deputado Nilson

Gonçalves (PSDB). Entre outras coisas, ele
(que em tese é aliado de LHS), contou que
num só dia foram assaltadas seis lojas no

centro e a polícia técníca há semanas não
tem mais o rabecão para transporte de
cadáveres. "É o caos'; detonou o deputado.

<'

Está só faltando marcar a data da filiação do
deputado federal Paulo Bauer ao PSDB. Pe

dras que haviam no caminho foram retiradas e

as poucas que restam parecem não constituir
obstáculo. Leia-se: já não há tanto ciúmes entre
os tucanos do Norte do Estado com relação ao

espaço que Bauer vai ocupar na região.

Pá de cal
O governador, Luiz Henrique participou da
reunião com governadores (na foto, LHS ao

lado do governador do Paraná, Roberto
Requião), no auditório da Comissão de

Finanças da Câmara dos Deputados, onde
.
defendeu urnadíscussão mais profunda do
texto da reforma tributária que o Senado deve
encaminhar para apreciação à Câmara na

próxima semana. Segundo Luiz Henrique, da
forma como está redigido o texto,"todo
mundo perde': Depois desta reunião em que
os governadores atacaram a reforma, é con
senso no Congresso que ela não sai tão cedo,

Boletim da desgraça
Se tivesse que eleger um "inferno astral"
para o seu período de governo, certamente
o presidente Lula escolheria o atual. Só

para enumerar: desaba a produção
industrial e a safra agrícola ficarámuito
abaixo do esperado; a inflação não cede,
por isso os juros não param de subir; o dólar
não pára de descer; o PIB dificilmente

chegará aos 3,5% previstos. As obras de
infraestrutura não saem do papel e os

ministros não aplicam o que têm no

orçamento. A política social é desastrosa. A

briga cpm os argentinos balança o

Mercosul e base aliada no Congresso se.

desfacela, Tudo isso sob a égide da "era

Severino': Mas quem conhece Lula sabe

que ele não se abate, até porque sabe que
tem um incomensurável crédito popular.

fbond@ibest.com.br
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OPINIÃO

Segurança, a ausência que
nos atormenta

,
As cenas cinematográficas dos

assaltos simultâneos a duas agências
bancárias de Corupá, que
infelizmente são reais e

aconteceram esta semana, pautam
algumas reflexões e exigem algumas
respostas, especialmente em respeito
às famílias das duas vítimas - uma

morta e outra ferida durante o

assalto.Aprincipal questão que ficou no ar é por que as

duas agências assaltadas, uma privada e outra pública,
não dispõem dos equipamentos de segurança exigidos
por lei?
A legislação estadual prevê que todas as agências

bancárias em território catarinense tenham porta de
segurança com detector de metal. A agência d� Caixa
Econômica de Corupá, que dispõe do equipamento, não
foi assaltada. Curiosamente porque cumpre a lei. Seria
inoportuno questionar se haveria vítima, oumais ainda,
haveria assalto se as duas agências bancárias tivessem os' ç

dispositivos de segurança obrigatórios?
Segundo a, polícia, as duas agências assaltadas não �

contavam sequer com dispositivo de câmera de vídeo, t
hoje um equipamento de segurança comum em r

qualquer estabelecimento comercial. E agora a polícia] t
não conta nem com esse instrumento para auxiliar nas

investigações. Especialistas dizem que atualmente os

assaltos à mão armada não são a preocupação central
dos bancos po�que as fraudes tecnológicas consomem: i,

somas infinitamente maiores de dinheiro, então. I '

tornaram-se ó foco principal cios esquemas de segurança. ,

As fraudes tecnológicas precisam ser controladas porque,
ameaçam o dinheiro dos banqueiros, enquanto assaltos 'I

levam um volumemenor de dinheiro, mas são violentos I: '

e ameaçam a vida de pessoas inocentes.

ApacataCorupá foiumprato cheio para os bandidos,'l:I .

. assim como o seria amaior parte das cidades de pequenoj
porte do interior. Bancos sem esquema de segurança, i]

em municípios com efetivos policiais minúsculos,
viaturas sucateadas e revólveres calibre 38. Contra ii

d 'l�quadrilhas aI1T).a as commetralhadoras.
I fl

Aeficáciado sistema de segurança emSantaCatarina I:

precisa ser questionada. Em menos de uma semana, i

cobrei três vezes na tribuna do plenário daAssembléia' j
Legislativa que a Secretaria de Estado de Segurança',
Pública disponibilize melhores condições de infra-::
estrutura e material de trabalho para o aparato de :1

segurançanoEstado.A situação das delegacias na nossa h

região é precária, faltam profissionais, falta espaço, as. I

viaturas não prestam, sobram presos e problemas de todos j
.,

'1

os gêneros. .1

Em Corupá, a Polícia Militar dispunha de apenasj
duas viaturas, um Corsa ano 1998 que foi furado à bala. <

pelos assaltantes e uma Ipanema 2001. EmGuaramirím,
a polícia civil dispõe de cinco viaturas, mas nenhuma
delas em boas condições de uso. Em Barra Velha, três
dias depois que denunciamos superlotação, falta de'i"

pessoal e de infra-estruturaocorreu a segunda tentativa'
í

de fuga da delegacia emmenos de um mês.
, J

Segurança pública é uma questão complexa"
influenciada por uma série de outros fatores de ordem
social e econômica, que não pode ser resolvida apenas ,i

com aparato policial. Mas infelizmente a estrutura ,;
de repressão é necessária e nossas polícias não têm a

'i

menor condição de concorrer com os bandidos. Ij

o deputado estadual Oionei Walter da Silva escreve às

sextas-feiras nesta coluna .i
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I Viagem
t prefeita Moacir Bertoldi (PL) chefia
! delegação jaraguaense, .compostar políticos e executivos, que

forbarca para Brasília na próxima
em

d diê�egunda-feira, on e tem .au iencra nos

hnistérios da Saude e do
I Isenvolvimento Social, no Dnit
pe .

�Departament? Nacional de Infr�-
:�. trutura deTransporte) e na SecretariaNSacional de Segurançá Pública.

ta
volta, a comitiva passa pelo Rio de

aneiro. Vai ao BNDEStentar agilizar a
. beração dos,' recu rsos para o

Transfácil':
'
•

Carro-forte
A Câmara de Jaraguá do Sul enviou
ofício às agências bancárias da cidade
convidando os gerentes para
participarem de .reunião no dia 25, às
15 horas. Os vereadores querem
convencê-los a não permitirem que os

carros-fortes estacionem em frente aos

bancos, "muitas vezes atrapalhando o

já tumultuado trânsito':
O presidente da Casa, Ronaldo Raulino

(PL), disse que o objetivo é tentar
melhorar o trânsito. "As agências têm
estacionamentos e podem, sem

problema, usá-Ias'; justificou.

� Alerta
A convite da Presidência da Câmara
de Jaraguá do Sul, o advogado Marcos

Pordeus de Paula ocupou o espaço
livre da sessão de ontem para falar
sobre financiamento bancário para
automóveis. Abordou os contratos, as
taxas de juros praticadas e as opções
possíveis.
O convite para que o advogado falasse
sobre o tema partiu depois que .a

presidência descobriu que há uma

infinidade de ações nos fóruns contra

os financiamentos, alegando "prática
de juros abusivos':

� Quanta bobagem
o ex-embaixador dos Estados Unidos
na ONU, Ken Adelman, em artigo
publicado no Washington Post,
afirmou que Brasil, China e índia

.
formam o "eixo do mal da propriedade
intelectual':
Cita ndo prod utos fa rmacêuticos,
música, softwares e filmes diz: "O

passado político de Lula e o

compromisso de seu governo com o

'roubo premeditado de bens
americanos deveriam levar o governo
Bush a não considerar o Brasil bom

parceiro e Lula um grande amigo.

� Aliás
Raulino apresentou, na sessão de ontem,
indicação para "disciplinar o

estacionamento de motocicletas no

cento de Jaraguá do Sul'No documento,
o presidente da Câmara sugere ao Setor
de Trânsito da Prefeitura a criação de
locais específicos para estacionamento

das motos e proibindo que elas
(

estacionem entre os carros.

Segundo o vereador, a indicação não

prevê punição, quer disciplinar o

trânsito e "ganhar espaço': Neste caso,

talvez um pouco de educação para o

trânsito resolveria a questão.

POLíTICA 1311

COMANDANTE DA PM RECONHECE:

ümero de policiais é três vezes
menor que o considerado ideal

que trabalham no Capam e na

parte administrativa do Bata
lhão .

--

CESAR JUNKES

Broering: "Bandidos estão em vantagem sobre os policiais"

Apesar do número de policiais por habitante estar bem abaixo da
média obtida em países da Europa e nos Estados Unidos, o

comandante disse que em termos de equipamentos, o batalhão
"está numa situação prlvlleqlada=Cada sede do batalhão tem à

disposição um GRT (Grupo de Resposta Tática), com armas mais
sofisticadas e até granadas'; lembrou. Broering também disse que
se procura "potencializar" os policiais, mantendo todos equipados
com coletes à prova de balas, uniforme operacional, botas e pistola
ou revólver.
Mesmo com o aparato considerado bom em se comparando com

outros municípios, Broering reconheceu que bandidos e quadrilhas
"estão em vantagem': Segundo o comandante, enquanto os

revólveres utilizados pelos policiais disparam seis tiros, os fuzis e

metralhadoras dos assaltantes podem disparar até 40 tiros."O arsenal
deles é bem maior'; completou.

Moacir: mantendo contato com lideranças estaduais

I'," 'i

Dionei vai cobrar soluções do

secretário de SegurançaPública:
FLORIANÓPOLIS - O deputado

estadualDionei da Silva (PT) disse
que vai cobrar do secretário de

Segurança Pública e Defesa do

Cidadão, Rorialdo Benedet,
soluções para a falta de segurança
na região do Vale do Itapocu. Na
próximá quarta-feira, às llh,
Benedet deve participar de uma

reunião daComissão de Segurança
Pública da Assembléia Legislativa,
presidida porDionei. O secretário

ainda não confirmou presença,

pois tem prazo de 30 dias para

comparecer a uma das reuniões da
comissão.

Dionei disse que vem

denunciando publicamente e

enviando ofícios ao Governo do

Estado sobre os problemas de

segurança nos municípios
catarinenses. Na quarta-feira, o

deputado usou a tribuna da
, Assembléia para lembrar do
resultado trágico dos assaltos
ocorridos em Corupá no início da

semana, que levaram a morte o

despachante Luiz Carlos Ramos.
ParaDionei, "a Segurança Pública
está carente no Estado". "E quando
a segurança é fraca ou não é visível,
os bandidos se aproveitam, sem
contar as condições dos presídios,
onde falta tudo", relatou.

O deputado também disse que,
a exemplo das agências bancárias
que foram assaltadas em Corupá,
muitas não dispõem de porta de

segurança com detector demetal,
"como exige a lei estadual". "Tenho
certeza de que hão haveria vítima,
mais ainda,' de que não haveria
assalto se os bancos tivessem os

dispositivos de segurança

obrigatórios", disse Dionei.
Nos últimos dias, o deputado

visitou as Delegacias de Barra Velha

i
..rI Ele diz que a PM tem

Broe ring disse que a

b:ons armamentos, Prefeitura está contribuindo para

mas "0 arsenal dos amenizar esta situação e já cedeu
i ao Batalhão um funcionário para

;/ bjandidos é maior" fazer serviços gerais, antes feito
por policiais. Na próxima

I JARAGUÁ DO SUL - O número semana, outros dois servidores
de policiais PQr habitante em também serão cedidos pelo

I JJraguá ,do Sul está quase três prefeito Moacir' Bertoldi: um

vezes abaixo do considerado ideal para trabalhar na secretaria e

�lla'"ONÚ tO-rg�riização das 'butro' no s'�torJadÍninistrativo.
aç'õ�'s'Unidas)."Existe urrr'

,i "As'Sfrh" ó" 'pÓ'li�Ü.1 'p1ü'derá
p lieial-para cada grupo de 1704 desempenhar 'á' função para qual
h�bitantes, mas a ONU sugere foi designado", completou. O
qfle se tenha um policial para comandante também disse que
cada 250 habitantes. Os dados "a própria Acijs e a secretária de

I

t�ram apresentados ontem pelo Desenvolvimento Regional,
c mandante do 14� Batalhão da Niur a dos Santos, já e nca-

P líciaMilitar, tenente-coronel minharam vários pleitos ao

�icardo Alcebíades Broering. governador, principalmente com

�
Segundo ocomandante, dos relação ao efetivo".
6 policiais militares e 15 civis O presidente da Acijs
e atendem Jaraguá do Sul, (Associação Comercial e

lenosde30estãocirculandonas Industrial de Jaraguá do Sul),
rras to�o� os' dias. Ist� porque eles

. Paulo Obenaus, defende que,
U

sfo divididos em tres ou quatro. além de aumentar o efetivo,
I escalas, dependendo do tura' sejam montadas barreiras nas

�rante as 24 horas do dia. Alé entradas e outros pontos estra-

�\sso" sempre existem em tom tégicos da cidade, "para criar

� 22 policiais em período de dificuldades e coibir ações como
frnas, concedida entre março e a que ocorreu em Corupá". "A

a�ril, já que nos meses de verão é cidade está segura, mas preci-

Icessárto manter o maior
.
sarnas de algumas melhorias",

;:>c1 nti,ngente possível para atuar ponderou, lembrando que

9as CIdades do Litoral. Há ainda Jaraguá do Sul tem um dos
qs policiais 'que ficam p�rma- índices mais baixos de violência
dentemente nos presídios e outros do Estado.

t::::��"��ld�e ,v;:a�ge�,�::�dências ao Governo do E�����.o
+ar bastante preocupado com o "Precisamos investir em número

írdi�e,c:escente da violência no de pessoal", resumiu '0 que

�UllIClPIO e também na região. Ele considera ser o principal problema.
irformou que tem mantido Na avaliação do prefeito, a

fnversas sobre o assunto com o questão da violência pode ter

�mandante do 140 Batalhão da origem em fatores distintos e cada
lolíciaMilitar, Ricardo Alcebíades caso deve ser analisado

�roering, com a secretária de individualmente, e não

,esenvolvimento Regional, Niura simplesmente atribuído a

10s Santos, e inclusive nos encontros problemas de segurança". Moacir
te teve com o governador Luiz lembrou que a educação, a

IH,enrique da Silveira. condição sócio-econômica,
,
Assim como o deputado conflitos pessoais e distúrbios de

�ionei (veja reportagem nesta temperamento podem levar a

fágina), o prefeito também violência. "Temos que descobrir

retende agendar uma reunião por que estes fatos estão
� p�m o secretário de Segurança ocorrendo", disse, referindo-se aos

k
ubhca e Defesa do Cidadão, crimes que tomaram conta da
onaldo Benedet, para esclarecer região nos últimos dias.

ARQUIVO/CORREIO

Oionei: "Segurança está carente"

e Guaramirim, a pedido da

comunidade, e constatou que falta
efetivo, espaço e condições de
trabalho. "Nossas polícias, com seus

carros sucateados e seus revólveres
calibre 38, não têm a menor

condição de enfrentar bandidos
armados com metralhadoras",
disse. Em Guaramirim, a Polícia
Civil dispõe de cinco viaturas, mas

-

nenhuma delas em boas condições
de uso, e o prédio da Delegacia
tem sérios problemas estruturais.

Já em Barra Velha, além- do

problema da falta de espaço e de

efetivo, o deputado encontrou

uma situação de superlotação
gritante, com 28 presos em um

espaço onde caberiam cinco. Na

,mesma semana da visita, ocorreu
a segunda tentativa de fuga em

t

menos de um mês. "É função da �

Secretaria estadual de Segurança)
Pública disponibilizar melhores:
condições de infra-estrutura e �
material de trabalho para o aparato J

de segurança no Estado. A:
situação das delegacias da nossa;
região é precária", protestou.

(Veja artigo do deputado na

página 2 sobre Segurança
Pública)

Severino e Renan criticam veto
'

a reajuste salarial do Legislativo;
BRASÍLIA - Os presidentes do

Senado e da Câmara criticaram
ontem o veto do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva ao reajuste
de 15% para os servidores do

Legislativo. Renan Calheiros
disse que a decisão é um "ato de
hostilidade do Executivo contra
a Legislativo". Ele lembrou que
o aumento foi fruto de acordo
firmado em outubro de 2004
entre os ministros da Fazenda,
Antonio Palocci, e da Casa

Civil, José Dirceu, com os

presidentes da Câmara e do
Senado na época, João Paulo
Cunha e José Sarney, respec-

tivamente, em conseqüência do '

reajuste de 15% a 37% que o'

Executivo concedera para várias'

categorias.
Renan disse que o Senado:

tem dinheiro para pagar o.

reajuste e que não precisa de',
verba suplementar, aocontrário'
do que disse o ministro do'
Planejamento, Paulo Bernard�. '

"Tenho feito o dever de casa. Já
cortamos R$ 30 milhões. Não é

verdade que o Senado não tem

orçamento. O Senado tem caixa

e não precisa de suplement�ção:
para pagar esse reajuste",;
afirmou.
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PANORAMA

CORREIO ECONÔMICO

Mescolotto
Para o presidente do Banco
do Estado de Santa Catarina,
Eurides

Mescolotto, o resultado
reflete a recuperação do
banco e o trabalho que vem

sendo desenvolvido.
"Estamos construindo o

caminho para que esta

instituição, que é um

patrimônio dos catarinenses,
se fortaleça e possa
con_tinuar contribuindo para
o desenvolvimento
econômico, social e cultural
de nosso Estado."

Fi

Bí

o,

Fil

Patrimônio
o patrimônio líquido das

empresas do Sistema
Financeiro Besc cresceu 20%,
de R$ 123,8 milhões para
147,7 milhões, e o retorno
sobre o patrimônio líquido
médio saiu de 4% no

primeiro trimestre de 2004

para 5,5% em igual período
deste ano.13-

8('

. ol

fi1

.�
r

rl� r»:
"

.'

Auto-atendimento
o Sistema Financeiro Besc

moderniza, desde o segundo
semestre de 2004, o seu

parque tecnológico e

melhora significativamente
os equipamentos de auto

atendimento. Entre as

ações realizadas no projeto
de modernização destacam
se a aquisição de

computador de grande porte,
equipamentos de rede e

upgrade do sistema de
fitoteca robotizada.

Marisol no DF
A Marisol inaugura no

próximo dia 24 a mais nova

franquia Lilica & Tigor, em
Brasília (DF). A loja instalada
no segundo piso do Terraço
Shopping, é a 86" do grupo
Marisol Franchising e contará
na abertura com a

párticipação dos personagens
Lilica Ripilica e Tigor T.Tigre,
que divertirão a garotada
distribuindo balas e balões.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Jaraguá do Sul, 13 de Maio de 2005.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A ASSOCIAÇAo DOS MORADORES DO BAIRRO CZERNIEWCZ, através de
sua Diretoria, CONVOCA todos os moradores do Bairro Czerniewcz a

comparecerem no dia 28 de Maio de 2005, às 14 horas em primeira
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, ou meia hora
após, com a presença de qualquer número de associados, com término às 15:30
horas, nas dependências da EMEF Alberto Bauer na Rua 13 de Maio, na 500, Bairro
Czerniewcz, para participarem da ASSEMBL�IA GERAL EXTRAORDINARIA
com a seguinte ORDEM DO OlA:

01) leitura do Edital de Convocação;
02) Eleição da Nova Diretoria e Conselho Fiscal para o biênio 2005/2007"dentre
as chapas previamente inscritas.

.

Para eleição da Nova Diretoria e Conselho Fiscal, deverão ser registradas chapas
compostas de no mfnimo 16 (dezesseis) membros dentre os associados em
pleno gozo de seus direitos, até 07 (sete) dias da Assembléia Geral, no seguinte
endereço: FARMÁCIA CASTOlDI, sito à Rua: Jorge Czerniewcz 1123 - Sala 03,
Bairro Czerniewcz, das 08 às 11 :30h e das 14 às 17 horas.

SEXTA-FEIRA, 13 de maio de 2005

UMA HORA DE TERROR
I

Bandidos amarram casale
fazem a "limpa" numa casa

MARCIA BENTO

� Na saída, eles ainda
levaram uma camionete
F-250 que estava com

o tanque cheio

MAssARANDUBA - Eramnove da
noite, o casalJúlio eNatháhaMaiochi
assistia a novela e comia fruta do
conde sentado no sofá quando dois
bandidos entraram na casa sem que
eles percebessem.Um dos assaltantes
encostou a arma na cabeça de
Nathália. Em seguida, ela foi
amarrada nas mãos e nos pés com
cordas de náilon usadas para fazer
varal. Júlio foipuxado pelobraço pelo
outro bandido, que tomou a faca que
ele usava para cortar a fruta. ''Aí ele
pôs a facanomeupescoço e começou
ame ameaçar", contou Júlio ontem
de manhã, jámais calmo enquanto
conversava com a nora que está

grávida de gêmeos e que, por sorte,
nãoestavaemcasanahorado assalto.

Com a faca no pescoço, Júlio
teve quemostrar a casa toda. "Levei
ele em toda parte, mostrei tudo, até
os aparelhos eletrônicos e disse que
ele podia levar tudo que quisesse",
relembrao empresário aposentado de
61 anos. Mas os assaltantes não se

interessarampor tvs, aparelho de som
e nempeloDVD.Noquarto do casal
Júlio abriu o guarda-roupa e pegou a

carteira que estava guardada. 'Abri

Cresce lucro das empresas Besc
As empresas do Sistema Financeiro Besc obtiveram lucro
líquido de R$ 11,6 milhões no primeiro trimestre de 2005,
resultado 67,5% maior do que o obtido em igual período no

ano passado. Contribuíram para este resultado; entre outros

fatores, a expansão de 24,44% nas operações de crédito,
que chegaram a R$ 454,1 milhões.O crescimento das
operações de crédito decorreu, especialmente, da expansão
dos empréstimos em consignação, que evoluíram de R$ 75,9
milhões, em 31 de março de 2004, para R$ 133,6 milhões
em 31 de março de 2005, e da carteira de empréstimos e

títulos descontados do banco comercial, que passou de R$
85,8 milhões para R$ 127,1 milhões. Contribuíram ainda para
o resultado o aumento das receitas de prestação de serviços
e a redução das despesas administrativas

Júlio mostra a corda com que ele foi amarado pelos assaltantes que invadiram a casa dele em Massaranduba
emostrei que eu tinha um envelope
com R$ 800 e R$ 16 numa outra

divisÓria. Eles ficaram com tudo".
Na sala, amarrada, Nathália, que

tem 58 anos, estava apavorada mas
manteve o sangue-frio. "Na hora
fiqueimuito calma, pedi pra ele me
dar um copo d'água e ele pegou pra
mim" disseNathália. Dali a instantes
Júlio voltou como outro assaltante e
também foi tambémfoi amarrado nas
mãos e nos pés. "Depois ele disse que
queria procurar mais umas coisas e

falou pro companheiro ficar de olho

o casal Maiochi não pensa em colocar alarmes ou outros itens
de segurança. "Segurança? Isso não existe'; disse Nathália.
"Fiquei com mais medo da faca do que do revólver. Parece até
"que eu ouvia o barulho dela entrando no peito. Pelo menos a

morte de revólver seria mais rápida'; falou.
Antes de ir embora os bandidos deram ordem para que o

casal esperasse pelo menos meia hora e avisaram que um

comparsa ia ficar "de olho" lá fora. "Eu sei que não tinha
ninguém, mas como a gente tava amarrado e eles tiraram os

fios e as baterias dos telefones ficou difícil chamar a polícia
mais cedo'; disse Júlio. O casal ficou preso por uma hora. Ele
contou como os dois conseguiram se soltar."No pulso da minha
mulher eles deram duas voltas com a corda e ela conseguiu
afrouxar um pouco. O meu estava mais difícil já que tinha três
nós do lado de baixo': Depois de tirar as cordas que a prendiam,
Nathália desamarrou o marido, que imediatamente começou
a arrumar o telefone. "Foi quando ligamos pra polícia e tudo
acabou'; disse Júlio, aliviado.

na gente", conta Júlio. ''A.s cordas
machucaramumpouco,mas isso não
é nada comparado como que poderia
acontecer. Dou graças a Deus que
acabou tudo bem", disse ele.

O assaltante que foi vasculhar a
casa revirou tudo. "Ele mexeu em

tudo, jogou papel no chão e achou
umas jóias daminhamulher.Deu um
trabalhão pra arrumar tudo no lugar",
contou o aposentado, enquanto
mostrava o local onde os assaltantes
encontraram as jóias. Os bandidos
também levaram uma espingarda 'e

uma caixa de munição .

Depois que os bandido,
terminaram de recolher relógío,
celulares, combinaram como seria I

fuga. "Um deles disse pro outrols r

assim:
'

eu vou com a caminhonete
você vai de Escort' ", relembra ]úll
A caminhonete é o carro da f:
uma F-250. "Eles prometeram.que
iamabandonar o carro, mas eu nã (

tenho esperança porque o tanqu
tava cheio e eles podem rodar até .

quilômetros até achar ti

'desmanche", disseJúlio desanima

A Polícia Militar de Guaramirim prendeu na ontem de
madrugada o jardineiro Fernando Ittner, de 22 anos, e o

tosador de animais Ernandes José Machado Filho, de 23 anos,

Eles moram em Timbó, onde roubaram um carro na noite do
dia anterior. Depois do roubo, o dono do carro 'avisou a Polícia
e o alerta foi repassado para toda o Estado. Quando os

bandidos seguiam para Joinville a gasolina do carro acabou,
Os dois foram encontrados pelos policiais numa boate em

Guar.amirim. No começo, eles negaram o crime e mentiram
que tinham vindo de carona. Mais tarde acabaram
confessando. Fernando e Ernandes contararriaos policiais
aonde tinham jogado a chave do carro. O Celta foi apreendido
e os suspeitos levados para a Delegacia. O dono do carro foi
reconheceu os assaltantes.
Ontem a Polícia ..também registrou que um caminhão guincho
foi roubado perto da Curva do Arroz, na BR-10l em Joinville.
Os PMs acreditam que os bandidos possam vir a usar o

caminhão em assalto à carro-forte nos próximos dias.

Família conta porque um cunhado atirou e matou o outro
JARAGU� DO SUL - A família

de Ivaldo Rodrigues procurou a

equipe de reportagem do
Correio do Povo para contar o

que acredta ser o verdadeiro
motivo da briga de família que
resultou na morte dele na última
terça-feira. No sábado passado
Ivaldo, 34, estava sozinho no '

Chopp & Clube quando foi
atingido por um tiro de 22 na

cabeça. O cunhado José Adilson
Ribeiro Gomes, 21, foi o autor do
crime.

"O Ivaldo era um homem
muito bom e pela memória dele
é que estamos esclarecendo os

fatos", explicou a viúva Leodete
Ribeiro Gomes, de 28 anos.

Segundo ela a briga dos dois
cunhados começou porque o

irmão dela, José Adilson, batia
'. freqüentemente na esposa.

Todos os moradores do Bairro Czerniewcz poderão exercer o direito do voto,
desde que tenham idade igualou superior a 16 anos, que residam a mais de 02
(dois) meses no bairro e estejam munidos de cédula de identidade ou título de
eleitor e comprovante de residência.

Associação de Moradores do Bairro Czerniewcz
Diretoria 2003/2005

f' ��.' \-,-� "'--__� --'
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"Duas vezes ele quase matou ela,
aqui dentro da minha casa.

Quem impediu ele de fazer essa
loucura foi o Ivaldo", disse
Le ode te , Na segunda briga
Leodete teve que chamar a

Polícia para queo irmão parasse.
"O Ivaldo ficou quatro horas
tentando acalmar ele, se

gurando o braço e conversando
muito, mas sempre que soltava
ele pulava de novo nela",
relembrou. "Ele ameaçou a

gente várias vezes. Dizia até que
uma bala era pro meu marido.
Em mim, ameaçou dar três tiros
porque eu chamei a Polícia". A
família entregou na Delegacia
uma espingarda que José
Adilson tinha em casa. "Ele nem
tinha porte de arma e isso

complicou mais a vida dele. Está
sendo processado", disse a irmã.

Desde então a família ficou
dividida. "Mesmo sem acreditar
nas ameaças a gente evitou

brigas e atritos,' evitava mesmo

ficar perto, nas mesmas festas",
disse um dos cunhados, que com
medo de represália não quer ter
o nome revelado.

No dia do crime Ivaldo bateu
o carro epassou a tarde fora de
casa. "Eu tinha ido visitar uma
comadre na Ilha da Figueira e

acabei dormindo por lá",
explicou Leodete. "Falamos por
telefone e combinamos que a

gente ia se ver no dia seguinte".
Mas não foi assim: "Parece que
o mano (apelido de José
Adilson) já estava lá no Chopp
& Clube, chegou, deu uma

gravata e atirou. Pelo menos foi
assim que contaram. E eu não

estava lá", disse ela.

·Ivaldo Rodrigues levou um

tiro na cabeça no último
sábado. Quem atirou foi o

próprio cunhado, José
Adilson Ribeiro Gomes.
Ivaldo ficou internado na

UTI do Hospital São José
até terça-feira, quando
morreu.

• Ivaldo pagou com a vida

por ter impedido que a

mulher de José Adilson
fosse espancada. Por duas
vezes ele segurou e

aconselhou o cunhado, que
não gostou e ameaçou
Ivaldo e a mulher Leodete,
irmã dele, de morte. A
família nunca acreditou nas

ameaças.
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IINÃo VOU FAZER JUSTiÇA COM AS PRÓPRIAS MÃos"

tem dinheiro para investir na segurança dos funcionários e dos clientes?
O Besc também está na mesma situação. Agora que a tragédia
aconteceu eles estão falando que vão colocar porta com detector de
metais. Infelizmente, as providências chegam tarde.
Correio do Povo - O senhor acredita que aparelhando e armando a

Polícia o problema de segurança será solucionado?
Ramos - Não. Só isso não basta. É preciso que o governo invista na

Educação. Um ser humano com educação e bem orientado na vida não
vai sair por aí assaltando bancos e matando pessoas.
Correiodo Povo - O que o senhor faria ou diria para essas pessoas

que mataram seu irmão?
Ramos - Eu acredito na justiça divina. Sei que eles vão pagar pelo que
fizeram. Aqui nesta vida e depois também. Vai chegar a hora que eles
vão ter que acertar as contas com alguém.
Correio do Povo - O senhor e seu irmão eram muito unidos?
Ramos - Sim. Almoçava quase todos os dias na casa dele. Ele veio para
Corupá há 13 anos. Somos de família humilde. Morávamos no interior de
Utuporanga. Somos em quatro irmãos. Eumoro em Jaraguá do Sul com a

minha mãe. O Luiz Carlos morava aqui em Corupá e era despachante.
Conhecido e respeitados por todos. Tinha muitos amigos. Não fumava,
não bebia. Vivia para a família e para o trabalho. Ele ia fazer 38 anos no dia
22 deste mês e estava contente porque is se formar no final do ano em

Administração de Trânsito. Vamos continuar tocando nossa vida, mas a

tristeza é muito grande.

Irmão da vítima oferece R$ 5 mil por informação
MARIA HELENA DE MORAES

Corupá - O empresário Robson Ramos, 28 anos, era
,;,.;irmão do despachante Luiz Carlos Ramos, 37, morto no

rassalto da terça-feira à tarde em Corupá. Chorando muito
1;: cada vez que fala no nome do irmão, Robson confirmou
I{ em entrevista ao Correio que está oferecendo RS 5 mil

I�: para quem der informações sobre os bandidos. Ele diz

I: que não quer fazer justiça com as próprias mãos. Mas

l!<acha que precisa ajudar a Polícia a, prender os

i;,:;assaltantes. Os Ramos saíram de Ituporanga, onde eram
l;> �gricultores, em busca de uma vida melhor. Luiz Carlos

foi o primeiro, há 13 anos, e logo depois veio Robson.

Eles trabalharam muito e conseguiram montar uma

;(auto-escola. Mas a luta continuava: Luiz Carlos estava

�);para se formar em Administração deTrânsito pela Univali.
I "Ele era maravilhoso, uma pessoa boa, não negava nada

t para ninguém'; lembra ele, chorando de novo.
�.. , '

� I

li{correio do Povo - O senhor está oferecendo dinheiro para quem

�1�fomecer pistas' sobre os assaltantes?

��r.amos -:-
Estou oferecendo di�heiro para quem der informa�ões sobre

�%, s bandIdos que assaltaram dois bancos e matarammeu irmao.

��Córreio do Povo - O senhor pretende fazer justiça com as próprias
5dmãos?
Ramos - De jeito nenhum. Quero ajudar a Polícia. Não pretendo sair

',por aí caçando bandido porque não é essa a minha função.Talvez
2(ilalguém saiba alguma coisa sobre o paradeiro deles ou de onde eles
3 ·"vieram. Pelamaneira como agiram e conseguiram fugir, eles conheciam
G "'bem a região e devem ter ficado alguns dias em Corupá. É provável que
rrr�'alguém saiba alguma coisa e se entusiasme com a possibilidade de ganhar
5�;algum dinheiro e fale alguma coisa. Mas todas as informações devem
.OI':Ser repassadas para a Polícia, não para mim.
,BIlrCorreio do Povo-O senhor perdeu o crédito na Polícia?
�I!íRamos - Não. Seique estão fazendo tudo o que podem. para prender
oU'esses b3'ncÚdos. Mas 'a gente tem que admitir que a Polícia nãoestá

�Uf'preparada. Eles não têm armas, carros e os equipamentos necessários.
J[;J

Faltam principalmente policiais. Outra coisa é a segurança dos bancos.
1111' '

I'Será que o Bradesco, que vem anunciando um superfaturamento, não
,C'll

Robson elogia os políciais e critica a falta de segurança nos bancos

outras delegacias", justifica.
Ao mesmo tempo, o res

ponsável pela delegada de

Corupá,
.

Maurício Francisco,
afirmou ontem à tarde que será
feito o retrato-falado dos
assaltantes. Confirmou, porém,
que os álbuns de outras delegacias,
especialmente de Curitiba, estão

'. 'sendo vistos por investigadores de
Corupá ' ;pira .' uiri possível
recóhh�2iihento:'" t·"."

,

,

'

Ainda de acordo com

Maurício, ainda não existe ne-

Policiais foram a Curitiba para investigar sobre os assaltantes

CORUPÁ!JARAGUÁ DO SUL - estava escondida em uma moita

Enquanto a Polícia de toda a região na Praça do Terminal Urbano, no
se empenha na investigação para Centro da Cidade.
descobrir o paradeiro da quadrilha O delegado Uriel Ribeiro, que
que assaltou dois bancos em está comandando as investigações
Corupá, a violência e a .contra- sobre os assaltos, disse que, por

venção prosseguem, exigindo mais enquanto, está descartada a
atenção dos policiais. Ontem possibilidade se fazer, retrato-
mesmo o delegado responsável pela falado dos assaltantes. "O retrato

investigação dos assaltos aos falado serve para o reconhe-
bancas de Corupá,Uriel Ribeiro, .

oe�im;eE:t.e; iÇ9�oYJs ��salt�w� não

tambéhl ouvil.{' depôin:'ten't�s de' são daqui, fica difícil a

dois suspeitos de tráfico de drogas. identificação. Vamos prdcurar
A droga, 35 pedras de crack, fotos dos suspeitos em arquivos de

PMs contam como foi o drama de terça-feira

Soldado Gilson: primeiro a atirar, teve que recuar.

CoRUPÁ-O comandante daPM
da cidade, caboMaurícioMarcarini,

\ii reconhece que a Polícia não tem

�7' condições de enfrentar os bandidos.
v

Faltamhomens, armas e viaturas. Os
coletes à prova de balas também
podem ter ultrapassado o prazo de
vahdade e os soldados que cuidam
da segurança da população têm o

compromisso de zelar das viaturas a
ponto de terem que pagardopróprio
bolso o conserto dos carros. "Temos
mais demilhabitantes para cadapoli-

- cíal e somos apenas 13 homens para
toda a população de Corupá", diz o
comandanteMarcari:ni. (Napágina3,
veja o número de policiais recamendado
cadagrupo de 270habitantes).

Todas essas dificuldades ficaram
expostas no assalto aos bancos que

,

aconteceu na tarde de terça-feira.
"Enquanto o meu revólver dispara
duas vezes, apistola usadaporumdos
assaltantes dispara sete tiros", exem
Plificao soldadoGilsonJosé daRosa.

Soldado Pauli: não tinha colete a prova de balas

Ele deu o primeiro tiro em direção
aos assaltantes, mas não ficou prati- ,

camente indefeso quando os bandi
dos que revidaram disparando com
armasmais potentes.APM deCom

pá tem apenas 13 revólveres calibre

38, armas bem inferiores às utilizadas
.

pelos assaltantes - fuzH AR-iS,
metralhadoras epistolas automáticas.

Outra dificuldade da Polícia diz

respeito às viaturas. Enquanto os

assaltantes fugiram usaram o carro

superveloz, ospoliciais tinham apenas
uma Ipanema velha e umCorsa que
não desenvolve velocidade. ''A

perseguição foi impossíveL Perdemos
eles de vista em seguida. Eles saíram
emalta velocidade e as nossasviaturas
são velhas e andampouco", lamenta
Gilson, que tem 20 anos de Polícia.

O soldadoMárcio Pauli, 25 anos
e há três naPM, estava naPrefeitura,
a cerca de 50 metros do local onde

começou o tiroteio. Como é

responsável pelo serviço admi-

nistrativo da PM, não costuma usar
colete à prova de balas. "Não pude
fazer nada. Minha primeira
preocupação foi socorrer o senhor

Ramos, que .já estava fio chão,
baleado", relata o soldado. Segundo
ele, falta muita coisa para a Polícia.
"Com a; armas e as viaturas que
temos, a situação fica insustentável
em casos graves como o de terça
feira", admite Pauli.

NOSBANCOS-Ogerente do
Bradesco Arnildo Laércio Schmidt
informou que .já pediu para o

Departamento de Apoio e

Segurançadobanco que providencie
a instalação de uma porta com

detector demetais.Na terça-feira, os
assaltantes roubaram cerca de R$ 9
mil da agência do Bradesco e cerca

deR$ 20mil da agência do Besc. As
agências roubadas são as únicas da
cidade que não têmnenhum sistema

de segurança além do guarda, que
fica na porta.

nhuma pista concreta sobre os

assaltantes. O que se sabe, segundo
o policial civil, é que os bandidos se'

esconderam em um sítio aban
donado que fica há cerca de 5

quilômetros do centro. "Eles deveni
ter ficado no local até dê

madrugada. Suspeitamos que

sejam de Curitiba, já que o carro

roubado usado por eles era de l�[
Temos alguns indícios, ináis o que

'f. d .lf\\_.i} r ..z,h' • k,l:" f

temos nao podemos diVulgar para
não atrapalhar as investigações",
afirmaMa�rício. _

:j!.

Parceria público-privada
viabiliza UTI elO Jarauuá! do S,ul.,

Jaraguâ do Sul passou a contar com uma nova e moderna Unidade de
Terapia Intensiva. Instalada no Hospital São José. a UTI foi construida
graças a uma parceria entre Governo do Estado, Câmara de Vereadores
e empresas privadas. Totalmente equipada, a unidade tem 10 leitos num

espaço de 730 metros quadrados. Com isso, os pacientes passam li contar
com mais qualidade no atendimetuo. É o Governo investindo seriamente
na área da saúde no Estado.

Secretaria de
Estado da Saúde
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PANORAMA

CP JURíDICOil-----�
� A "Burrocracla"Do Art. 3°,
Da IN/SRF N° 517/2005

Com a alteração do art. 74, da Lei 9.430/96, através da Lei

10.637/2003, o contribuinte conquistou a possibilidade de
efetuar as compensações de seus créditos através do
sistema eletrônico, dispensando, assim, a necessidade de

autorização do fisco para tal procedimento.
Embora a lei determine que o fisco dispõe de cinco anos

para efetuar a homologação das compensações, o débito
do contribuinte junto a Fazenda Pública se considera

quitado na data do envio do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou' Restituição e Declaração de

Compensação-PER/DCOMP. A sistemática que vem sendo
adotada tem se mostrado eficiente para o contribuinte, mas
com certeza, nada interessante ao fisco.

Agora, em mais uma de suas atitudes altamente discutíveis
e casuísticas, com fins uruca e exclusivamente

arrecadatórios, de forma escusa, o Governo Federal tenta

impor obstáculos ao procedimento, através de mera

Instrução Normativa, que como todos sabemos, não tem

força de lei.

.

Em 10 de março de 2005, foi publicada a Instrução Normativa
SRF nO 517, que aprovou a versão 1.6 da PER/DCOMP, criando
a necessidade do contribuinte realizar uma "prévia
habilitação" perante a Receita Federal, antes de realizar a

compensação dos créditos apurados, via sistema eletrônico.
Na prática, insere-se novamente no procedimento, a

necessidade de autorização para a realização de

compensação, o que foi formalmente abolido pelo art. 49,
da Lei 10.637/02, que deu nova redação ao art. 74 da Lei
9.430/96.
É quase desnecessário afirmar a ilegalidade de tal exigência.
A dita "habilitação prévia" obriga o contribuinte a

apresentar diante da Delegacia da Receita Federal, um
Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido porDecisão
Transitada em Julgado, através de um Processo
Administrativo acompanhado de uma serre de

documentos, e, somente após o deferimento deste pedido
�. que .o.contribuinte poderá proceder a compensação.
Infelizmente, por conta da avidez arrecadatória, há uma

involução do direito do contribuinte. Inexiste, por parte da

Fazenda Federal, disposição de tornar o direito mais simples;
ao contrário, se for possível, é preciso complicar para que o

contribuinte desista, ou pelo menos demore, para receber
seus créditos reconhecidos judicialmente.
Alerta-se quanto à impossibilidade de uma Instrução
Normativa interferir na consecução do direito, via de regra,
já devidamente reconhecido e firmado pelo Poder
Judiciário. Não compete aos agentes da Fazenda impor
limites e obstáculos onde a Lei e o Judiciário não o fizeram,
bem como já afastaram os eventualmente existentes.

Célia C. Gascho Cassuli, Advogada da Cassuli Advogados

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br '1

� Acusação: crimes
no sistema financeiro,
sonegação fiscal e
crime eleitoral

DA REDAÇÃO - O Supremo
Tribunal Federal (STF) autorizou a

abertura de processo criminal contra
o presidente do BancoCentral (BC),
Henrique Meirelles. O pedido de
abertura de inquérito, feito pelo
procurador-geral da República, foi
aceito peloministroMarcoAurélio
Mello, que pediu a quebra do sigilo
fiscal do presidente do BC. O

inquérito vai apurar indícios

apontados peloMinistérioPúblico de
crimes contra o sistema financeiro,
sonegação fiscal � crime eleitoral.Na
semana passada, o plenário do

Supremo decidiu, por maioria,
considerar constitucional apolêmica
Medida Provisória editada pelo
presidente Lula dando status de
ministro ao presidente doBC. Com
'isso, Meirelles ganhou foro

privilegiado para que o Supremo
julgue o caso,

FLORIANÓPOLIS - Várias ações
foram deflagradas em todomundo
a partir do momento que a ONU
escolheu 2005 como o Ano
Internacional do Microcrédito.
Cerca de 50 países, entre eles o

Brasil, se comprometeram com a

organização e estabeleceram
comitês para realizar eventos
relacionados à atividade, em âmbito
nacional e regional.AONU chama
a atenção para o assunto com a

intenção de intensificar-o uso do

sistema, considerado uma das

SEXTA-FEIRA, 13 de maio de 2005

M EIRELLES NO PAREDÃO

No ano passado, o presidente do
BC começou a sofrer urnbombardeio
de denúncias sobre irregularidades
tributárias e eleitorais.Meirelles, que
era presidente mundial do
BankBoston, teria movimentado
milhões no exterior sem declararà
Receita Federal no Brasil. Além

'disso, ele teria declarado à Justiça
Eleitoralmorar no Brasil quando foi
eleito deputado federal em 2001,
enquanto que, ao Fisco, ele teria dito
ter domicílio nos Estados Unidos.

Emmeio a temores do governo
federal de que Henrique Meirelles
sofresse um constrangimento por
parte do Ministério Público (MP),
como a abertura de processo ou até
umpedido de prisão concedido por
um juiz de primeira instância, uma
medida provisória foi editada em

agosto de 2004 dando status de.
ministro ao presidente do Banco
Central.

Ao ganhar status de ministro,
Meirelles passou a ter foro

privilegiado e só poderá serprocessado
e julgado na instânciamais elevada
do Judiciário, o Supremo Tribunal
Federal (STF).

A medida foi proposta pelo
ministro da Fazenda, Antonio

ferramentas mais eficazes para a

geração de novos empregos e

combate à pobreza.
A Agência de Fomento do

Estado de Santa Catarina - Badesc,
que há seis anos coordena o

Programa deMicrocrédito, operado
.

por 19 instituições no Estado, realiza
dia 23 de maio, com o apoio do

Sebrae, o I Fórum Catarinense de
Microcrédito. Reúne políticos,
autoridades e técnicos da área,
vindos de vários estados, que vão

apresentar palestras, propostas e

Palocci, com o argumento de que se

trata de um aperfeiçoamento
institucional importante, que poderá
ser um instrumento para reforçar a
estabilidade. N a época, Palocci
afirmara que amedida não alteraria.
a vinculação do Banco Central ao
Ministério da Fazenda.

Depois de muita polêmica e

.debates acalorados, a MP foi
aprovada pelo Congresso, com a

oposição denunciando casuísmo.

Com a MP em vigor, em abril o

procurador-geral da República,
Claudio Fonteles, pediu ao Supremo
a abertura d� inquérito criminal
contraHenriqueMeirelles, por crime
contra o sistema financeiro nacional,
evasão de divisas e crime eleitoral.

Segundo Fonteles, o inquérito
tem por base documentos reunidos

peloMinistério Público Federal que
comprovariam que o presidente do
BC teria movimentado cifras
milionárias no exterior sem declará
las à Receita Federal, como

determinam as leis brasileiras. O

calhamaço inclui documentos,
assinados porMeirelles, de empresas
sediadas em paraísos fiscais e noBrasil
por onde teriam passado os recursos.
As operações teriam ocorrido

debater os caminhos para o

desenvolvimento da atividade.

(Programação no quadro abaixo) .

A convite do Ministério do
Trabalho e Emprego, o Badesc

passou a integrar oComitêNacional
,

de Coordenação do Ano
Internacional doMícrocrédíto,

Visando a elaboração de

propostas para levar ao fórum, a

agência de fomento reuniu as

Oscips - Organizações da Socieda
de Civil de Interesse Público em

Lages, noWCio do mês. Em grupos,

Meirelles: situação delicada

quando I Meirelles �ra presidente;)
mundial do BankBoston. lí

Meirelles também dever�'!
responderpor suposta fraude eleitoral"
em 2001, quando foieleito deputadol:
federal. Segundo a denúncia, à11
Justiça Eleitoral, ele declarou ter'!
endereço em Goiás, más, ao Fisor'
informou te; domicílio nos EUA'
Meirelles diz estar confiante
plenamente nas instituições ê'l
considerarpositiva a possibilidade ddl:
a Justi�a se rila!life�tarde forrna�
definitiva sobre as supostáf
irregularidades que, segundo ele;?'
"jamais foram comprovadas". .

. )11

Supremo autoriza quebra de.
sigilo fiscal do presidente do BCI

Badesc promove Fórum de Microcrédito dia 23.,que·,vem,·.�··:;
os partic�pantes:, çl<i>, encontr�,:db)preparaçao para o'fórum apresen
taram sugestões de ações para a

capta�i3.o, de r�C)lF���,j\péifderia)
com o Sébrae, além do apoio ao

fórum, vai render urna pesquisa sobre
as dimensões e o impacto domicro
crédito na economia catarinense. Oli
Sebrae realizará também á)

capacitação e treinamento dos).,

agentes demicrocrédito e gerentesi
de Oscips, além de ações.ínovadoraa
na capacitação dos tomadores de.
crédito. )J

ii

CORREIO TV

Ciúme separou Cicarelli de Ronaldo
Daniella Cicarelli sofre com o fim do seu casamento de
menos de três meses com o jogador Ronaldo. A informação
foi divulgada pela assessora de imprensa da modelo, Camila
Lamoglia, ao site Terra. "Sim, ela está triste com tudo isso.

Ninguém conseguiria ficar bem. Principalmente com toda a

especulação da mídia'; disse. A separação foi confirmada na

tarde desta quarta-feira por meio de uma nota oficial. Os
dois não deram detalhes. "O jogador Ronaldo e a

apresentadora Daniella Cicarelli informam oficialmente que
estão se separando, e reservam-se ao direito de não dar
maiores detalhes sobre o episódio'; informou a

nota.Comenta-se que ciúmes do empresário João Paulo

Diniz, ex-namorado de Daniella Cicarelli, teriam feito o

jogador Ronaldo acabar o enlace, realizado no dia 14 de

fevereiro, no Castelo de Chantilly, na França, "Eu não
confirmo essa informação. Daniella não quer falar sobre

isso'; disse Camila.

Dedinhos
Esta semana foram realizados ensaios e testes de luz no novo

cenário do programa que a apresentadora Eliana comandará na

Record. A partir de agora, os ensaios terão a participação da platéia.

Amodelo desfigurada
No Domingo Espetacular deste fim de semana o repórter Paulo
Panayotis entrevista com exclusividade a modelo libanesa Karine
Eline el Haitti, de 22 anos. Ela teve seu rosto queimado num

ataque de ciúmes do marido em agosto de 2004. Karine está no

Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde se submete a várias

plásticas reparadoras em um tratamento acompanhado por 14
. médicos e que deve demorar, no mínimo seis meses. Sempré
protegida por uma máscara, a modelo conta tudo o que sofreu e

revela suas expectativas vivendo com um novo rosto. A modelo

pouco se recusa a falar do acidente e pouco comenta sobre o

marido que foi preso pela Interpol no Líbano.

Aperitivo de guerra
Depois do atar Samuel L. Jackson, a jornalista Maria Cândida voltou
aos Estados Unidos e em São Francisco entrevistou com

exclusividade para a TV brasileira o cineasta George Lucas. O
diretor recebeu 'a jornalista da Record em seu rancho, na Califórnia,
onde falou sobre "Star Wars III - a vingança de Slth; último episódio
da série começada em 1977, encerrando a saga dos Skywalker.
Maria Cândida entrevistou parte do elenco do filme e assistiu em

primeira mão, antes de chegar ao circuito mundial, em 20 de maio.

Logo após o Domingo Espetacular, a Record exibe o inédito
"Guerra nas Estrelas - II Episódio: O Ataque dos Clones'O Domingo
Espetacular vai ao ar às 6 da tarde.

Terminaram as inscrições dos candidatos que disputam
uma das 16 vagas de participantes do programa O Aprendiz
2, que será apresentado por Roberto Justus. São 45.136

inscritos que já estão em processo de pré-seleção,
dinâmica de grupo e teste de vídeo, ou seja, uma média de
2821 candidatos por vaga. Conforme exposto em coletiva
de imprensa realizada em 26 de abril, a direção do
programa será de José Amâncio (mesmo diretor da.

primeira versão) e a produtora contratada para ÇI prestação
dos serviços de captação e edição de imagens é a

Casablanca. Os patrocinadores são Claro. e Fiat. Os trabalhos
sequem de acordo com o cronograma e orçamento
estábelecidos pela direção e sua estréia está definida para
o dia 26 de junho.

Aprendizes

.. í

"
,
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TAÇA POMERODE

Vitória e Flamengo estréiam
contratações no fim de semana
JuLIMAR PIVATTO

...IVitória defende a

Ii�erança da chave A

cbntra O Vera Cruz

j�gando em casa

]ARAGUÁ00SUL-Osdois times
deJaraguá do Sul que estão naTaça
Pomerode estréiam, neste domingo,
no returnO da competição.OVitória,
líder da ChaveA com dez pontos,

joga em casa, noBairro Rio da Luz,
contra o Vera Cruz de Pomerode e

tem a volta do atacante Tato,
recuperado de contusão. Já o

Flamengo, vice-líder da mesma

chave com sete, vai atéTimbó para
e�entar o Água Verde. Os dois

jogos estãomarcados para as 15h30,
com preliminar da categoria
aspirantes.,

Amaiornovidade doFlamengo
para a partida é a reestréia do

atacanteMarinaldo, que estava no
Madureira de Blumenau, time que
disputa a Série B1 do Catarinense.

Segundo o presidente do rubro

negro, Claudemir Ruediger, o

\ jogador preferiu continuar em

Jaraguá doSul, onde tem emprego e

famí1ia. "Ele estava com dificuldades

RAPHAEl GÜNTHER

Flamengo e Vitória revivem a final da 1 a Divisão Jaraguaense no próximo dia 22 no Garibaldi

para treinar e fizemos a proposta pra
ele voltar. Claro que ele ganhará
menos do que lá, mas preferiu
continuar no nosso time". No ano

passado,Marinaldo foio artilheiro do
Flamengo na temporada.

Já o Vitória, que busca o

bicampeonato, conta coma volta do
artilheito Tato, que já defendeu
clubes profissionais como oJuventus,
o Flamengo do Rio de [aneiro e o

Cicarelli nega pré-contrato
e Ronaldo prefere não falar

DA REDAÇÃO - Junto de suas

assessorias, Ronaldo e Daniella
Cicarelli adotaram condutas
diferentes ontem, um dia após o
casal, numa nota em comum

emitida à imprensa, comunicar
o fim da união selada numa

cerimônia ocorrida a pouco mais
de três meses. Enquanto-a
modelo e apresentadora infor�
mava, por meio de uma nota

divulgada pela sua assessoria,
que nem o jogador e nem ela
própria têm direito a qualquer
indenização pelo rompimento,
Bonaldo não se manifestou na

Espanha sobre o assunto,
comportamento seguido pelos
seus assessores na Europa e no

Brasil.
: O jogador, par tic ipo u

normalmente do treino do Real
Madrid, que enfrenta neste

�ábado o Sevilla, fora de casa,

�elo Campeonato Espanhol.
\)ntem não era dia de Ronaldo
conceder entrevistas no clube, o
que segundo seu assessor na

Espanha, David Espinar, deve
Ocorrer apenas na semana que
vem. "Aí, se desejar, Ronaldo
comentará sobre sua separação",
afirmou Espinar. Assessor de
Ronaldo no Brasil, Paulo Julio
Clemens não foi encontrado.

O comunicado da assessoria
de Cicarelli teve por objetivo
negar que a modelo e o

"Fenômeno" tivessem firmado

�
um Contrato pré-nupcial antes
do casamento, que valeria a

modelo receber 4,5 milhões de
euros (R$ 15 milhões) com o fim

da relação. O casamento entre

Ronaldo e Cicarelli aconteceu
no dia 14 de fevereiro, no castelo
de Chantilly, na França, em

cerimônia suntuosa, que atraiu

a atenção da mídia inter

nacional e custou cerca de R$
2,2 milhões.

A cerimônia, cercada de

segredos e segurança, foi mar
cada pela expulsão da modelo
Carcl

í

ne Bittencourt, que

acompanhava o empresário
AlvaroGamero, amigo do noivo.
De fato, o casamento não chegou
a ser oficializado. O casal

aguardava a separação entre

Ronaldo e Milene Domingues,
mãe do único filho do jogador
do Real Madrid. Cicar e lli

chegou a engravidar do astro da
seleção brasileira, mas no último
dia 26 sofreu um aborto

espontâneo.

Ronaldo preferiu não falar

Cruzeiro. Mesmo tendo vencido o

VeraCruz em Pomerode no primeiro
turnopor 5xO, opresidente doVitória
espera um adversário difícil. "Hoje
(ontem) foio último diade inscrições
e recebemos a notícia que eles estão
com um time diferente. Mas a nossa

vantagem é o entrosamento", disse
o presidente IltonHoffmann.

A diferença de três pontos para
as duas equipes (o{ ó d:mfrbnto

direto, em que oVitória venceu em
casa por lxO. E, para os dois

presidentes, o jogo que vai definir a
colocação pode ser mesmo o

clássico, que acontece no dia 22 no
campo do Flamengo, no Bairro
Garibaldi. "Este será o jogo chave",
disse Hoffmann. "É uma disputa
saudável, mas precisamos vencer

pra terminar entre os primeiros",
, torhêrl:totil Ru�digêr.

" '

, "

Daniele pede desculpas e pode
voltar à Seleção Brasileira

DA REDAÇÃO - Daniele

Hypólito, que no último

domingo sagrou-se campeã
brasileira no individual geral em
Belém, divulgou ontem uma

carta em que pede desculpas à

cúpula da CBG (Confederação
Brasileira de Ginástica) "e aos

meus treinadores na seleção" por
sua atitude de abandonar a

equipe um dia antes do início

da etapa de São Paulo da Copa
.
do Mundo de ginástica.

Com o pedido de desculpas,
Daniele se livrou de ser julgada
pelo Tribunal da CBG, vê
abrirem-se novamente as portas
da seleção permanente e deve
voltar a morar e a treinar em

Curitiba. Ainda que a carta não

cite nominalmente o ucraniano

Oleg Ostapenko - com quem
berrou após saber que

participaria de um, e não três,
exercícios na competição -, o

arrependimento de Daniele fica'
evidente. "Peço desculpas pela
minha infeliz despedida da

seleção, quando
equivocadamente, a abandonei
utilizando-me de um humor que
não é o meu e quejamais deveria
ser incorporado por qualquer
atleta, principalmente, quando
a serviço da pátria", diz o

comunicado da ginasta.
A atitude de Daniele ocorre

menos de uma semana depois
que Vicélia Florenzano,
presidente da CBG, afirmar que
a ginasta está fora do Mundial
da modalidade, que será

disputado em novembro, na

Oaniele pode voltar à Seleção

Austrália. No sábado e no

domingo, depois da vitória e do

abraço emocionado que recebeu
da atleta, Vicélia afirmou que a

CBG não realizará seletivas para
a competição.

"Repensei e achei o melhor
a ser feito. Não tive

oportunidade de conversar

pessoalmente sobre a minha

situação, o Flamengo e a

Confederação que irão resolver.
,

Agora é esperar e dar tempo ao

tempo. Tenho esperanças de ir

para o Mundial e representar o
meu país", afirmou Daniele em

entrevista coletiva no Rio de

Janeiro.

I LINHA DE FUNDOI l
�---II

JULlMAR PIVATTO
.-...,-,.----. I

Copa Norte IIHoje será o "Dia D" para os times de Jaraguá do Sul que disputam a

Copa Norte. O problema está com o jogo entre Flamengo e Torino I(Rio Negrinho), que aconteceu no dia 21 de abril. O time visitante
.

Iveio para enfrentar o Flamengo, mas os jogadores estavam sem os

documentos e a partida foi cancelada. Como até agora nenhuma ,I
decisão foi tomada, o presidente da Liga Jaraguaense Rogério I

I

Tomazelli disse que se até hoje não for resolvido, os dois times ,Ijaraguaenses sairão da competição. O Vitória, já classificado, espera o
resultado dessa decisão para conhecero adversário. E, na outra chave, I
o América (Joinville) já está na final.só aguardando quem Irá enfrentar. IICamisas Felipão
A partir desse domingo, as Em entrevista ao programa ,
novas camisas do Juventus Roda Vida, da TV Cultura, o I
já estarão disponíveis para a técnico Luís Felipe Scolari I
venda. Para isso será perdeu a oportunidade de ficar Imontada uma loja na antiga quieto. Ele classificou como

)

secretaria do clube, que fica "palhaçada" a atitude do
\

Ijunto à Sede Social do atacante Grafite, do São Paulo,
Estádio João Marcatto. Além ao acusar de racista a atitúde ' I

I
das camisas, haverá também do zagueiro Desábato, do "

Ioutros artigos esportivos Quilmes. "Fizeram esse

com a marca do Juventus. A' alvoroço porque era argentino� ,

diretoria ainda não divulgou Para Felipão, o preconceituoso
os valores. A empresa que é então foi Grafite. Além disso, o
responsável pela confecção treinador até defendeu a

dos uniformes é a Kefe. ditadura de Pinochet no Chile.

I

I
'I

I

I
com recurso. julimar@terra.com.br I

�_________________________
I

, ,

Goleiro Lugão será dispensado I

do Flu por problemas cardíacos I
,
I

diagnosticado um distúrbio no I.oração do atleta.
SUSPENSÃO - O STJD I

I

(Superior Tribunal de Justiça I
Desportiva) puniu o atacante I

Tuta, do Fluminense, com dois I
jogos de suspensão devido a I
uma cotovelada dada na finald
do Campeonato Estadual deste ::_

ano contra o Volta Redonda. Os
,

. --,

advogados do clube tricolor:
I

conseguiram descaracterizar o :

quadro de agressão e o jogador Ifoi punido no artigo de atitude i

antidesportiva. Como a punição
'

é válida para jogos de
campeonatos estaduais e o

jogador já cumpriu um jogo
desta suspensão, a outra partida
de suspensão será convertida em

Espião no comando
Com a demissão do técnico

Edinho, a diretoria do
Atlético-PR anunciou que o

interino será o "espião"
Borba Filho. Ele foi
contratado pelo Furacão

como observador das

equipes adversárias. Borba
comandará o time

paranaense contra o

Corinthians, no domingo, às
quatro da tarde na Arena

Kyocera (antes Baixada).

DA REDAÇÃO - A diretor+
do Fluminense irá anunciar hoje
a dispensa do goleiro Lugão,
contratado recentemente junto
ao Volta Redonda. Durante os

exames realizados pelo jogador,
que não chegou a assinar

contrato com o. clube, foi
detectado que o goleiro tem

uma miocardite, ou seja, uma
inflamação no músculo
cardíaco.

Lugão está com a família
descansando emVolta Redonda
e, segundo os médicos, poderá
continuar jogando. Por

enquanto, o goleiro terá de ficar
30 dias parado. Os dirigentes
tricolores vão se reunir com o

procurador do goleiro amanhã

para comunicar a decisão. O
Fluminense precisa
urgentemente de um goleiro, já
que só conta com Kleber e

Fernando Henrique no elenco.
De longe, não é o primeiro

caso desse tipo que acontece no

futebol brasileiro. O caso mais

emblemático foi com o zagueiro
Serginho, do São Caetano, que
em outubro de 2004 morreu

dentro do gramado do

Morumbi, quando disputava
partida contra o São Paulo pelo
Campeonato Brasileiro. O,

presidente do clube, Nairo de
Souza, e o médico, Paulo Forte,
estão sendo processados por

suspeita de negligência e de não
terem tomado as medidas
necessárias para cuidar da
saúde do atleta. No início de
2004, exames, já haviam

Suspensos
O Tribunal de Justiça
Desportiva da Federação
Paranaense de Futebol puniu,
ontem, o atacante Aloísio

Chulapa, do Atlético-PR, e o
zagueiro Miranda, do Coritiba.

, Os dois foram expulsos no
Atletíba da final dó

Campeonato Paranaense e

devem ficar 120 dias fora. Mas
os advogados dos clubes já
prometeram que vão entrar

ações sociais.

• O Fluminense precisa
urgentemente de um

goleiro, já que só conta

com Kleber e Fernando

Henrique no elenco.

\
, ,

• Durante os exames

realizados por Lugão,
que não chegou a

assinar contrato com o

clube, foi detectado que
o goleiro tem uma

miocardite, ou seja, uma
inflamação no músculo
cardíaco.
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ESPORTE
BUSCANDO A LIDERANÇA

SEXTA-FEIRA, 13 de maio de 2005

Malwee viaja para série de três jogos fora

JULlMAR PIVATTO

Goleiro Bagé (�eitado) treina forte ao lado de James (sentado): objetivei é a liderança

.... Primeiro desafio
será amanhã, contra a

. UCS em Caxias do Sul,
pela Liga Nacional

}ARAGUÁ DO SUL - AMalwee
fez ontem um treino físico antes

da viagem para Caxias do Sul
(RS), onde amanhã enfrenta a

I I,

UCS em busca da liderança da

LigaNacional. O time jaraguaense
está com 19 pontos na tabela e,

ocupa a quarta colocação. O líder
é oAtlântico, que tem 22, mas com
três partidas a mais. O jogo de
amanhã será às 15h30 com

transmissão da Rádio Jaraguá e da

SporTY.
O time embarca namanhã de

hoje sem Xoxo, que ainda se

recupera da lesão. Além da UCS,

a Malwee fará mais duas partidas
fora, mas pelo Estadual. Na

segunda-feira enfrenta o Chapecó
e, na quarta-feira, o Concórdia. "A.
intenção é manter a regularidade
que estamos tendo em ambas as

competições. Um time que quer
ser campeão não pode se

desconcentrar em nenhum

momento", disse o supervisor
técnico Kléber Rangel.
A seqüência de resultados

Empresário de Robinho nega acerto com o Real
DA REDAÇÃO - O atacante

Rabinho, do Santos, não tem

nenhuma proposta formal do Real
Madrid. A informação foi dada
ontem pelo empresário do jogador,
Wagner Ribeiro, que confirma que
existe o interesse apenas extra-oficial.

"Proposta por escrito não tem.

Robinho só foivendido pela imprensa
espanhola", afirmou o empresário.

Ribeiro considerou "ridícula" a
matéria publicada pelo jornal
espanhol As que confirma que o

Real não queria.esperar o final da
.

Copa Libertadores e que iria

apresentar o jogador brasileiro no
final do mês. "Sabe o que é isso? É
ridículo, sem comentários. Eles não
têm o que comentar lá.Não é hora
de falar de transferências. O
Rabinho está concentrada na

Libertadores", comentou.
"Ontem (quarta-feira) ele

arrebentou com o jogo (contra o

Bolívar/BOL pela Libertadores),
está feliz da vida que o Santos

ganhou de 6 a O e os jornais
espanhóis estão fazendo barulho
danado. Não é a primeira vez que
isso acontece", completou. Desde
2004, Robinho já teve sua

contratação . anunciada por
diferentes clubes europeus, como
o Benfica e Atlético de Madrid.
Durante o início deste ano, por
diversas vezes, a imprensa
espanhola anunciou a contratação
do atacante pelo clube de
Ronaldo, Zidane e Figo.

Segundo a reportagem do
diário espanhol, a intenção do Real
Madrid seria apresentar Rabinho

no fim do campeonato espanhol,
no dia 29 de maio, quando nem as

quartas-de-final da Libertadores
terão sido disputadas.

.

Futuro de Robinho é incerto

Mãe do atacante Luís Fabiano é libertada
DA REDAÇÃO - A polícia

conseguiu encontrar, ontem à

tarde, a mãe do jogador do Porto
Luís Fabiano. Sandra Helena
Clemente foi seqüestrada em

março e foi enconttada pela
polícia de São Paulo em uma

chácara em Mairinque, a 65

quilômetros da capital pauli:sta.
O cativeiro foi estouro e a mãe

do atacante foi encontrada e

não apresentava sinais de maus
tratos. Ela estaria sendo levada
para a capital.

O casal que fazia a

segurança do cativeiro conse

guiu escapar. A polícia cercou

a região para tentar prender os
suspeitos. Sandra Helena foi
levada de sua casa, no dia 11
de março, no bairro da Ponte

II

Preta, em Campinas. Na época,
Luís Fabiano pensou em vir para
o Brasil, mas decidiu per
manecer em Portugal e pediu
para a imprensa ficar afastada
do caso.

Esse foi o quarto seqüestro
envolvendo mães de jogadores
de futebol em São Paulo. O

primeiro aconteceu com a mãe

do atacante Rabinho, do Santos',
levada em novembro de 2004 e

libertada 41 dias depois. Em

fevereiro, a mãe do atacante

Grafite, do São Paulo, ficou um

dia em poder dos criminosos. No
mês seguinte, o m�ia Rogério,
ex-Palmeiras e atualmente no

Sporting, e o atacante Luís

Fabiano, do Porto, sofreram com

o mesmo problema. Atualmente,

a mãe do zagueiro Marinho, do
Corinthians, seqüestrada no

início do mês, ainda não foi
libertada.

Luís Fabiano virá para ver arnãe
'.

' �
.. { _, .; . � r, �. � .'''' _.

,
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Valdin está confirmado no time que enfrenta amanhã a UCS em Caxias do Sul

positivos em casa deu um ânimo

maior para a equipe. O goleiro
Marcinho acredita que o time está

no caminho certo. "Estamos
sentindo os efeitos disso dentro de

quadro. Começamos a crescer no

momento em que precisávamos,
pois já estamos chegando no final
da primeira fase da Liga". E o

jogador já se acostumou com a

situação de titular. "No começo eu

senti um pouco de medo. Se eu

todos estão conscientes qUI
ficando na ponta da tabela, facili
depois na fase final, trazendo
jogos decisivos para casa. Mas
caminho é difícil.

"A cada partida precisam
evoluir de alguma forma. Q-futs'
émuito igual e cresce rapidament
Por isso temos a consciência

aproveitamos cada jogo qu

podemos assistir para conhecera
adversários", disse ainda Fio.

errava, ficavame cobrandomuito.
Mas agora, com apoio de todo o

time, eu amadureço a cada jogo".
Para o pivô Fio, agora que a

eficiência do time será testada.
"Como estamos bem na tabela, os
adversários já estão trabalhando

pra nos vencer. E a gente jogando
na casa deles, tem Uma certa

dificuldade, pois a cada. partida
devemos encontrar uma quadra
ou uma situação diferente". E

Nove meses
de saúde e

boa forma.

Hidroginástica para Gestantes
na Academia Impulso, A melhor
opção para a saúde de mamães
e bebês durante toda a gestação.
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O grupO de teatro "Só com as Mãos" foi selecionado e participa do

Festival Universitário de Teatro de Blumenau, que acontece em julho.
O grupO vai encenar a peça "Patinho Feio': Sã� nove atores que usam

apenas as mãos para mostrar o drama do cisne criado em uma
.

família de patos e era traumatizado por ser feio. Com o auxílio de

sacolas de supermercado e uma mesa, os atores conseguem dar vida

a uma técnica pouca utilizada entre os atores da América Latina.

"São apenas dois grl!Pos que fazem esse tipo de trabalho. Nós e

outro pessoal do Equador'; comenta a atrizMery Petty, uma das.
responsáveis pelo trabalho de pesquisa sobre o assunto e pela
direção do primeiro trabalho com as mãos feito pelo grupo,

apresentado de forma experimental durante o 2° Festival de Formas

Animadas. O trabalho do grupo é resultado ,de três oficinas (80 horas)
com o bonequeiro argentino Sérgio Mercúrio."Na época,
apresentamos os 12 personagens pesquisados; lembra Mery.
A participação do grupo no Festival Universitário de Blumenau

também representa a chance de ser selecionado para o

EmCenaCatarina, do Sesc, um projeto voltado a divulgação e

incentivo a produção artística (teatro, dança e música) não comercial
em Santa Catarina. A apresentação em Blumenau também

representa a maturidade artística do grupo e a segunda fora de

Jaraguá do Sul.
.

Na semana que vem, o "Só com as Mãos"faz duas apresentações em
Rio do Sul como convidado ao Festival Catarinense de Teatro de

Bonecos, de 18 a 22 deste mês, no auditório do Centro de Pesquisas
de Bonecos. As apresentações estão marcadas para às 10 e 16 horas
do dia 20. Uso dos dedos para interpretar os patinhos.Os atores Mery Petty e Rubens Franco conseguem convencer a platéia com essa técnica

Mery. Petty e Sabrina Marthendal conversam sobre a utilizaçãoa das mãos no teatro Sandra Baron e Sabrina: um peru garboso

A verossi

milhança é um

dos princípios
da técnica. Na

foto, Sabrina e

Sandra fazem
a pata mãe,
que observa o

ovo,
interpretado
pelas
mãos de
Rubens

-

Concentração: Rubens Franco e Sandra interpretam o vôo do cisne branco

AP resen taçõe5�-=-=--=::""=""'::'=-=..I

pessoas.
Desde o ano passado o grupo já fez perto de 20 apresentações.
O público principal é composto por crianças, especialmente
estudantes das escolas públicas de Jaraguá do Sul. Hoje o "Só
com as Mãos"faz três apresentações: às 8 horas na Escola Lilian

Ayroso, no Bairro Ilha da Figueira e às 10 e 15 horas no Centro
de Educação Infantil Dente de Leite, no Bairro CzerniewiCz. Até
o final do ano, a meta é atingir 100 apresentações.
De acordo com a diretora de Produção do grupo, Mara
Kochella, é cobrado apenas RS 1,50 de cada estudante."Samos
todos atores profissionais e vivemos do nosso trabalho';
justifica Sandra Baron. Mas o grupo também faz apresentações
gratuitas para entidades assistenciais, como a Apae e Lar das
Flores.

Fazem parte do 'Só com as Mãos"os atores Cássio Correa,
Fernanda Kusz, Luã Korrol, Mery Petty, Nicole Pereira, Rubens
Franco, Sandra Baron e Sabrina Marthendal. A direção é de
Leone Silva. Produção: Mara Kochella.

'
..
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I CI PROGRAMACÃO DA
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De 13 a 18 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 :15

Cruzada
13:20 .. 16:10 .. 19:00 .. 21 :50 Sexta a Quarta
13:20 .. 16:10 .. 19:00 QuintaO Clã das Adagas Voadoras

16:30 -,21:00 Operação Babá
14:00 .. 16:00 .. 18:00 .. 20:00 .. 22:00

O Filho do Máskara
13:45 .. 15:45

XXX 2 - Estado de Emergência
17:45 - 19:45 - 21:45

Maria Cheia de Graça
ts.oo' .. 17:00 - 19:10 .. 21 :15Joinville - Rua Visconde de Taunay

FILME/HORÁRIO
A Intérprete
14:00 .. 16:30

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

O Filho Do Maskara
13:30 15:30

A Família da Noiva
19:15 -21:20

Cruzada
15:30 .. 18:30 .. 21 :30

XXX 2 Estado De Emergencia
13:35 15:3'0 - 17:30 19:30 21 :30
Dia 18 não haverá a sessão das 21 :30

Blade Trinity (Blade Trinity) - 2004 - Ação
Em uma base localizada no deserto os

vampiros dão a cartada decisiva em seus

planos para conquistar o mundo: ressuscitam
Drácula (Dominic Purcell), que deu origem à
raça e possui poderes que lhe permite
sobreviver à luz do dia, Em paralelo os

vampiros iniciam uma campanha difamatória
contra Blade (Wesley Snipes), colocando o FBI
em seu encalço. Após alguns confrontos com
agentes, Blade eWhistler (Kris Kristofferson)
percebem que precisam de ajuda. Após ser

atacado e capturado, Blade é salvo pelos
Notívagos,um grupo de humanos que se

dedica a caçar vampiros e que é liderado por
Abigail (Jessica Biel), que é também a filha de
Whistler.Juntamente com Hannibal King
(Ryan Reynolds) e a cientista Sommerfield
(Natasha Lyonne), que possui uma deficiência
visual, Blade e os Notívagos iniciam uma série
de batalhas contra Dranica Talos (Parker
Posey), a atual líder dos vampiros, sem saber

que terão que enfrentar o próprio Drácula.

Programações sujeitas a alteração

LEGENO,l\: A-Ação/ D-Drama! AV-AventLlra/ C-Comédia/P - Policial/ S-Suspense/ De - Documentário/ R-Romance/ I-Infantil/F-Ficção

�

SOCIEDADE CUI.TURA ARTíSTiCA
--,�-'"

fo'UNOAOA EM CS·05·1gW

Contato: 2752477 - 370 6488

r-'--
.. --

M�::;�-----
SASAOO
lSh30 Matriz

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

19hOO Perpétuo Socorro
19hOO Matriz

Informativo Paroquial
14/15 de maio

NOSSA MENSAGEM

SOLENIDADE DE PENTECOSTES
"No Espírito somos congregados como irmãos"

Cinqüenta dias após a Páscoa de Jesus os discípulos foram
agraciados com o domdo Espírito Santo. A festa de Pentecostes
tornou-se o símbolo do nascimento das comunidades cristãs,

reunidas ao redor dos ensinamentos de Jesus. O Espírito, que fala a

linguagem universal do amor, mostra que a diversidade não sufoca
a unidade, mas ao contrário, a enriquece. Hoje somos convidados a

perceber a força do sopro de Deus guiando nossos passos e

convidando-nos para levar aos povos a Palavra da liberdade.

OOMlNGO
07hOO Matriz
09hOO Matriz
191100 Matriz
08h30 Molha

08h30 - São Cristóvão
10h3G r';"irlha da Paz (FESTA)

I! \ .)

Elvis Ainda Não Morreu

Harmony é mais uma consultora de
cosméticos de luxo que já percorreu
milhares de quilômetros e vendeu milhares
de batons em seu Cadillac cor de rosa.

Apesar de uma profissional bem-sucedida,
ela sente que lhe falta algo. E pede ajuda a

seu "protetor", Elvis Presley.
É quando uma infinidade de sósias do "rei"

aparece em seu caminho. E o que
acontece ...bem,só atravessando o caminho
dela para saber.

; ) 1/ >
� �' I I

A Lenda Do Tesouro Perdido
(National Treasure) - 2004 � Aventura
Deu novamente certa a parceria entre o

megaprodutor Jerry Bruckheimer e o astro
Nicolas Cage: depois de A Rocha e 6Q

Segundos, eles conquistaram boas
bilheterias mundiais com esta aventura. na
tradição de Indiana Jones. Cage interpreta
Benljarnin) Franklin Gates, a última geração
de uma família de caçadores de tesouros,
desacreditada há anos por causa de teorias
levantadas pelo avô John Adams
(Christopher Plummer, de Alexandre) a

respeito de mensagens secretas escondidas
no verso da Carta da Independência. Depois
de longas buscas, que inclusive o levaram ao

pólo Ártico, Ben está perto de provar que sua

família está com a razão, mas teráde
enfrentar a oposição e ganância de um ex

parceiro, lan Howe (Sean Bean, de O Senhor
dos Anéis), e o encalço e posterior interesse
de Abigail Chase. (Diane Kruger, de Tróia),
responsável pela segurança do patrimônio
histórico ao qual a Carta pertence. A trama
mirabolante serve de sustentáculo para um

filme de puro entretenimento, que mescla
nas doses certas cenários exóticos, corrida
contra o tempo, fugas inacreditáveis e

demonstrações de heroísmo. O contraponto
cômico é responsabilidade do promissor
Justin Bartha (Contrato de Risco), que dá um

toque light à ação como Riley Poole, o braço
direito de Gates. Ao contrário de boa parte
da produção recente, este filme tem
violência amena e pode ser visto por
crianças acompanhadas dos pais.

JOA VIDEO LOCADORA I
.

.

Rua Preso Epitácio Pessoa, 650 .]"OA
Centro - Tel: 371 8042

www.joavideo.com.br
v í D E O
LOCADORA
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TecnoFlex

I I
Maças Assadas ao Vinho
Ingredientes: 2 maças grandes; 4 colheres (sopa) de açúcar; 2 colheres (chá) de manteiga; vinho
branco; 1/2 colher (chá) de canela em pó.
Preparo: Aqueça o forno. Corte uma tampinha das maças. Retire a parte das sementes sem furar a

maça. Descasque a parte de cima das maças. Coloque numa fôrma refratária. Encha as cavidades de
cada maça com 2 colheres (sopa) de açúcar; 1 colher (chá) de manteiga e 1/4 colher (chá) de canela
em pó. Acrescente o vinho, o suficiente até chegar a um dedo de altura. Asse por 40 minutos ou até

que, furando com um garfo, a maça esteja macia. Enquanto assa, molhe as maças com o vinho da
assadeira.

:Sobremesa Rápida de Coco
Ingredientes: 1/2 xícara (chá) de leite de coco quente; 2 colheres (sopa) de gelatina em pó sem

'sabor; 3 gemas; meia xícara (chá) de açúcar; 2 colheres (chá) de baunilha; 1 xícara (chá) de leite de
coco frio;meia xícara (chá) de leite; gelo picado.
;Preparo: Coloque no copo do liqüidificador o leite de coco quente e a gelatina. Bata em alta

J velocidadepor 40 segundos. Junte as gemas, o açúcar e baunilha. Bata bem novamente. Retire a

tampa e,sem desligar,junte o leite de coco frio,o leite e o gelo picado suficiente para trazer o

líquido ao topo do liqüidificador. Bata mais alguns segundos e despeje numa vasilha. Em seguida,
leve a geladeira por 10 minutos e sirva a seguir.

\ .

Desenvolvendo Soluções
47371 7676

www.tecnoflex.com.br

I fosoft
s stemas

473716864
www.infosoftsistemas.com.br

C·ENTRIUM
INFORMÁTICA
Sistemas de, Gestão

47371 7764
www.centrium.com�br

I!J

e icroinformática
'"

. 47275 1968
www.icroinformatica.com

tfl
N E T W'O R K S

472731112
www.tfi.com.br
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Victoria Ruffo e I>
César Évora são os

protagonistas da
novela "A

Madrasta". Trama
que estréia, nesta

segunda, às 15
horas no SBT

Segunda-feira de'
estréias no S81
Por Erica Guarda/GB Edições

Duas novelas estréiam nas tardes do SBT. "A
Madrasta" e "Rebelde" tem por objetivo alavancar
a audiência da emissora de Silvio Santos

vingança. Está decidida a descobrir o verdadeiro
culpado e enfrentar Estevão. O que ela mais deseja é

recuperar seus filhos, Heitor (Mauricio Aspe) e Estrela
(Ana Layeska). A primeira coisa que Maria faz é

procurar as pessoas que estavam naquela viagem. Logo
surge um grande temor e dúvida quando ela informa que
durante 20 anos o verdadeiro assassino de Patrícia está
vivendo entre eles. Maria se casa novamente com

Estevão para ter de volta o carinho de seus filhos. Mas
isso não será fácil, já que eles a consideram como a

madrasta que veio para usurpar o lugar de sua mãe
morta. Além disso, Maria terá que lidar com as intrigas
das tias e dos sócios de Estevão, sobretudo com Fabíola
(Sabine Moussier), que sempre foi apaixonada por
Estevão.

Na verdade Maria, a protagonista da história, se
'encontra em uma encruzilhada, pois se dá conta de que
segue amando seumarido e que é correspondida por ele.
Agora seu coração endurecido por 20 anos de
sofrimento, de saudade e abandono terá que buscar
forças para seguir no caminho da justiça ou do perdão.
Já a novela "Rebelde", que tem autoria de Cris Morena,
conta a história de jovens estudantes que descobrem
algo que os unirá: a paixão pela música. São
adolescentes que abrem os olhos para a realidade elitista

do mundo e que lutam pelo direito de amar, romper
as barreiras sociais e pelos ideais l}os quais acreditam.
"Elite,Way School" é um colégio particular de
prestígio internacional onde adolescentes de classe
alta recebem um elevado nível de educação e são
preparados para um grande futuro. A escola conta
com um programa de bolsas de estudos para jovens de
baixos recursos financeiros que possuem excelente
nível acadêmico. No entanto, poucoschegam a se

graduar, já que são perseguidos por uma sociedade
secreta chamada."La Logia", cujo propósito é
conservar a "pureza" da classe privilegiada.
Entre os jovens que chegam ao clube de veraneio,
que acontece todos os anos, estão Mia (Anahí),
Miguel (Alfonso Herrera), Diego (Christopher
Uckermann) e Roberta (Dulce Maria). Quatro jovens
que, apesar de suas grandes diferenças, descobrem
algo que os unirá acima de tudo: o grande amor pela
música.
Estes quatro jovens, e todos os seus companheiros,
viverão no colégio experiências incríveis.
Se você gosta de dramalhões mexicanos, vale a pena
conferir as estréias que vão ao ar nesta segunda, pelo
SBT.

'

PERFIL DOS PERSONAGENS DA NOVELA "A MADRASTA'"

Não é de se negar que a Record vem crescendo na audiência a

cada semana, e muitas vezes deixa o SBT na lanterninha. Tudo
indica que Silvio Santos já percebeu o avanço de sua

concorrente e já está mexendo mais uma vez na grade de
programação de sua emissora. Prova disso, é que nesta
segunda-feira estréiam mais dois dramalhões mexicanos, para
a alegria dos telespectadores fãs desse gênero de novelas. A
primeira estréia acontece às 15 horas, com a novela "A
Madrasta". Na primeira semana, a trama divide horário com os

últimos capítulos de "A Usurpadora". No começo da noite, às
18 horas é a vez de "Rebelde", novela para adolescentes, tipo a

"Malhação", que é apresentada pela Rede Globo.
Uma terrível tragédia põe fim a uma viagem de um grupo de
jovens amigos. É assim que começa a novela "A Madrasta",
que tem autoria de Arturo Moya Grau e Liliana Abud.
Maria (Victoria Ruffo) escuta um disparo e logo encontra sua

amiga Patrícia morta. Na confusão, Maria é pega com a arma,
considerada culpada pelo assassinato e condenada à prisão.
Seu marido, Estevão (Cesar Évora), um importante homem de
negócios, não acredita em sua inocência e quando voltam para
cidade do México se divorciam. Ele compra o silêncio das
pessoas que foram
viajar juntos com o

casal e inventa para
seus filhos que
Maria morreu em

um acidente. Vinte
anos depois, Maria é

posta em liberdade
por boa conduta e

volta à Cidade do
México em busca de

Christopher I>
U tkermann, sensação
entre as adolescentes
mexicanas está em

"Rebelde", vivendo o

adolescente Diego
Bustamante

Maria (Victoria Ruffo) - Uma bela mulher e com grande personalidade. Seu grande
amor foi Estevão Sanromán. Casaram-se apesar da oposição das tias dele, Alba e
Carmela. Maria era uma mulher doce e nobre, a prisão a deixou cheia de rancor e
amargura, mas também mais forte e não destruiu sua nobreza.

Estevão (Cesar �vora) - Um importante empresário.Quando Maria regressa o
a voltar a se casar com ela. t quando Estevão descobre que realmente ama Maria.

Leonel (Eduardo Capetillo) - t um homem empreendedor e disciplinado.Trabalha
com Estevão e o considera como seu segundo pai, está sempre se esforçando paranão desapontá-lo.

.

Estrela (Ana Layeska) - Uma jovem alegre e de bons sentimentos, porém
caprichosa e volúvel. Adora sua família e venera a memória de sua mãe, que acredita
estar morta. Por isso não aceita Ana Rosa e também odiará Maria.

Heitor (Mauricio Aspe) - Jovem atlético, herdou a habilidade de seu pai, Estevão,
para os negócios. Trabalha com o pai, mas quer se destacar pelos seus próprios
méritos.

Alba (Jacqueline Aildere) - Fria, egoísta, manipuladora e calculista. Faz o que querde sua irmã Carmela e está acostumada a ser a senhora da mansão dos Sanromán.

Carmela (Margarita Isabel) - Uma mulher romântica, sensível, sonhadora e com
bons sentimentos. Acreditou em um amor sem saber que Alba destruiria seu sonho

-

de formar uma família.

PERFIL DOS PERSONAGENS DA NOVELA "REBELDE'"

Mía Colluci (Anahí) - t filha única de um importante empresário da moda
internacional. Acredita que sua mãe morreu quando ela ainda era criança. Sua· .�
beleza é o mais importante para ela.

Roberta Prado (Dulce Maria) - É filha única de uma famosa cantora e de um

produtor de televisão. Uma garota com gênio muito forte. Parece muito segura de si "

mesma e acredita ser mais madura do que as outras garotas de sua idade. Odeia as :
garotas da alta sociedade. 1

Miguel Arango (Alfonso Herrera) - Um garoto forte, impulsivo e muito valente, que ,I
não tem medo de nada. Acredita que o responsável pela ruína de sua família é o pai

'

de Mía, e está decidido a destruí-lo,

Diego Bustamante (Christopher Uckermann) - Rapaz muito inteligente e rcarismático. Sabe que terá que se dedicar à política, como seu pai. Possui um grande Italento para a música, mas pratica apenas como hobby. r;
,fiPilar Gandía (Karla Cossío) - Ela tem que suportar o estigma de ser a filha do diretor,

do colégio. Sabe tudo o que acontece nele e registra tudo em seu diário particular. É q
uma garota calculista e astuta.

'J
Vick Paz (Angelique Boyer) - Jovem atrativa que tinha uma vida muito privilegiada i;

antes de se separar de seu pais. t feminina e sexy. Finge ser ingênua para conseguir
tudo o que deseja dos homens. ..,

I DICAS DE L I UR I

III�

,
.

) Contatos para a Vida Inteira
I Ponha os relacionamentos em primeiro lugar. Este é o princípio
, básico de "Contatos Para a Vida Inteira". Por meio de uma história

divertida e' inteligente, o autor apresenta um sistema simples que
dará a todos a habilidade pra obter referências consistentes, que
resultarão em novos clientes, e ajudarão a manter e a melhorar
negócios que já existem. Os leitores vão descobrir aqui que fazer a
coisa certa e obter lucros inacreditáveis não são alternativas
conflitantes. Ao contrário, devem estar sempre juntas. No livro, o
autor afirma que seus clientes já conhecem todos os novos
contatos que você precisa para seu sucesso. E mostra como chegar
a eles e alcançar dezenas de milhares de novas pessoas para cada
250 conhecidas. Um método passo a passo para conseguir e manter
clientes para sempre. De autoria de Tim Templeton, o livro é um
lançamento da Editora Best Seller e têm 157 páginas.

A Misteriosa Chama da Rainha
Loana
Imagine acordar um dia e perceber que
você perdeu a memória. Não sabe 'onde
está, como se chama, quem é sua mulher
(ou marido), se é casado ou não, quem são -

se é que existem - seus filhos ... É o qursrsre
acontece com Yambo, o protagonista do
novo romance de Umberto Eco, "A
Misteriosa Chama da Rainha Loana".Yambo
lembra-se de Waterloo, de como se dirige
um automóvel e se escova os dentes,mas
não lembra quem ele é. Permanece a

memória semântica (sabe tudo que leu
sobre Napoleãó ou Julio César e consegue
citar trechos inteiros da Divina Comédia) e
automática, mas perdeu-se a memória
afetiva, o que constitui seu ser e sua própria
história. Depois do coma que causou a

amnésia, por recomendação médica,Yambo
viaja para a casa de campo que fora de seu
avô - um colecionador de tralhas,
quinquilharias,jornais e revistas antigas-,
nas montanhas do Piemonte, onde passou
grande parte de sua infância e

adolescência. E é lá que Yambo, na verdade
Giambattista Bodoni, um comerciante de
livros antigos já na meia-idade, mergulha
em sua própria vida. Com a ajuda de
músicas, odores, livros e quadrinhos, coisas
que viu e tocou há sessenta anos,Yambo
tenta retornar para o presente. O

.

lançamento é da Editora Record e têm 456
págínas.

<, João Paulo II : Mensagems de Sabedoria e Paz.

r/> "A vida é um talento que nos foi confiado para que possamos
transformá-Ia e ampliá-Ia, para que ela seja uma dádiva para os

I outros. Nenhuma pessoa é um iceberg à deriva no oceano da
I História.Todos pertencemos a uma grande farnflia na qual cada um

I
tem o seu lugar e o seu próprio papel a desempenhar". Este
pequeno livro contém a essência da sabedoria pastoral de João
Paulo II: seus mais sucintos e sinceros pensamentos sobre como
podemos chegar mais perto de Deus e viver como cristãos fiéis
num mundo com tantos desafios. Os grandes temas abordados em
mais de duas décadas de atividade papal são apresentados de
forma eloqüente nesta.coletânea. Leia estas palavras de um dos
grandes pastores da Igreja. Pense nelas. Deixe que elas penetrem
em seu coração. "Seja amigo dos que não têm amigos. Seja uma
família para os que não têm família. Seja a comunidade dos que não
têm comunidade. Se quisermos paz, devemos ir aos pobres. Que
ricos e pobres do mundo reconheçam que somos todos irmãos e
irmãsf O lançamento é �a Editora Sextante e têm 112 páginas.

. ,

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação

�o 11"-4 JantarMensal
� <� O próximo jantar acontece no dia.

É 20 de maio,em nossa Sede Social:
Agende a data e reserve o seuJ•

ingresso junto aos membros da'
diretoria, conselho, cora listas e'

secretaria(370-8636)
,I

15a Festa Italiana
Os preparativos para' a nossa tradicional Festa
Italiana, estão em andamento. Além da"
homenagem às famílias Boqo e Brugnago, teremos"
a presença do cantor Valmir Bertoti de Nova Trento'
(SC), e o baile com o I Primi Tempi de Joinville.
Agende a data 10 de junho, no Parque Municipal de
Eventos,pavilhão B.

Coral Italiano
Queremos aqui agradecer o convite da
Comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Bairro
Santa Luzia, pelo convite para apresentação do
nosso coral, durante ós festejos da sua tradicional
festa, ocorrida no último dia 07 e 08 de maio. AoS
cora listas, que fizeram uma bela apresentação,
parabéns.

"Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I Elenco
Porenquant�Rógério

Piovezan, o produtor de
"Rondon, O Grande Chefe",

.

não divulgou maiores
detalhes sobre o elenco, mas

já está confirmada a

participação de Luciana
Gimenez.

Missionária
Júlia Lemmertz já está gravando suas cenas na novela
"Almas Gêmeas". Na trama deWalcyr Carrasco, a atriz dá
vida a missionária Cleyde que ajudará a índia Serena

(Priscila Fantin) a deixar sua aldeia.

Bom moço
Gabriel Braga Nunes confessa que está gostando
m�ito de fazer o Fernando Seixas, em "Essas
Mulheres". É a primeira vez que o ator interpreta um

personagem do bem, uma v�z que sempre fez vilões.

\

Presenças confirmadas
Alexandre Pires, Fernanda Torres e

Milla Chrystie são presenças
confirmadas na Parada Gay deste ano.

A organização do evento pretende
reunir 6 maior número possível de
famosos na avenida.

Roteirista
Fofoqueiros andam espalhando que.Jean, o
vencedor do "BBB-5", está cotadíssimo para se tornar

roteirista do "Mais Você" e do "Domingão do
Faustão". Por enquanto, nada sobre isso foi
confirmado, mas é verdade que o professor de
Comunicações escreveu um livro narrando suá
passagem pelo "Big Brother Brasil".

Sem descanso
Já escalado para atuar em "Belíssima",
Flávio Migliaccio se prepara para ser o

astro principal do espetáculo teatral "O
Doente Imaginário", de Mcliere. O
último trabalho do ator na Globo foi em
"Senhora do Destino", interpretando
Seu Jacques.

o amor está no ar

Quem viu conta que Álvaro Garnero pediu a mão de
Caroline Bittencourt em casamento. O pedido oficial
teria acontecido durante um evento em São Paulo.

Felicidade total
Guilherme Fontes e a mulher, Patrícía Lins e Silva

esperam um bebê para daqui a três meses. Será uma

menina e vai se chamar Carolina. A feliz mamãe
conta que o enxoval está prontinho.Crueldade

.lúda Veríssimo cria gado em sua fazenda que fica em
Minas Gerais. A atriz está inconformada por ladrões
invadiram o estábulo e mataram uma de suas vacas de

estimação, levando a carne e deixando o restante no local.

Engrenando
Ticiane Pinheiro e Roberto Justus foram

passear em Miami, mas já estão de volta
ao Brasil.Quem voiu conta que a bela já
conheceu a família do empresário.

o elenco
Para "Operação Vaca Louca" já estão escalados
Carolina Dieckmann, Dan Stulbach e Bruno Garcia.

MALHAÇÃO
SEGUNDA • Rico recebe uma proposta para
consertar dez bicicletas em apenas três dias e

aceita.Jaque dá uma ótima entrevista e é admirada

por todos os alunos do colégio. Os professores
dizem a Pasqualete que já sabem sobre a demissão
em massa.Ele fica pasmo e conta que estava apenas
treinando um-discurso, para alívio de todos. Letícia
descobre que um bom curso pré-vestibular está
distribuindo bolsas e decide fazer a prova para

, estudar lá. Jaque diz a Betina que quer voltat a ser
" sua amiga, deixando-a emocionada. Rico teme não
-dar conta de tanto trabalho e pensa em contratar

< mais uma pessoa.Todos elogiam Jaque,deixando-a
radiante.Rafa pede para Cabeção assustar Kitty. Ela,

ouve a conversa e descobre que Rafa tem fingido
que existem fantasmas na república para consolá
Ia quando estiver com medo. Vivi não permite que
Rico contrate outro assistente e garante que eles

" dois vão dar conta do trabalho. Urubu leva Betina
paracomerfondue.

i TERÇA:Vivi se esforça para consertar as bicicletas.
;; Urubu leva Betina em seu restaurante preferido:
�,uma carrocinha de cachorro-quente. Kitty se vinga
,

de Rafa e Cabeção escrevendo no espelho do

b�nheiro da república "eu sei o que vocês fiz�m e

nao gostei". Os dois lêem e ficam histérlcos,
achando que irritaram um fantasma. Natasha
convida Vivi para ir a um shaw com ela. Urubu coma
para João e Kiko que está namorando Betina, rrias

-

afirma que não vai parar de sair com eles. Rafa
compra alho, arruda e outros apetrechos para

[ espantar assombrações. Rico fica decepcionado
I quando Vivi pede para sair mais cedo do trabalho
! para ir ao shaw e diz que ela só poderá ir .quando
; terminar sua parte. Kitty faz com que alguns
: eletrodomésticos liguem sozinhos, assustando
, Rafa e Cabeção.Juan, um estilista de moda,aluga o

: Glga para fazer um desfile de sua coleção
,

: QUARTA· Urubu explica para Bernardo que está
I namorando Betina. Letícia decide perder a prova
, para ajudar Gustavo, Amanda

I

pede a Juan para
, participar de, seu desfile como modelo, mas não
I sabe como conseguir um book para ele exarnlnar:
Bel avisa Download que eles vão fazer aniversário

i d� �amoro e diz que quer .urna surpresa bem
: onglnal, deixando-o sem ação. Jaque percebe que
: Bernar�o está chateado e pergunta se é por causa
I de Betma. Gustavo fica arrasado ao saber que
, letrcia perdeu a prova por sua causa. Kiko diz à
Amanda que pode tirar 'umas fotos dela para

: montar um book. Betina conversa com Bernardo
sob.re seu narnoro.O liquidificador da república liga
sOzinho, deixando Rafa, Cabeção e Marcão

apavorados.Pasqualete anuncia para os alunos que
ocolégio vai dar uma festa de final do ano.

QUINTA - Bernardo e Jaque descobrem que vão ter
um menino e decidem chamá-lo de Thiago, Kitty
c?nfessa que fingiu ser uma assombração para se

Vingar de Rafa e Cabeção, mas garante que não foi
ela quem ligou o liquidificador, Todos ficam
asSustados.Gustavo fala para Léo que vai fazer com
que Letícia pare de gostar dele para não se

�reocupar mais com sua doença. Kiko tira fotos de
manda com uma máquina muitovelha,deixando

a desconfiada. Download pede que Horácio pinte
B�l sem que ela perceba. Meninos e meninas
discordam sobre como deve ser a festa de final de
ano do colégio. Kiko vê que as fotos ficaram
horríveis e decide pedir a Download para melhorá

�s noc?mputador.Vívi não vai ao shaw para cuidar
a ofiCina e Rico impressionado. Qownload fala

p�ra �el que Horácio vai pintar no Giga e pede que
e � nao deixe ninguém incomodá-lo. Pasqualete
aVisa que vai reuniros professores para decidir tudo
sobrea festa da escola.

S�XTA_ Pasqualete anuncia que vai promover uma
gincana entre meninos e meninas. O vencedor será
u� representante que poderá escolher quem

iUlser para formar a comissão organizadora da
esta. Juan detesta as fotos, mas gosta de Kiko e o

�O�V!da para ser modelo em seu desfile. Betina,

Betlcla, Kltty e Jaque formam o grupo das meninas;
ernardo, Download, Urubu e Rafa,o dos meninos.

A saga de Shrek continua
A história do monstro verde mais amadodo cinema vai

. ganhar um terceiro episódio. No longa, Antonio Banderas
fará a voz do Gato de Botas enquanto que Madonna
dublará a gata, sua namorada. A cantora aceitou o convite
na hora.

Kikó perisaemiacettero'convtte de" juan,.-mas� não

quer chatear Arnanda.vllma.e Bel f,iqm;l curiosas.pera
saber o que Horácio está pintando. Rico e Vivi
consertam as bicicletas a tempo. Download diz a Bel

que Horácio está apaixonado porVilma,mas avisa que
é segredo.Vivi fala para Aline que não sabe se Rico vai
contratá-Ia como assistente. Kiko não tem coragem de
contar a verdade para Amanda e diz que Juan gostou
de suas fotos. Bel percebe que Vilma está interessada
em Horácio. Gustavo finge não se interessar pela
participação de Letícia na gincana,paramagoá-Ia.

SÁBADO· NÃO HÁ EXIBiÇÃO

COMO UMA ONDA
SEGUNDA· Francisquinha diz a Ana Amélia que JJ
não está bem e pede que ela venha ajudá-lo.Samuca
chega à aldeia e fica chocado ao ver Rafa na cadeira
de rodas, Sandoval conta para Rubico que eles vão
morar com Encarnação num barco. Almerinda
convida Nina para ser madrinha de Maria Luísa,
deixando-a emocionada.Amarante avisa Lavínia que
tem um plano contra o vilão. Samuca joga charme

para Ylana. Bartô coloca pimenta demais na comida
de Francisquinha. A reportagem sobre a aldeia é
exibida, JJ dá uma entrevista afirmando que o

projeto do resort trará benefícios.Nina diz a JJ que vai
embora.

TERÇA - Desesperado, o vilão não permite que Nina
saia de sua casa, mas Daniel invade o local e a tira de
lá. Lavínia fala para Amarante que ficou preocupada
ao vê-lo ameaçando JJ na TV. Rosário e Floriano

percebem que Idalina está triste e decidem ajudá-Ia a

se reconciliar com Pedroca. Rafa conta para Alice e

Prata que vai dar aulas de mergulho para deficientes
físicos na operadora. J1. convida Neide para tomar
café da manhã, deixando-a assustada. Daniel cuida
de Nina. Floriano tenta convencer o pai a não desistir
de Idalina, mas Pedróca acha que ela não gosta mais
dele, Neide pede dernissãoa JJ e Mariléia se oferece

para contratá-Ia. Daniel conta para Sinésio sobre o

tesouro. Lenita reclama com Nina que todos estão
abandonando Jf.Ovllão val até a aldeia com Robusto
e Benvindo e diz a Encarnação que quer vê�la de
novo em casa. Ela se recusa a morar com ele. Depois,
JJ encara Amarante e manda que repita as ameaças
que fez naTV.

QUARTA· Robusto impede que haja uma briga entre
os dois e o vilão se dá conta de que ele nunca foi seu
aliado. Nina confessa para Daniel que está se

sentindo culpada porter deixado JJ sozinho. Davi vai
até a empresa do vilão com dois policiais e avisa que
o denunciou pelo acidente de LuíS.JJ vai à delegacia
depor. Lenita descobre e pede que Slnéslo o ajude,
Lavínia fica assustada ao saber que Amarante e JJ

quase brigaram e decide ter uma conversa séria com
o vilão, Sandoval manda Robusto tomar cuidado
com JJ,mas ele não se intimida.

QUINTA· Lenita vai até a casa de JJ e o aconselha a

esquecer Nina. Floriano diz a Rosário que teve uma

idéia para reconciliar Pedroca e Idalina. Lavínia fala

para Amarante que não se arrepende de ter ido falar
com JJ.Nina vai morar com Daniel.Floriano e Rosário
deixam Pedroca e Idalina sozinhos, Sandoval fala

para Encarnação que sonhava com ela quando
estava na cadeia. Bartô ronca e fala dormindo,
irritando Querubim. Rafa confessa para
Francisquinha que está preocupado, pois nunca deu
aulas para deficientes físicos. Ouebra-Oueixo fala
para Querubim que, lembrou quando é seu

aniversário, mas se recusa a revelar a data, dizendo
que ele já tinha obrigação de saber, Nina fala para
Daniel que vai cuidar de seu divórcio. Ana Amélia

pede para conversar com o filho e diz que querajudá-
10,Ela vê Lenita na casa de JJ,se desespera e grita que
eles são irmãos.

SEXTA· Rafa mergulha na água pela primeira vez

desde o acidente e adora a experiência. JJ fala para
Encarnação que precisa ter uma conversa séria com

ela. Sandoval garante que vai dar um jeito de o vilão

pararde pressioná-lá .Ana Amélia explica para Lenita
que Mariléia e Sinésio só descobriram que ela era sua'
filha há pouco tempoeque seu verdadeiro pai nunca'

soube de sua-existêncla. Querubim fala' para" Júlia'
q�e quer descQ�rfr(o,ília ':!P·i'�iiV.�sár.io{d,e,Que\>."a>{
Queixo e fazer uma festa-surpresa para ele. Sandoval
ordena que JJ fique longe de Encarnação e o vilão
grava a conversa sem que ele perceba.Daniel vê um
exame de Almerinda e fica transtornado com o que
descobre. Lenita tenta fazer com que Mariléia e

Sinésio lhe revelem a verdade por conta própria,mas
eles fingem não entender suas indiretas. Daniel
conta para Nina que Almerinda tem um aneurisma
cerebral.

SABADO - Nina sugere que Daniel converse com

Prata antes de falar com Almerinda.O médico explica
que o caso é grave e que sua única opção éfazeruma
cirurgia. Lavínia fala para Quebra-Queixo que ele

precisa dizer quando é seu aniversário, para que Júlia
e Querubim não se casem no dia e eles possam ter

duas festas ao invés de uma. Quebra-Queixo, sem
que ninguém 'veja, marca a data no calendário da
dona do bar, Lenita fala para Ana Amélia que quer
viajar para o Rio com ela e conhecer seu verdadeiro
pai. Daniel revela a Almerinda que já sabe de tudo e

pede que ela faça a cirurgia. A portuguesa confessa

que tem medo de ficar com seqüelas. Robusto exige
queJJ lhe pague pelo tempo de trabalho'e o ameaça.
O vilão grava novamente a conversa. Neide fala para
Mariléia e Sinésio que Lenita saiu de casa com uma

mala dizendo qu� ia encontrar o pai e a mãe dela.

A LUA ME DISSE
SEGUNDA· Coriolano confessa toda a verdade

para Ademilde, mas pede que ela,Talarico e Naíde

jantem com ele. Gustavo leva Geórgia para casa,

que fala para Pedro que convidou Soraya e a família
dela para jantar.Pedro fica irritado e afirma que não
vai comparecer ao jantar. Sílvia conta para Gustavo

que está pensando em abrir seu próprio escritório
de advocacia e afirma que vai procurar Heloísa.pois
acha que ela vai precisar de alguém para defendê
la.Tadeu e Heloísa seencontram.Leontina encontra
Armando e Elvira carregando o móvel de Regina e

exige a metade do valor que eles vão conseguir
com a venda dele. Eles não têm outro jeito senão
concordar. Zelândia fala para Morcega que não
sabe que roupa-usar para sair com Ivan. Adilson dá
um par de chuteiras de presente para Julieta, que
fica radiante. Coriolano fala para Adernilde que
precisa de uma namorada falsa para que possa
herdar a fortuna da mãe. Ademilde recusa, mas

Naíde se interessa depois de saber que ·ele paga
bem. Ester assiste a um vídeo onde Ricardo aparece
e sofre, Zelândia quase pega Gibraltar e Assunta

juntos.

TERÇA· Esterfala para Heloísa que os papéis para o

reconhecimento de Arthur já estão prontos. Ester
diz que sente como se Ricardo tivesse voltado ao

ver Arthur e Heloísa 'fica assustada. Lúcio ouve o

grito deWhitney e se assusta. Gustavo e Beatriz se

encontram. Gustavo fala para Beatriz que está

gostando da amizade deles, Ester entrega uma

procuração para Heloísa assinar.dizendo que pode
se encarregar de cuidar do dinheiro de Branca.
Heloísa diz que vai pensar.Whitney mostra a Lúcio

que alguém cortou seu cabelo. Lúcio se dá conta de

que um móvel foi roubadç. Leontina se finge de

indignada e exige que chamem a polícia. Dionísia
chama mesmo a polícia, deixando Leontina
desconcertada. Heloísa pede que Branca nunca

mais saia sem lhe avisar. Branca concorda e pede
desculpas, Marisinha mostra a Alberto e Diva que
está lendo um livro de auto-ajuda por causa da

terapia e afirma que vai se tornar uma nova mulher.

Geórgia pede que Pedro compareça ao jantar, mas
ele afirma que Soraya não está interessada nele.
Ademilde vai até a loja de Bisonho e exige falar com
Adilson.Bisogno não a deixa entrar.Murilinho pede
para conversar com Soraya.

QUARTA· Heloísa explica que não podia falar com
Gustavo por causa de Ester. Tadeu pergunta' a
Heloísa se a história dela com Gustavo está
terminada. Heloísa garante que nunca houve nada
entre ela e Gustavo. Tadeu pede Heloísa em

casamento. Ester pede que Gustavo não fique ao

lado de Heloísa e contra ela. Gustavo pede a Ester

9.ue não atÇlqu�"Héloísa, avisando que ;nê,p'va,,f' ser
de'ssa1man'e!íra 'quê-olá 'vá réohseg'uifse aprQ*fm'a r de
Arthur. Talarico vai buscar Vitza no aeroporto.
Marisinha avisa Agenor que está lendo um livro que
a está fazendo ver o inundo de outra forma. Heloísa

pede ajuda a Gustavo para saber se deve ou não
assinar a procuração que Ester lhe deu. Ester tenta
ouvir a conversa de Gustavo e Heloísa, mas é
interrompida por uma secretária. Gustavo diza Sílvia

que Heloísa está precisando de um advogado:
Joaquim se muda para a casa de Diva e Alberto,
Alberto fala para Diva que Beatriz ainda não está

preparada paraconhecê-la. Sulanca avisa Bisonho

que não quer vê-lo conversando com Ademilde de

jeito nenhum. Julieta pergunta a Adilson se foi ele
quem roubou a lista de preços da loja deAd;milde.
QUINTA· Lúcio comenta com Violeta que eles vão
ter.que esperar para ter notícias do pessoal que foi

preso. Sílvia sugere a Heloísa que ela não assine a

procuração que Ester lhe deu e se oferece para
representá-Ia nas reuniões do conselho-do banco.

Geórgia fala para Memé que quer que todos comam
de pauzinhos no jantar para a família de Ademilde,
Julieta diz a Adilson que não quer a chuteira que ele

comprou com o dinheiro que ganhou ao trair
Ademilde. Ester vê Gustavo conversando com

Beatriz e se apresenta para ela,Diva fala para Alberto
que quer conhecer Beatriz de qualquer jeito,
Talarico leva Vitza para a pensão de Roma. Vitza não
entende nada que ninguém fala e tira fotografias de
tudo. Roma percebe que Tadeu foge das fotografias
e fica desconfiada.Lúcio deixa claro para Violeta que
gostaria de conhecê-Ia melhor, se estivesse

disponível. Violeta fica perturbada, Beatriz convida
Gustavo para viajar com ela. Adail e Adalgisa
preparam uma cesta de presentes para levar para
Geórgia. Agenor pede perdão a Marisinha, mas ela
diz que vai ver o que seu livro aconselha antes de
decidir. Soraya conta para Branca que Adonias
namora Assunta escondido. Zelândia torce para que
tudo dê certo em seu encontro com lvan.Gôndola se

senta sobre Peteleco e o esmaga. Madô vê Lúcio e

Violeta conversando.

SEXTA-Madôfica furiosa,mas acha melhor não criar
confusão. Um fotógrafo tira fotos de toda a família
saindo da delegacia, sem que eles vejam, Gôndola
fica em estado de choque depois de sentar em

Peteleco e se recusa a se mover. Ademilde manda

que Julieta vá chamar Adilson e garante que ele vai

conseguir fazer com que Gôndola se mexa. Heloísa
vê Tadeu brincando com Arthur e fica encantada.
Adilson consegue fazer com que Gôndola se levante,
India joga um líquido em cima de Peteleco e ele
revive. Heloísa anuncia para sua família que ela e

Tadeu estão noivos.Whitneyconta para Dionísia que
Violeta está se aproximando de Lúcio. Talarico fala
para Vitza que acha melhor ela ir embora da pensão,
Vitza não entende nada. Marisinha tenta convencer

Heloísa a dar uma festa de noivado,mas ela avisa que
só quer fazer uma pequena comemoração em

família. Ester conta para Gustavo que Heloísa ficou
noiva.Gustavo acusa Ester de querer magoá-lo, mas
ela garante que só quer protegê-lo. Ivan leva
Zelândia a urn restaurante chique e ela se sente

deslocada. Violeta confessa para Oionísia que está
interessada em Lúcio, mas garante que não há nada
entre eles.Dionísia pede queVioleta desista de Lúcio
e ela jura que vai esquecê-lo. Branca pergunta a

Adonias se é verdade que ele e Assunta são
namorados.

SABADO· Tadeu garante a Heloísa que vai levá-Ia
à sua cidade natal,mas diz que precisa avisar seus
pais com antecedência, Latoya fala para Whitney
que vai dar um churrasco na casa de Regina para
comemorar seu aniversário, Whitney adora a

idéia. Adail, Adalgisa, soraya, Adonias e Valdo
chegam ao prédio de Geórgia e tiram fotografias
de tudo, Zelândia confessa para Roma que
desistiu de seu encontro no meio, pois se sentiu
deslocada no mundo de Ivan.Ademilde conhece
Cachorrão Polaco pela Internet e decide marcar
um enc'ontro com ele.Gustavo pergunta a Esterse
ela preferiria que ele tivesse morrido ao invés de
Ricardo. Ester se recusa a responder,mas Gustavo

I

afirma que já sabe aresposta. Adail e Adalgisa
entreçama cesta de prêserités para Geórgia,
que acha tudo exótico e adora.Geórgia vai até o

quarto de Pedro e pede que ele participe do

jantar, Soraya segue Geórgia até o quarto de
Pedro e pede para falar com ele. Geórgia gosta.
Soraya conta para Pedro que terminou seu

namoro. Pedro fica radiante. Branca fala para
Heloísa que não sabe como descobrir se

Adonias gosta dela .de verdade, Heloísa afirma

para Branca que Adonias precisa demonstrar o

que sente.Leontina aconselha Madô a fingirque
vai procurar apartamento e ir enrolando Lúcio.
Julieta comenta com Branca que Adonias só está
interessado no dinheiro dela.

AMÉRICA
SEGUNDA· Tião e Dinho chegam aos EUA e se

hospedam na pensão de Consuelo. Ed descobre
que Sol é, brasileira e decide procurá-Ia. nos
lugares que os brasileiros freqüentam, O

delegado diz a Helinho que foi encontrada, uma
caneta sua no esconderijo de Alex; Helinho diz

que não via a caneta há tempos;Vera lembra de
ter visto a caneta com Helinho e se dá conta de

que ele mentiu. Alex joga charme para Mari, que
fica encantada. Farinha conta para Mariano e

Odaléia que viu Mari COI1) um namorado. Ramiro
alerta Alex de que Pimenta está atrás dele. Helô,
Neto e Rique serão acompanhados por uma

assistente social, Islene culpa Jatobá pela tristeza
de Flor, por ela não ter sido aceita na escola,e ele
diz que ela não pode impor tantos limites à filha.

Haydée pensa em Tony. Raíssa e Tony se

reencontram no Rio etomam um caféjuntos.Ellis
confessa a Júniorque está grávida de um homem
casado; Júnior garante que não vai contar a

verdade a ninguém,

TERÇA - Sol 'sai de seu esconderijo.irnas não
encontra Tião. Nina percebe que Murilinho é

jovem demais para ela e decide fazer as pazes
com Glauco. Haydée confessa para Irene que o

encontro com Tony deixou-a perturbada. Raíssa
joga charme para Tony, Mari chega atrasada no

trabalho e leva uma bronca de Graça, Mariano
repreende Mari por ela ter sumido sem avisar;ela
se revolta e diz que ninguém vai separá-Ia de Alex.
Sol pede a um amigo de Ju para descobrir onde
Tião est� hospedado. Os peões tentam montar

Bandido, que derruba um por um, Gil começa a

namorar um milionário chamado Santiago.
Neuta decide mandar Ellis e Detinha ao Rio de
Janeiro para comprara enxoval do bebê,mas não
deixa Júnior ir junto. Mazé pede a Geninho para
não fazer nenhuma besteira. Raíssa conta para
Haydée que está interessada em um homem mais

velho;Haydée fica feliz e diz que quer conhecê-lo.
Irene convence Laerte a contratar Feitosa. Vera
diz a Jatobá que tem medo que Helinho seja um

criminoso. Jatobá conversa com ele,depois,diz a

Vera que a ama,eela se emociona.

QUARTA • Ju conta a Sol que Tião está

hospedado na pensão de Consuelo. Mercedes
fala para a irmã que Jota é apaixonado por ela;
Consuelo se envaidece,mas diz que não vê nada
demais em Jota, Mazé descobre que Geninho
visitou Laerte enquanto estava em Boiadeiros.
Zé Higino teme que o neto tenha fechado o

negócio com Laerte. Geninho comemora por
estar com o dinheiro do adiantamento.
Santiago pede a Laerte que Gil narre o próximo
rodeio.Ariovaldo se preocupa ao verGil com um

homem tão poderoso, Vera pede·que Jatobá
não procure Helinho, mas ele não volta atrás.
Glauco pede a Nina um pouco mais de paciência
e garante que seu casamento com Haydée está

praticamente acabado. Mazé quer conversar

com Laerte. Neuta gostaria de ver Júnior e Ellis
casados, mas eles se apavoram com a idéia.
Mariano quer conhecer Alex. Lurdinha joga
charme para Glauco e mostra a Manu o quanto o

deixa perturbado. Tony comenta com Haydée
sobre a filha que eles iam ter, que s,e chamaria

Raíssa.Jota convida Consuelo parasair:Me'rcedes
a convence a ir, mas ela ressalta que não sente
nada por Jota. Tião vai à boate onde Sol trabalha e

avênopalco.

QUINTA - Tião colocoSol nas costas e sai da boate.
Ed procura por Sol na boate, mas não a vê. May
descobre que Ed tem saído sem ela e não gosta.Tião
confessa a Sol que não consegue ter raiva dela e Sol
reafirma que o ama.Mazé diz a Laerte que não vai
vender suas terras e avisa que, se ele der dinheiro a

Geninho, acabará no prejuízo. Haydée pergunta a

por que ele se interessou por ela, ele lista
várias qualidades mas ela não seentusiasma.Tonye
Raíssa vão ao teatro juntos. Mari se recusa a

apresentar Alex a Mariano. Tião diz a Sol que não
deixará mais que ela dance no palco da boate.'
Mariano interpela Alex na porta de casa e o convida
a entrar. Helinho confessa a Jatobá que não teve

coragem de denunciar Alex porque ele não O

matou. Jatobá diz a Vera que Helinho é inocente.
Sol diz a Tião que nunca mais quer perdê-lo. Gil
confessa que não está apaixonada por Santiago,
mas que vai se casa r com ele. Feitosa leva Flornuma
exposição especial para cegos,-com quadros que
podem ser tocados, Haydée conta para Nina que
reencontrou um velho amor de sua

juventude.Glauco descobre que Feitosa virou
motorista de Irene, Helinho pede para conversar

com Vera. Mariano aceita que Gomes investigue
Alex.Sol dizaJu que não vai largar seu emprego por
causa deTlão.Tláo vê Nickeavança em cima dele.

SEXTA - Dinho separa a briga de Tião e NIA,Feitosa
se aborrece ao descobrir que Glauco não sabia dé
sua contratação para trabalhar para Irene, Haydée
diz a Tony que se arrependeu de ter fugido dele, e
ele fica radiante. Raíssa comenta com Manu que
gostou de Tony e vai conquistá-lo. Tony comenta
com Haydée que está saindo com uma menina;
Haydée fica decepcionada, mas finge indiferença.
Irene diz a Glauco que Haydée lhe deu Feitosa de
presente, Vera aconselha LurdinlÍa a não se

envolver com homens mais velhos. Glauco conta

para Laerte que demitiu Feitosa por roubo.lslene
confessa que ficou emocionada ao ver a reação de
Flor na exposição de cegos.Mazé escreve uma carta
paraGeriinho dizendo que conversou com Laerte.
Ju mostra a Sol que seu documento falso chegou.
May diz a Miss Jane que se irrita com Ed por ele não
aceitar que ela lhe empreste o dinheiro para
terminarsua tese.Sol liqa para casa eMari pede que
ela deixe um telefone de contato; Sol dá a Mario
telefone do trabalho, mas manda ela não dar a

ninguém, Kerry e Simone chegam em MiamI.
Simone quer fazer urna surpresa ·para Tlâo. Tlão
decide não ir ao encontro que havia marcado com
Sol,e a deixa esperando.Ed vê Sol na boate.

SABADO- Ed observa Sol.sem ter certeza se ela é a

moça que saiu da caixa em seu apartamento. Tião
pensa em Sol. Simone vê Nickem Miami efoge.Sol
reconhece Ed e sai correndo;Ed vai atrás dela.Tião
ouve Acácio dizer que ele e Sol cometem o mesmo

erro em todas as vidas. Simone diz a Tlão que veío
para Miami ver o rodeio. Mazé, em sua carta,
garante a Geninho que ele vai ter tudo o que quer
sem que eles precisem vender as terras. Júnior
pergunta à mãe se ela o amaria mesmo se ele fosse
diferente de seu pai. Ed alcança Sol, garante que
não vai entreqá-la à polícia e os dois conversam.

Nina comenta com Vera que Haydée acabará por
ter um caso com Tony.Lurdinha pergunta a Nina se

ela namora Glauco, e não acredita quando Nina e

Vera negam. Tony recebe um telefonema de
Haydée em meio a um encontro com Raíssa, e fica
constrangido, Haydée morre de ciúmes ao saber
que Tony estava num encontro.Tony se sente mal
por ter magoado Raíssa e pede para vê·la de novo

mas ela não sabe se vale a pena eles voltarem a se

encontrar.Ed leva Sol para sua casa eempresta uma

camisa para ela usar,Maychega em casa,vê Sol com
a camisa de Ed e discute com o n.oivo. Sol vai
embora sem ser vista, Gil vê Déia dançar com

Ariovaldo e fica furiosa,Jatobá dá uma bengala de
presente a Flor. Mari diz a Alex que conseguiu o

endereço de Sol.
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Pele lisinha, sem. pêlos
Ninguém duvida que se livrar
dos indesejáveis pêlos do corpo
chama-se Depilar, mas o fato é

que existe ainda o termo Epilar
e o uso de um ou outro vai

depender do método escolhido

para retirar os pêlos.
De você resolveu raspá-los
com a boa e velha lâmina de
barbear, você estará

depilando-se; e se você decidiu
retirá-los com cera, você

estará epilando-se.
Toda mulher gostaria de
métodos mais definitivos, de
preferência que o efeito lisinho
durasse a vida toda. Neste
sentido, os homens também

/::;. A epilação com cera fria pode ser feita em

casa e o custo é bem baixo. A cera é aplicada
num papel, que vem no kit, e arrancada no

sentido contrário ao crescimento dos pêlos

estão aderindo a onda da preparada numa panela com
depilação, ou melhor epilação, termostato. É aplicada com
inclusive se livrando de todos os espátula no sentido do
pêlos pubianos. Sem dúvida, é crescimento do pêlo e, na hora
sinal de novos, e melhores de remover é retirada no
tempos, afinal qual mulher não sentido contrário ao do
gosta de namorado, ou marido, crescimento.
bem lisinho, macio e cheiroso? O efeito lisinho dura em média
As ceras depilatórias, tanto quente 15 dias e pode ser aplicado nas

quanto frias, vieram para ficar e axilas, virilha, pernas e barriga.
- -tern custos bem acessíveis. Existe ainda o método de

Junto com o uso de ceras tem a epilação a laser. A sua

história de cue o método é plícação ,.10"0 eo� Lo; ..n
"1 .. _ b..a''s<;".w..u;;.".",,,,=,,,"L�..poL�o,"

dolorido. É não se pode dizer que profissionais habilitados. O
não doa, mas também pode se laser penetra na pele afetando
dizer que é perfeitamente a raiz do pêlo. A onda do laser
suportável. dura milésimos de segundos e

A cera quente geralmente é faz a coagulação dos vasos que
ligam o pêlo.
Os pêlos atingidos pelo raio
voltam mais frágeis e com ciclo
de vida menor, não ficam
encravados. O resultado pode
vir a ser definitivo após
algumas sessões.

<'

<] Não se pode negar que a boa e

velha lâmina ainda cumpre bem o

seu papel de depi lar pernas e

axilas. A mulher descobriu que o

creme de barbear masculino é um

grande aliado nesta tarefa

Valendo-se damaquiagem definitiva
Quem não gostaria de estar sempre bonita, com os olhos e

sobrancelhas bem delineados, faces rosadas,lábios carnudos e

bem definidos, assim como os personagens de novelas que,
chovendo ou fazendo sol.estão sempre impecáveis.

.

Talvez parte deste sonho possa ser conseguido com a

maquiagem definitiva. Ela chegou timidamente, mas já está com
tudo e fazendo a cabeça de muitas mulheres.
Mas como é que funciona esse processo?
A maquiagem definitiva é uma espécie de tatuagem, só que
feita de uma forma mais superficial. Dura, aproximadamente, de
três a cinco anos e, depois deste tempo, acaba clareando
naturalmente por causa de escamação da pele, requerendo um

retoque.Todos os produtos utilizados na maquiagem definitiva
são importados e descartáveis. Apesar do nome "definitiva", o
processo pode ser revertido.
A maquiagem definitiva realça a beleza da pessoa e corrige

ARlES - Período em que receberá benefícios inesperados, cons.eguirá atrair a simpatia dos outros e

será muito feliz, em sua vida familiar, amorosa e bem sucedido, profissional e financeiramente.
Contatos pessoais propícios.

TOURO - Novas perspectivas de êxito vão abrir-se para você. Evite desgastar-se, aborrecer-se ou

irritar-se por questões de pequena monta. Não descuide da saúde. Acidentes podem acontecer se

vO;ê abusa r.Portanto,previna-se.

G�MEOS - Os estudos elevados e a vida cultural estarão favorecidos, assim como o contato com o

estrangeiro. Haverá continuidade no seu sucesso profissional. Você deverá agir no sentido de
consolidar conquistas feitas nos períodos anteriores.

CANCER - Negativo fluxo astral para mudanças de emprego, atividades ou residência. Tendência 'a
depressão psíquica. Controle-se em todos os sentidos e cuide de sua saúde. A badalação deve
continuar neste período.

.

LEAo - Muito bom fluxo astral as transações relacionadas com terras, propriedades, mudanças e a

compra e venda de metais,jóias e pedras preciosas. Contudo não descuide de seus familiares e seja
mais arrojado.

VIRGEM - Poderá enfrentar algumas oposições e dificuldades impostas por parentes, familiares e

vizinho. Não se preocupe, pois com autoconfiança e inteligência sairá vencedor. Passadas as

dificuldades,o período será marcado por instantes de delicadeza e inspiração.

imperfeições, como no caso de pessoas que têm as sobrancelhas
falhadas, caídas ou que querem realçar o rosto.

Por este método também podem ser contornados os-lábios e os

dlhos delineados.
A maquiagem definitiva também se presta a auxiliar pessoas'
vítimas de acidentes que, por exemplo, perderam o contorno ou

preenchimento dos lãbios e ainda é capaz de disfarçar clcatrizes
como estrias e corrigir a auréola de seios, também em cirurgias de
reconstrução das mamas. .

É fundamental procurar profissionais especializados no assunto

para garantir o sucesso na aplicação do processo de inaquiagem
definitiva. Depois de feito, o rosto pode ser maquiado
normalmente, mas com a vantagem que com os olhos e lábios
delineados o resultado final fica muito melhor e em bem menos

tempo. Neste sentido, os especialistas são unanirnes em afirmar
que a maquiagem definitiva facilita a vida da mulher.

LIBRA - Você será o centro das atenções e provocará os mais variados comentários, sempre para o lado

positivo nas pessoas.Aguarde também um convite de uma pessoa influente em sua área profissional.O
clima éfavorável para as atividades com pessoas de sua estima,sejam familiares ou amigos.

ESCORPIAo - A vida profissional, os negócios, as associações, estarão bastante favorecidos hoje. Faça
novas, amizades e procure auxiliar a quem necessitar de sua ajuda. Muito boa influência também aos

assuntos pessoais de modogeral.

SAGITARIO - O convívio com amigos deverá fazer você mudar alguns de seus hábitos:Mas, você poderá
estar passando por um período de euforia com novos projetos de vida e esquecendo-se de dormir o
suficiente para repor as energias.

CAPRICORNIO - Examine com atenção suas possibilidades de se realizar profissionalmente e descobrirá
contatos pessoais e amizades,que poderão lhe ser altamente proveitosos. Fase benéfica.para solucionar
problemas familiares.

AQuARIO - Tendência a tristeza e ao pessimismo. Deverá evitar tais coisas para que tudo possa correr

bem para você neste dia. Cuide de sua saúde,evite acidentes e só viaje se for de extrema necessidades.
Elevaçãomental.

PEIXES - Maior entendimento com as pessoas do seu convívio. Possibilidade de programar uma nova

linha de ação. Novas idéias e estudos elevados poderão entusiasmá-lo bastante .. Cuide de sua saúde,
evite acidentes.Propício ainda para você cuidar da aparência.

Vai de mini?

Hoje em dia ver as garotas desfilando por aí
com sais supercurtas é normal, mas o que não
se imagina é o quanto foi demorado para ser
aceita na sociedade as minis.

.

A partir de 1915, por necessidade de ocupar
funções específicas no trabalho, praticar
esportes e divertimento, especialmente a

dança, as saias se encurtaram até a altura das
canelas. Na década de 20, a mulher já
emancipada, continuou a trabalhar, a ganhar
seu dlnheiro e a consumir.Assim as bainhas das
saias continUaram subindo e não parando de
encurtar,em 1925,a mulher mostrou de fato as

pernas com o comprimento logo abaixo dos
joelhos.
Em toda história,a mulher só tinha feito isso na

pré-história, quando ainda usava tanga, uma
vez que em todos os outros momentos, esteve
com a perna coberta.
Esse fato foi um escândalo tão grande na

sociedade que o arcebispo de Nápoles chegou
a anunciar que o recém-ocorrido terremoto em

Amalfi se devia à ira de Deus contra uma saia
que apenas cobria os joelhos. Em alguns
estados americanos,como Utah, projetos de lei
previam multa e prisão para quem usasse nas

ruas "saias de comprimento inferior a oito cm

acima dos tornozelos':

Aros se passaram às sais ficavam justas ou

ampliaram-se, ficavam mais retas e largas ou

matinham-se abaixo dos joelhos com volumes.
Foi na década de 60 que a revolução da saia
realmente aconteceu, como a moda era

decidida pelos teens e twens, a ordem era

jovialidade, as saias então encurtaram ainda
mais, chegando à altura da coxa,as chamadas
minissaias saint-tropez era a nova tendência,
pois davam à moda o aspecto de dinamismo e

..

modernidade que tanto exigia neste período.
Mary Quant surgiu em 1965 exibindo sua

minissaia que chegava na metade da coxa e

virou um sucesso mundial e esta aí .até hoje
fazendo história na moda.

Por:MorganadeMatos- VFase.

Vitrine 2005/ 2006:
É a festa das flores e da nossa

brasilidade ...

Nesta semana (09/05) tivemos a oportunidade
de termos em nossa universidade o

especialista emmoda Marcondes Tavares que
presidiu uma palestra a respeito da vitrine e das
tendências demoda para este e para o próximo
ano.

Marcondes que trabalha no ramo têxtil há um

certo tempo, nos falou a respeito das propostas
para o verão e inverno (são muitas) e-enfatizou
que há a necessidade de estar constantemente
atual.izado e antenado com o que ocorre no

mundo de uma forma geral para transportar
isso para a moda egerar novas propostas.
Tratando então das tendências, o estilo que irá
reinar nessas estações será novamente o floral
(imperando no mundo todo), mas desta vez

este estilo deverá aparecer de forma estilizada.
Também há uma forte tendência para o

máximo de volume nas peças inferiores e o

mínimo possível nas superiores, trazendo
blusas rendadas que lembram os lingeries e

saias godês, no estilo chamado pavão.
Influências da África e fndia também aparecem
com as franjas, batas, e vestidos longos com

apliques em pedraria. Para quem gosta de
vestidos está será a hora de tirá-los do armário e

leva-los a rua, pÓis a moda também está
cedendo espaço para esta vestimenta e aposta
na. velha jaqueta jeans, curtíssima com

estampados e grafismo.
Para nós brasileiros uma notícia interessante:
Marcondes enfatizou que a nossa brasilidade
será a grande aposta para as próximas estações
e evidenciou a cor verde como a cor para o

inverno everãoem todo omundo.
Em tempo: Acessórios marítimos, peças
perfuradas, trabalhos artesanais (tramas),
estilo cargo e estilo jardineiro (tendência
global) devem também aparecer e fazer das

próximas estações uma verdadeira salada
fashion.

Por:Oaiana Riechel .. v fase
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Por lldemar Effting - ildemar@meupagosu!.com.br - www.meupagosul.com.br

É com muita alegria de o Projeto da Cultura Gaúcha Meu

Pago Sul e Grupo Cultural Gauderios, vem informar que nesta sexta

feira dia 13 de maio de 2005, marca a estréia de uma nova fonte de

informação para os tradicionalistas gaúchos.
Durante a programação do 24° rodeio crioulo do CTG Laço
Jaraguaense estaremos distribuindo a primeira edição do
Informativo Meu Pago Sul, nesta edição piloto do informativo já vem
trazendo a nossa foram de mostrar e tratar a cultura gaúcha,de forma
autentica e contrario aos modismos que vem atacando a nossa

tradição.
A idéia da criação deste informativo,surgio do nossos planos

de expandir, saindo do nosso trabalho na Internet através de nossos

sites www.meupagosul.com.br e www.gauderios.com, além de
incentivo de amigos e leitores desta coluna do caderno Extra do

jornal Correio do Povo, na qual abriu as portas para a realização deste
projeto, pois sem este espaço não estaríamos vendo este sonho
realizado.

-

Nesta primeira edição que vem com um total de dez páginas
mais capa e contracapa, estamos trazendo, programação de rodeios

por todo estado (sendo que a programação foi pesquisada e

elaborada junto aos CTG), cobertura de diversos eventos da nossa

região, informações do Rio Grande do Sul,aos amantes da boa musica
gauchesca, uma pagina comentando lançamentos e musica cifrada
para os músicos de rodeio, além de muito conteúdo sobre a cultura

gaúcha.
.

Temos muito á agradecer as empresas que apoiaram esta

idéia, e em especial Patrão Augusto Demarchi Jr (Ninho), que nos

apadrinho nesta empreitada, e aos amigos que incentivaram e

auxiliaram no desenvolvimento deste Informativo.

Cavalgada da iLua Cheia;
. Grupo de Cavaleiros
Pa.ixÕo de Tropeiros

Pag. :3

&tolba do novo coordenador! 10 FestIvàI J\mM .etradiÇ(1();
da semana farropilbu de200s da canção Nativa dê .

em; JOinvllle '" se Rio.NEOinbo se
Pag .. 4 P�g. 4

29<> Rodeio Crioulo Nacional
erG, Chaparral JQlnvnl� - se

Pag.6
Ctinn�ria e U@($ Camp�rt;t

Pag.? De 17 a UI de Jü.,ho de 2005

"'''''IN/{; '.' ...•.. .4'. iI'" '

.. ,', ,'�',.�!.h cwnJo 'MO �QnÇCl4l

'r��to '�m,tt
Mr::tis: V.,de

24° Rodeio QiQtJ'O
NQdOt1QI

MatêO O Nascimento
do.lnfQi1nQflvo
MeuPagô$U1
$iidba'mais.
na .pá9ina:a

-

Equipe do Grupo Cultural Gauderios da cidade de
Joinville, responsável pelas matérias e coberturas de
rodeios. Visitem e conheçam o trabalho deste gurizada
na internet!!!www.gauderio.com
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Começa hoje o
Evento: VII R9DEIO CRIOULO
Entidade: CTG SELA DE PRATA
Cidade: FLORIANOPOLIS
Contato: (48) 224-1206
Data de Início: 17/05/2005
Data de Termino: 22/05/2004

CARNES
DEMARCHI
CARNES

Temos carnes
errceraoo: para

festas
Coxinho da Asa,

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

Confira nossos
ofertas imperdlveis

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

www.ctglj.com.br

Ingressos antecipados para os bailes:
Dernarchi Carnes, Casa Campeira,
gauchita, Smurf's Lanches, Posto

Marecha Posto Marcolla

No Laço Equipe
Uma Moto .

125cc Okm

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL - se
E-mail: demarchicarnes@netuna.cam.br

Linguicinha Mista R$ 2,99.
Picanha Bovina � R$ 13,99
Filé Simples : : R$ 5,99
Ponta de Alcatra R$ 4,99
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A linda Kassandra
Jaine da Silva,

completa hoje 3 anos.
É com muita alegria

que seus pais Andréia
e Vilmar e seu irmão

Kelvin desejam muita
saúde e felicidades

Victória Vieira
Pinheiro, filha de

Fernanda e Osmar,
celebra seu 10

aniversário neste

sábado em Balneário
Camboriú. Parabéns
dos seus pais, seu
irmão Filippe e dos

avós Inah, Pinheiro,
Mara e Paulo

Com muita
elegância,
Leandro
Lewerenz
completou 4
anos no último
dia

12/05.Parabéns
de seus pais
Renato e Marise
e sua irmã
Patrícia

1. - (OLOQUE AS LETRAS INICIAIS DAS FIGURAS NAS CASINHAS
INDICADAS E DES(U�RA O NOME DE FRUTAS MUITO GOSTOSAS!

d) DDDDD[KJ[]

Presente do Dia
Das Mães nasceu
na noite de
sábado, 07/05 às

23:4sh a fofa
Julia Herera
Simm. Seus pais
Ora. Érica
cirurgiã dentista
e o Dr. Alexandre
coordenador da
área
odontológica
sente-se --,

orgulhosos e

felizes

A linda Maisa
Machado
Rinkawetsky
completou 1

aninho dia
11/5, o Tio
Mario e a Tia

Charline, os
avós Natália e

Willy, e toda
família
parabenizam
esse anjinhol!!

No próximo dia
18/05, completa
1 ano e 7 meses
a fofa Amanda
Dalinghaus
Gregolewitsch.
Sua tia Cristiane
lhe deseja
muitas
felicidades

"
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