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CONCÓRDIA 3 X 7 MALWEE

Xande fez o primeiro gol que
deu início à virada no Oeste

- PAGINAS

mínima: 17° máxima:23° mínima: 1 6° Máxima: 19°
AMANHÃ: • Sábado

nublado comalquns
períodos de melhoria

.. e chuva a qualquer
'" ',,, ',;, hora '

,', ,'"

• Sexta feira
nublada com alguns
períodos de melhoria
e chuva a qualquer
hora
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Produto'res da região enfrentam crise do arroz
Os silos de armazenagem estão cheios porque os agricultores esperam melhores dias: hoje o custo de produção está R$ 8 a mais do que o preço da saca-no mercado. - PAGINA4

Fernanda� 7 �

um cartaz

para o Brasil
Ela tem só 7 anos e por isso

nem faz idéia do dá para

comprar com os R$ 3 mil que
ganhou pelo primeiro lugar
no Concurso de Prevenção
ao Uso de Drogas. Fernanda
Zanghelini (foto) estuda na

Escola Valdete Piazera e foi
escolhida entre 5 mil crianças
do país para receber o prêmio
em Brasília das mãos do

presidente Lula. - PAGINA 5

DIVULGA Ao MISSÃO EM BRAsrLlA

Ministro promete R$ 10 milhões

para a recuperação da BR-2�º,'
CESARJU KES

o ministro �,9S," ,ii', .' ,

Transportes;AlfredQ>:
.r

Nascimento, prometeu,
ontem R$ 1 Omilh�ês"
para a recuperação da
BR-280 a uma comitiva
formada por
representantes de
Jaraquá, Schroeder e'
Guaramirim. O ministro,
garantiu ainda que virá à
região para ver de perto
os problemas da estrada.
• PÁGINA3
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o tecladista Bruno Medina,
do Los Hermanos, deu uma

entrevista exclusiva \0
repórter [ulimar Pivatto - 9s
dois conversaram pelo
computador. A banda
carioca se apresenta amanhã
às onze da noite no Baile dos
Calouros da Unerj, no

Parque de Eventos. Na capa
do Extra, um pouco da
história dessa banda que,
meio por acaso, fez sucesso

com "Anna Julia", uma

música que não é do estilo
dos Hermanos, mas que
acabou sendo gravada até
por George Harrison. Os
Convites só serão vendidos na
hora, a R$ 20 (inteira) e R$
10 (estudante).

371-4311
www.studiofm.com.br
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OPINIAO

Pela vida
o dia 23 de maio poderá

entrar para a História de

J araguá do Sul e região
como um marco importante
para pôr fim à violência com

armas de fogo, que tantas

i, vítimas tem feito. O ato
1

1

]1 I
contra a comercialização de
armas no Brasil, marcado
para as 15h30, na Câmara
de Jaraguá do Sul, é muito
mais do que uma simples
campanha pelo 'desarma
menta, é um gesto de cida
dania em favor da cultura
de paz. Também significa o

início do processo de cons-

I' cientizaçâo sobre a necessi

dade de desarmar a popula
ção. A maioria das mortes

por armas de fogo tem ori

gem torpe, e não violenta.
O Estatuto do De sar-

mamento entrou em vigor
no dia 23 de dezembro de
2003. A partir de então o

governo federal constituiu
uma comissão especial para
elaborar o texto do decreto

que, entre outros pontos,
proíbe o porte de armas por
civis, com exceção para
casos onde há ameaça à
vida da pessoa, estabelece

,

prazo para o porte e a

realização de um referendo

popular para saber se' a

população concorda com a

proibição da venda de arma

de fogo e munição em todo

entregaram as que têm às
autorid�des. Assim, dizem

que. a medida desarma

apenas o cidadão de bem.
Todavia, pesquisas revelam

que, desde o início da

campanha - setembro de
2004 -, os índices de
violência causada por armas

de fogo reduziu signi
ficativamente e as inter-

.... O ato contra a comercialização de
armas no Brasil é um gesto de cidadania

. em favor da cultura de paz

o território nacional. Se
aprovada, a medida entra

em vigor na data de

publicação do resultado pelo
Tribunal Superior Eleitoral.

Os opositores da cam

panha pelo desarmamento
recorrem à retórica sectária
da segurança pessoal. Ar
gumentam que bandidos
não compram armas no

comércio, mas as adquirem
de formas ilícitas, tampouco

nações hospitalares caíram

7% em São Paulo e 10,5%
no Rio de Janeiros, os

estados mais violentos.
Não restam dúvidas que

interesses ocultos estão por
traz de toda a discussão,
bem como as disputas
políticas; o que talvez

explique a divisão das

opiniões. Não obstante, os

últimos dados refé�entes à

violência urbana com-

provam que a trégua foi
mínima, apesar do reco-

-

lhimento de quase 350 mil
armas. Por outro lado,
sabe-se que a manutenção
da nefasta violência coti
diana no pais é resultado
da grande quantidade de
armas de fogo ainda em

poder da população. As
sim, quando menos me

lhor.
A campanha pelo de

sarmamento segue a ten

dência mundial de con

trole da- circulação de
armas de fogo. É uma

tentativa de se atenuar o

absurdo número de mortos

e feridos no Brasil, maior
do que em países em

guerra declàrada. Ainda
que os opositores insistam
na defesa pessoal, não há
como negar que a arma

exerce um fascínio de

poder perigoso. Votar a

favor do desarmamento é
um ato de ética mínima.

FRASES�-------------------------------------

"Gosto muito da política saudável.Trabalhar com a coisa pública me faz bem.Sou um ser político,
por isso não descarto a possibilidade de candidatura, desde que seja a vontade do partido':

1 • Niura dos Santos, secretária regional, sobre a possibilidade de se candidatar a deputado no próximo ano
"� .. t " \

.

Daquelas coisas que
podiam ser evitadas

I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond

A presença do empresário Wandér
Weege no PAMA do centro na semana

passada para tratar do apoio ao Centro
Vida acabou gerando tanta confusão que
sobrou até para o industrial. Da simples
presença até a dedução de que ele teria
ido lá para exercer pressão sobre o

secretário de Saúde Alfredo Ghunter
foi um passo bem curto. Funcionários
que têm sabe-se lá que interesses
pessoais ou politiqueiros, "entraram de
sola" e chamaram a imprensa, com pose
de vítimas, para dizer que empresários
da cidade estava indo lá trocar ajuda às
unidades de saúde por um "alívio" nos
atestados de doenças do trabalho. Deu
no que deu: surpreso, o empresário
Wandér Weege suspendeu tempo
rariamente qualquer doação ao Centro.
Vida, até que o caso fique bem es

clarecido. O problema é que as atitudes
de Wandér Weege falam por si só -

veja-se, por exemplo, as doações
feitas semana passada para os

bombeiros, o hospital e a Apae de

Guaramirim. só para dar um exemplo
entre centenas já dados pelo diretor

presidente da Malwee.

o CORREIODO POVO
I!i.r!llill:

Francisco Alves
Editor-Chefe
Fernando Bond

Eagora?
Ao longo da história de Jaraguá e região,
Wandér Weege sempre foi um apoiador
das causas sociais e nunca se ouviu falar

que quisesse promoção ou qualquer coisa
em troca.

Até porque não precisa. Bem, agora, resta à
comunidade torcer para que o empresário
releve a insensatez de meia dúzia e volte a

dar apoio ao Centro Vida, uma obra que não

pode ficar parada.

Mais uma injustiça?
A Udesc comemora hoje 40 anos de vida.
Foi criada em 20 de maio de 1965, por
decreto do então governador Celso
Ramos. Hoje tem 32 cursos e 16 mil
alunos. t considerada a nona melhor
universidade do país. Neste momento (e
outra injustiça está prestes a ser cometida)
tomara que não seja esquecido o nome do

professor Lauro Ribas Zimmer. Foi ele

que, nos anos 80, construiu as 'bases e

planejamento do que a We.5IiEI� oo;ezdis�,
contra tudo e contra todos, conseguiu o

reconhecimento da universidade no então
Conselho Federal da Educação em Brasília.

SCemBoston
O vice-governador Eduardo Pinho
Moreira participa amanhã, em Boston, do
Encontro Nacional dos Catarinenses. Ele
viaja em companhia do consultor-geral da
Secretaria de Articulação Internacional, �
Roberto Timm.

Mesma língúa
A secretária do Desenvolvimento

Regional, Niúra dos Santos, participa
hoje do seminário "Fortalecimento da

Descentralização e Desenvolvimento
Regional'; em Governador Celso Ramos.
O evento vai reunir os 30 secretários

regionais e visa a unificar as ações das

pastas. "A idéia é que todos falem a

mesma língua e conduzam de forma
semelhante os processos de gestão
pública'; diz o secretário de Planeja
mento Armando Hess de Souza.

Baile do Rotary
Vai ser hoje à noite no Baependi o Baile
100 Anos do Rotary no Brasil. tmuit.o
importante que o salão esteja cheio,
porque a renda vai ser revertida para a

construção de uma creche no Morro do
Boa Vista, numa parceria Rotary
Prefeitura. A presidente do Rotary
Jaraguá, Márcia Alberton, diz que a

obra ainda não tem data para começar,
mas que vai ser erguida porque é um

compromisso dos rotarianos com aquela
comunidade.

Vara do Trabalho
t hoje às quatro e meia da tar-de a

inauguração do Foro Trabalhista e a

instalação da 2a Vara do Trabalho de

Jaraguá do Sulina Av. Marechal Deodoro
320, no centro. O convite é da juíza
Águeda Maria- Lavorato Pereira.

fbond@ibest.com.br
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OPINIÃO

Recuperando o Brasil
Para variar, falemos um pouco de ....._..............

boas notícias. Está em fase final o processo
de liberação de R$ 4 milhões que serão

aplicados na restauração de pontos
críticos da BR-280, somente no trecho
Jaraguá do Sul-São Francisco do Sul. As
obras começam no segundo semestre

deste ano e os recursos serão investidos
no recapeamento dos trechos mais

danificados da rodovia. I

A recuperação da BR-280 faz parte I i
do Programa de Recuperação das Rodovias Federais, que va' .

investir um total de R$ 231 milhões em sete rodovias federais
em Santa Catarina até 2006. O Dnit classifica como

recuperação as obras complexas, como drenagem e fresagem,
que precisam ser executadas nos cha11!ados trechos de

fadi)total das rodovias. '.
A retomada damanutenção da BR-280 aconteceu no iníc',

do governo Lula, em 2003. A manutenção da rodovia havia
sido paralisada em julho de ,2002, por descaso do governo FHC.
Vale lembrar que em 2003 foi liberado R$ 1,8 milhão para
recapeamento e manutenção da BR-280, Desde que o governo
Lula reassumiu a rodovia são sistemáticas as operações tapa
buracos, a limpeza das laterais da pista, a desobstrução de
valetas e sistema de drenagem e a reposição de sinalização.

W·
O governo federal vem fazendo o possível paramelhorar-as

rodovias do país que hoje, infelizmente, devido à falta de
investimentos pelos governos anteriores, são um gargalo para
desenvolvimento do Brasil. Isso mostra que o governo Lula eS,t!
disposto a pagar uma dívida de quase 20 anos sem investimentps
em infra-estrutura rodoviária. Basta ver o resultado di
diagnóstico das pontes no nosso país para constatar o estado <L
abandono em que estiveram as nossas rodovias por muito tempo.

Podemos dizer com franqueza e segurança que o govérno
Lula está fazendo a sua parte. Os investimentos anuais parr
recuperar amalha rodoviária federal são 153% superiores à média

. ,ifi

:,egistr�1a.n,� ,ge,st�o FH�. ,�m 2094, a? �ç,õeJs do gover�o pa���(
conservação chegaram a 42 mil dos 58 mil quilômetros �e

, . _. ,,1?,
rodovias federais. E precisamos lembrar também que o goverp.q

-, .. . ',." • _. '"i.
Lula quitou R$ 1,1 bilhão de dívidas dos anos anteriores, saneand

BI
as finanças do Ministério dos Transportes no setor. .

[jJ
De cerca de R$ 1,5 bilhão que está sendo empenhado no

'31

orçamento do Ministério dos Transportes para obras em todo 'o,.,
lué

Brasil, R$ 276 milhões são destinados a Santa Catarina, o que
.

'f'
.

d b
.

d d d dJJPsigru tca um quinto as ver as previstas, e acor o com a .9�J
do Ministério dos Transportes. A maior parte desse dinheir�j

· está sendo utilizada na recuperação e duplicação do trecho dl�
rodovia BR-1O 1 que liga Osório, no Rio Grande do Sul, à

Palhoça, em Santa Catarina. O cesro total das obras na B�t;
l Ol será d��.,R$ 341 milhões. 'j'O

Nem chegamos a falar sobre o projeto de duplicação da
BR-280, que deve ficar pronto até o final do ano, e custará ��

·

7milhões. Mas não vai faltar oportunidade.
6

O deputado DioneiWalter da Silva escreve às sextas-fei��11
nesta coluna íJL

',J

Parabéns ao C0ITeio do Pove
gj1

Francisco Alves:

A Câmara Municipal de Guaramirim cumprimentandese
cordialmente, vem através do presente parabenizar V.Sª., e demais

---r
funcionários deste conceituado Jornal pela passagem dos 86 anO!
de Fundação.

.J,

Outrossim, gostaríamos de registrar a satisfação e o orgulho do
Poder LegislativoMunicipal de Guaramirim em poder contar CQm
este importante meio de comunicação, o qual ao longo desses'&6'

"O)
· anos sempre pautou sua trajetória pela isenção, pela coragem e

51

pela dedicação em apurar os fatos e bem informar a nós��
populaçãó.

.

Reportados ao exposto, colhemos a oportunidade para coloéh�
.,fl

esta Casa a seu inteiro dispor, bem como apresentar nossos protestOS
de real estima e distinguido apreço.

J jq
h

Marco Mannes, presidente da Câmara Municipal 'd-e
;,B

Guaramirim
, 1<]

o CORREIO ERROU:
- Na capa da edição de ontem a palavra pênalti não foi acentuadà!.
- Na página 4, edição de ontem, o título da matéria princip�1, ;,-

tinha erro na palavra'contra.qee saiu como "conta': .� .

- Na página 2, edição de ontem, na assinatura do artigo'Bo
prefeito: faltou crase. A frase correta é:"O prefeito Moa�t
Antônio Bertoldi escreve às uintas-felras nesta coluna':
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� Preconceito
Extremamente preocupante as

manifestações racistas ocorridas em
São Bento do Sul esta semana. Cerca
de trinta cartazes fazendo apologia ao

nazismo e ao racismo foram afixados
em postes e prédios públicos.
É um absurdo que precisa- ser

investigado com prioridade pelas
autoridades; sob o risco de a

impunidade incentivar o que a

natureza humana tem de mais abjeto,
o preconceito. É triste constatar que
muitos ainda classificam as .pessoas
pela cor da pele, e não pelo caráter.

I �@aH"'U.,gul.. SEXTA-FEIRA, 20 de maio de 2005

EM BRASíLIA

coordenador do Dnit

(Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes)
em Santa Catarina, João José
dos Santos, para que ele faça a

vistoria do trecho da todovia
na região na próxima semana,

a pedido do ministro. "Ficamos
admirados com a agilidade e

interesse do ministro sobre

esperam conseguir recursos

Nr�gu�r,as Il!,elhorias na BR-

280, como a construção de

trevos, rótulas- e passarelas e a

recuperação dos acostamentos
em más condições. "Se não for
possível dentro destes R$ 10

milhões, 'o 'ministro' sinalizou
que existe a possibilidade de

conseguir uma suplementação
para estas melhorias", com

pletou. '

BNDES - Depois das
audiências em Brasília, a

comitiva partiu para o Rio de

Janeiro, onde esteve no

BNDES (Banco Nacional de

igualmente para "visualizar" o

trânsito e a urbanização destas
cidades. "Por isso alugamos um

carro, 'para conhecer os trechos
urbanos", completou.

Dias também informou que
São José do Rio Preto foi um dos

municípios onde o engenheiro de
trânsito Antônio "Coca" Ferraz

implantou um projeto de

reengenharia do trânsito. Coca foi
contratado pela Prefeitura de

Jaraguá do Sul para desenvolver
projeto semelhante.

Na próxima semana, o prefeito
vai a Curitiba para conhecer os

projetos de coleta seletiva do lixo
desenvolvidos pelaPUC (Pontifícia

--to
"

POL ICA

CESAR JUNKES

Verbinen: anunciando a visita do ministro à região para ver a rodovia

Guaramirim. "Viemos juntos
para mostrar que os dois

municípios têm interesse nos

financiamentos", disse
Verbinen.

ARQUIVO/CORRE'lO

Bertoldi também vai passar por Minas Gerais, São Paulo e Paraná

Universidade Católica). Também
visitará a Listel, que pretende apoiar
a implantação do projeto em

,Jaraguá do Sul, patrocinando parte

dos materiais e equipamento.
Bertoldi visitará ainda a empresa

que deverá elaborar o projeto da
ArenaMultiuso.

I ����I�� �M����CAA��O������������������������������������������������������
:'1 f� Estrânho � Surpresa � Aliás � Emendas

AI IAFunasa vai liberar a segunda parcela Fontes próximas a Bertoldi infor- O ministro dos Transportes, Alfredo O vereador Jurandir Michels, o Lika PT,

b 1 ide RS 153 mil para obras de sa- maram que o prefeito está surp-reso Pereira do Nascimento, prometeu a apresentou emendas à mensagem do

n: I'neamento básico no Três Rios do Sul, com a receptitividade obtida em Bertoldi visitar Jaraguá do Sul e região Executivo que concede gratificações
I

ernJaraguá do Sul. O dinheiro estava Brasília. Segundo elas, Bertoldi ainda, este ano, "dentro da de sete UPMs (Unidade Padrão do

idisponível desde 2001, mas só agora, conseg u i u a ud iência com o vice- disponibilidade da agenda ministerial" Município) - RS 590,73 -, ao presidente
Icorn a visita do prefeitoMoacir Bertoldi presidente José Alencar (PL), no A idéia é levar o ministro para ver de da Comissão de Processos Admi-

IrP'L) a Brasília, virá para o município. Palácio Jaburu - residência oficial -, perto as rodovias federais da região e nistrativos e de Processos Admi-
, : Até 31 de dezem bro de 2002, além de encontros com ministros e convencê-lo da urgência da duplicação nistrativos Disciplinares e de 3,5 UPM
, [Fernando Henrique (PSDB), era diretores do governo federal. da 280, além da iluminação do trevo - R$ 295,36 - aos membros.
, ! �(�sidente da _República e Vicente A julgar pelas boas notícias divulgadas entre as BRs 101 e 280. Lika quer condicionar a gratificação à

II;'
ropreso, do mesmo partido, pela assessoria e pelo próprio prefeito Segundo a fonte, durante a visita, o vigência dos processos e subordinar o

I� putado federal. Como o parla- a viagem está sendo proveitosa. Resta ministropretende fiscalizar as pontes, controle e o acompanhamento deles

i
'

ntar jaraguaense não conseguiu a saber se as promessas de Brasília se em especial a do Portal, entre Jaraguá aos "responsáveis pelo pagamento da

I' I ( ração dos recursos? converterão em realidade. do Sul e Guaramirim. gratificação':
j j,-------�----------------------�--------------------------------------------------�

I úr

101
I

1.1

IMinistro promete R$ 1 Omilhões

I;': para recuperação da BR-280
I ,

i ,J�
,

�6LlNA TOMASELLI

Prefeitura de Guaramirim abre'

inscrições para concurso público
GUARAMIRIM __: A Prefeitura

abriu terça-feira as inscrições do
concurso público para ingresso no
quadro permanente da

administração municipal e do

Hospital Santo Antônio. No

total, serão 158 vagas, 120 para
cargos efetivos na Prefeitura e 38

para o Hospital. Os portadores de
deficiência terão direito a 5% do
total das vagas. Os salários
variam entre R$ 179 e R$ 1.864,
para quem tem desde a quarta
série primária até o ensino

superior.
As inscrições devem ser feitas

na própria Prefeitura até o' dia 2
de junho. O horário de
atendimento é das 8 às 12h e das
"13 'às·'t71í'�: ti, 'ô êandidató v'âC
'receber, uma ficha de inscrição
para pagar no Besc. Os valores
são de R$ 50 para quem tem

nível superior, R$ 30 para pessoas
com nível médio (segundo grau)
e R$ 15 para o nível fundamental.
- 1" a 8" série. O candidato
deverá en't

â

o devolver' na
Prefeitura a ficha com a taxa

paga e entregar osdocumentos

exigidos (veja tabela abaixo).
Para o hospital, as vagas

oferecidas são de enfermeiro,
farmacêutico, técnico em

enfermagem, técnico em raio-X,

recepcionista, agente adminis-:
trativo, agente de serviços gerais,
cozinheira e copeira. Para a

Prefeitura, os cargos disponíveis
são de assistente social, ,gine-'
cologista/obstetra, .clíníco-geral,
pediatra, professor de educação
infantil, de séries

',iniciaiS,
de ',1educação física e artes"

enfermeiro, profissional de.
turismo, auxiliar de creche,
técnico em informática, ope-'
rador de r e troescavad e ira.:

operador de motoniveladora,
operador de máquina rodoviária;'
agente de serviços gerais,
calceteiro, merendeira e agente
de manutenção.

O concurso será executado pela
Fameg, onde serão realizadas as"

provas, nltl' dia 12 de j unhe
(domingo). Serão provas teóricas"
cóm 40 questões objetivas de'

múltipla escolha, práticas e de
títulos (conforme o cargo ou'

função). O concurso terá o prazo .

de validade de dois anos, contados
a partir da homólogação(em 2lde

junho), prazo prorrogável por igual
período. O edital do concurso está

disponível no mural da Prefeitura
e da Câmara e no&:sitt"
www.guaramirim.sc.govil\\.Y. O

I resultado do concurs�'"ser{:
divulgado no dia 21.

, Fotocópia da Carteira de Identidade (frente e verso);
- Fotocópia do CPF (frete e verso);

I
, Documento Comprobatório de Quitação Eleitoral; 1
- Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação (frente e verso) para I
os cargos de Operadorde Retroescavadeira, Motoniveladora e{:
MáquinaRodoviária;,' i

�
- Duas'fotografias 3x4 recentes; l
- Laudo Médico atestando ser portador deficiência (para osl
portadores de deficiência) i

--"

, t,
,

,

�;'comitiva da região

f.steve ontem com'

tlfredo Nascimento

r:�:ra
tratar do assunto

IO'JÁRAGUÁ DO SUL - O

G�verno Federal prometeu nossos pleitos", elogiou.
'

, f1Vr:�asst,�rd"Re,$.• r'eleOu:,.,eilrhaÕ,ç�:0,�ad,r:.J" O -J'.ypetáriq disse ainda
bD '.

,... a V· ,qU'e""o's0tll'lmicípios também
�§falto da BR-280. A notícia foi

Had,a ontem pelo �inistro dos

l�tJ��sPbrtes, Alfredo Nas

cimento, à comitiva de

ldp'resentantes de J araguá do

Is�l, Guaramirim e Schroeder,
Iq]e está em Brasília desde

Itéf�a-feira visitando.Minis-
IA1': .

•

I'tenos para apresentar projetos
GI, h'e,ton ecer programas.

':"St;gundo o, secretário de
Pl1nejamento e Projetos de

Iq�arami�i�, Valério Ve��in�n,
q,\ty participou da audiência,

Is�fã recuperado o trecho da
rodovia que vai de Canoinhas
a São Francisco do �ul,"

p'á'ssando por Corupá,]arag á Desenvolvimento Econômico e

do Sul e Guaramirim. Ain4a Social) para acompanhar o

não há data para o início das andamento dos projetos que
obras. O secretário disse que o aguardam confirmação de

1�nistro pretende visitar a financiamento. O secretário

região, provavelmente no mês de Planejamento e Projetos de Transporte Coletivo Municipal.
que vem, para conhecer os Guaramirirn disse que ainda Jaraguá do Sul também tem

problemas da estrada. 'não há previsão para liberação projeto na área de transporte
I Verbinen também informou dos recursos para o projeto de coletivo, o Tr�nsfácil, na

!�"re será feito contato com o implantação do Sistema de mesma situação que o deI,
I�

,

,

jPrefeito viaja para Goiânia para conhecer sistema viário
10L

'

! fi! )ARAGUÁ 00 SUL - Depois de Uberlândia (MG), São José do Rio
!��itarosMinistériosemBrasília,a Preto (SP) e Maringá (PR),
I (Hpitiva do prefeitoMoacirBertoldi
I �e,.dividiu. Uma parte foi para o

'I BNDES, noRio de Janeiro, e a outraqffrtiu para Anápolis, emGoiânia,
: �9,início da tarde de ontem.
: Enquanto o vereador'Afonso
'Piazera e o coordenador das

��ões de Governo Eni Voltolini
a�ompanhavam o andamento do

I projeto do Transfácil no BNDES,
:õ'prefeito e o assessor de Governo

t Carlos Alberto Dias mudaram a

i ,��\l inicial e foram para Goiânia.
; isc Segundo Dias, em Anápolis
, eles foram conhecer o sistema

i X!�rio e a sinalização do
: W�nicípio. Até o final da semana
l eles também vão passar por

Baile do Centenário -I
\
\

do Rotary Club

Data: 20/05/2005 (sexta-feira)
Local: Clube Atlético Baenpendi
Horário: 23 horas

í
Durante o baile será servido um delicioso 'I-.

café colonial. Animação com a banda The 'ii
Champ e Banda e Coral de Curitiba. (l

I

f
PRESTIGIE! 1

I
L_�����������������������_0 ii
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CORREIO E(:ONÔMICO
·

",Percalços de um bom negócio
.'Q governador Luiz Henrique precisá tomar muito cuidado para não

. ii çriiu um conflito entre ele e o aliado Germano Rigotto, governador
,'do Rio Grande do Sul, por conta da vinda da Universal LeafTabacos
Ltda para o Norte de Santa Catarina, Sediada em Santa Cruz do Sul
(RS), a empresa acertou com o Governo do Estado a construção de
uma nova 'unidade ' -. »rocessamento'e tratamento de fumo em

'Joinville. O investime, íto em terras catarinenses seria a resposta da

companhia à restrição, pelo governo gaúcho, do uso dos créditos de
ICMS das exportações, Líder mundial em negócios com fumo em

folha, a Universal Leaf tem fábricas hoje em Santa Cruz do Sul e
Venâncio Aires. O protocolo de intenções com oGoverno catarinense
só não foi assinado esta semana porque ainda depende de uma

reunião do conselho da empresa na segunda-feira. Para Joinville e
.

Santa Catarina é um bom negócio, se não virar "leilào"

Deflação
A segunda prévia de maio do
lndke Geral de Preços -

Mercado (lGP-M) registrou
deflação (queda do nível gera!
de preços) de 0,09%, informou
ontem a Fundação Getúlio

I;', Vargas (FGV). Houve recuo nos

L: , . preços no atacado, mas para o

� 'i'" 'consumidor a taxa subiu,
� �;', influenciada pelos preços dos
I. '''r.remédios e pelos reajustes da
� ':���nergia elétrica. Na segunda

·

préviade abril, o IGP-M
:� �;;::(�gistrara alta de 0,82%. Já na

:: " ítÇimeira leitura deste mês a
"i ,ii\tâxa também mostrou queda

'de preços (-0,03%),

t Inversão';
O superávit comercial recorde
em abril possibilitou urn saldo
de US$ 757 milhões nas transa

ções correntes (comércio exte

rior, pagamento de juros, via
gens, remessas de lucros). Foi
um resultado atípico num mês

que concentra tradicionalmen ..

.te pagamento de juros da dívl

da externa. Em abril de 2004�
houve déficit corrente de US$

, :.:,.164 milhões.

(omeIgal,
Paralelo

Turismo
• Cotação Euro

·CUS

FomedoLeão
A arrecadação de impostos e

contribuições federais atingiu
R$ 31,951 bilhões no mês de

abril, o que representa um

crescimento de 8,43% 'em

relação ao mesmo mês do
ano passado. No acumulado
do ano, a sociedade já pagou
aos cofres públicos R$
117,050 bilhões, o que
representa um crescimento
de 6,01 % em relação .ao

mesmo período em 2004.

Caminhões
o fabricante de componentes
automotivos Delphi está
desenvolvendo no país um

sistema bicombustível para
ônibus e caminhões, capaz de
funcionar com diesel e gás
natural veicular (GN\1). O
sistema também admite a

utilização do biodiesel, Com

previsão de entrada no

mercado em 2007, a nova

tecnologia para veículos

pesados será responsável pela
redução no gasto de 30% no I

quilômetro rodado,

2,380

Compra
3,089

2,510

Venda

3,096

RS: 828,23 (maio)

COLÉGIO MARISTA
nImm

"AiM y!
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DIFERENÇA É DE QUASE R$ 8

Pr ço da saca do arroz está
I

abaixo do custo de produçã
MARCIA BENTO

� Silos da região
estão cheios porque
produtores esperam
por um preço melhor

MASSARANDUBA Os

produtores de arroz da região estão
sentindo no bolso a força da crise

que está abalando os rizicultores
de todo o país, causada princi
palmente pela importação de 1,1
milhão de toneladas dos países do
Mercosul. Hoje a produção de
arroz na região está rio período que
os agricultores chamam de
"ressaca", que é quando a planta
rebrota depois da colheita. É uma

safrinha. E agora o medo dos
produtores é que o preço da saca

(50 quilos) fique ainda menor. O
custo de produção médio,
calculado pelo Instituto Cepa
(Comissão Estadual de Plane
jamento Agrícola), hoje é de R$
22,56 para a região Norte do
Estado. Enquanto isso, o valor de
venda não tem passado de R$ 15.

O produtor Sérgio Luchine, de
53 anos, sempre trabalhou com

plantação de arroz. "Tá horrível. A
saca nunca esteve num preço tão

baixo", reclama ele, afirmando que
está pagando para trabalhar. Todo
ano ele planta 25 hectares e em

2004 comprou uma nova ceifadeira.

j

A região tem agora uma "safrinha" que é resultado da rebrota depois do período de colheita

"Só vou conseguir pagar porque
economizei o resultado das vendas
do ano passado". Em 2004, a saca

foi vendida emmédia por R$ 32.
A cooperativa dos produtores

de arroz da região, a Cooper Juriti,
está enfrentando problemas de
armazenamento por causa do preço
baixo. "Estamos comos silos cheios,
porque todos estão esperando para
vender mais tarde, rezando para o

preço subir", disse o presidente da

DA REDAÇÃO - O deputado federal Jorge Boeira disse que o Ministério FLORIANÓPOLIS - O deputado estadual Joares Ponticelli, ao anunciar
da Agricultura trabalha para enxugar do mercado 1 milhão de na Assembléia Legislativa a mobilização que os rizicultores
tonelada de arroz excedente, para recuperar o preço pago ao realizarão hoje, em Araranguá, para chamar a atenção da�
produtor. Para isto, o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, autoridades quanto ao drama que o setor está vivendo, defende�
articula diretamente com o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, três providências imediatas para resolver - ou, pelo menos, reduzir

suplementação orçamentária no valor de R$ 400 milhões para a a crise. Ponticelli lembrou que a situação se agravou porque o

pasta. Segundo Boeira, "o Governo está trabalhando para resolver Brasil, que já estava com produção máxima de arroz (12 milhões
�.

o mais rápido possível a situação. O problema é que o ministério de toneladas/ ano) tem agora uma supersafra, que elevará enI'
da Fazenda terá que tirar de outro ministério os R$ 400 milhões muito a oferta, ?
porque no Orçamento Geral da União não prevê tais recursos Em cima disso, vem o fato de que o Governo, apesar da supersafr�
para o ministério da Agricultura fazer esta interferência no está importando arroz da Argentina e Uruguai. :.'
rnercado'O Ministério da Agricultura trabalha com a possibilidade Para Ponticelli, o Governo precisaria tomar três atltudes urgenté"
de realizar Contratos de Opção Público e Aquisição direta pelo estabelecer cotas para importação; estabelecer estoque reguladg

� .'i"

Governo Federal (AGF). Segundo Sílvio Farnese, o ministério da (o último foi feito em 1999 e acabou em 2002) e adquirir o produtã
Agricultura também estuda a suspensão dos Contratos de Opção para ser entregue aos programas sociais (como o Fome Zero):J�
Privada, pois o preço do prêmio está acima do previsto, quase R$ para ajuda humanitária (como no caso do Haiti). Ponticelli defendeus
6, onerando a operação para o produtor, que no fim consegue ainda, a possibilidade de uma audiência pública na Assembléia no

EV::�����:s de se para países d:�:;;::�;oP:;:"�:,:o�:��, I;�

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
....m!"JII!.I:.ll�����">-1fffH]hÇ·'7:r:�;'"�-��i3iliIilAllilI:lmIll!B_

Compra Venda

_______.....b.:446 .___ 2 448 v

.. __ ._ ..... �§.?!__ .. ,1r?_2!_._ v

·Indices Pontos Oscilação
Sovespa 24.829 0,28% v

-�",--� ..�----'.' .. - ._.�_._�_...

Dow Jones 10.493 0,28%
,."""""-"""""""'''�'''<"".,.,._'''_ ..

Dasdaq 2.042 0,59% ,.1�

. '�Poupança (%) 0,7558
� ..

�
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- Plantão Pedagógico reúne pais e

professores no Maristà
Aconteceu, dia 14 de maio no horário das 8h30 às 12h, o
primeiro Plantão Pedagógico do Colégio Marista São Luís,

.

onde reuniu, num atendimento individual, pais-filhos
�::,:prof!'!ssores com o objetivo de analisar a caminhada
:' educativa-pedaqóqica do primeiro bimestre de atividades.

· .�Nes:te encontro os envolvidos dialogaram- sobre o

;>\cJ�$'�mpenho pedagógico e, o que é mais importante,
•

:�.éstabeleceram critérios de acompanhamento, exigên.cias,
: ·,r:�\r' ,

, ,

· 'D,l'igações e compromissos para melhor aproveitamento
} �*�-têmpo visando facilitar a aprendizagem. O Plantão
·

"'_�n')Í,olveu os educandos do Jardim ao Ensino Médio. Os pais
f:,�LbU responsáveis também tiveram oportunidade de

:' �":�i,ersar com a Direção e as

I>. '·""'I·i�;'-de'n'açÕés. O Colégio Marista
i: - .r�?'ftô, 'i"

I ��J\' .�qe que a soma de esforços..,........!\ .. ' .... ,

•

�"nt'f.>pais e escola é o melhor

:,t�J:.'hhO para auxiliar o educando

:.: ,,.,��,b�wnpnia e bem estar

i *.� de ser a mais segura forma

i, ê'l.1e.ajudá-lo na aprendizagem.
I

.

-_ ..

FWR1ANÓPOUS - As exportações
catarínenses para o Mercosul
cresceram 27,54% no primeiro
quadrimestre desse ano em relação
ao mesmo período do ano passado,
divulgou ontem a Federação das
Indústrias de Santa Catarina.

Segundo a Fiesc, com base em dados
doMinistério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, o
Estado vendeu ao bloco entre janeiro
e abrilUS$ 128,3 milhões, contraUS$
100,6milhões em 2004.No período,
as vendas brasileiras somaramUS$
3,3 bilhões, 35,01% a mais que de
janeiro a abril do ano passado.

O papel cartão kraítliner retoma
o primeiro lugar na lista dos produtos
mais vendidos ao bloco, posição
perdida, no balanço domês passado,
para os refrigeradores. No
fechamento do primeiro
quadrimestre, o papel cartão

acumula negócios de US$ 12,6
milhões, contraUS$ 12,5milhões dos
refrigeradores e congeladores, que
vêmem segundo lugat No entanto,
o crescimento desse produto em

relação ao total vendido nomesmo
período em 2004, de 27,43%, émaior
do que o registrado pelo papel, que
teve incremento de 17,41%.

Carrocerias para veículos,
motores elétricos, roupas para
toucador, cerâmica, bananas frescas,
motocompressores, papel cartão kraft:

.

cru e carne suína completam a listá
dos dez produtos mais vendidos ao

Mercosulde janeiro a abril deste ano.
As carrocerias foram o item quemais

teve crescimento relativo, de
1.306,9%. Apenas um segmento, o
de carne suína, apresentou queda (>
58,5%).

A Argentina segue sendo o

principal comprador de produtos

cooperativa Antenor Borgonha. A
cooperativa tem hoje 13 silos com

capacidade para armazenar 35 mil
toneladas de arroz com casca e

mais cinco silos com capacidade
para guardar 5 mil toneladas de
arroz parboilizado.

A Cooper [uriti também deve
entrar no movimento estadual dos
produtores para que oGoverno tome
medidas que façam o preço da saca

subir. Entre essasmedidas, parar com

a importação, que é equivaleil�! �Iprodução anual catarinert!1: �
renegociar as dívidas dos agricultEi!$; &

que estão com as famílias "à be�& pi

falência" e que aConab (Compar\lfu a

Nacional deAbastecimento) cO�' fI

parte da produção. '�estimativa�� e;

recebemos esta semanaé de qué'!e'lii d

necessário o Governo compraV1,í
milhão de toneladas para que o p�
cubra pelo menos os custo�ndl
od "d' Bo nh /i(;\I

PI' ução, lSse rgo a.
. ,

TESTO HOJE EM S�

A banana fresca é um dos itens fortes na pauta de exportação d� ��:
catarinenses do bloco, com negócios relativo, de 29,4%. O país cotnprGu
de US$ 93,1 milhões no período, no trimestre US$ 19,6 milhGes,�28,2% amais que no ano anteriorO Uruguai importou do Estadoili)
Paraguai teve o maior crescimento 15,6milhões. 'i';'
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designada para recolher 0-

material na região central da
cidade. "Vamos nos dividir em
equipes porque são 10 ruas que
ficam sob nossa responsabi
lidade", diz Muriel, que se diz
entusiasmado com a possibili
dade de ajudar a cidade a se

livrar do lixo reciclável e ao

mesmo tempo ganhar uma

viagem como prêmio.
,

A coordenadora do projeto da
Lunelli "Preservar é Amar",
Adenilda Sievers, diz que o

objetivo é buscar a conscien

tização dos estudantes e dos
moradores de Corupá. De acordo
com ela, a missão estará cumprida
quando diminuir o volume de lixo
enviado ao aterro sanitário da
cidade e a comunidade estiver

preparada para a coleta seletiva.
A Lunelli também será respon
sável por dar os prêmios à escola
vencedora.

De acordo com o secretário

municipal de Agricultura e Meio

Ambiente, Júlio César Dominoni,
a Prefeitura recolhe cerca de 5
toneladas de lixo por dia. Ele
estima que, com a implantação da
coleta seletiva, esse volume baixe
pela metade. A coleta sele'tiva I

deverá ser feita por catadores
'

.

.',,1 I
. avulsos, através da formação de

. Associação de Recicladores.
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UM LÁPIS NA MÃO, UMA IDÉIA NA CABEÇA
.

'

Aluna de Jaraguá vence concurso nacional
""1
\0'0«,

Fernanda
Wnghelini vai receber
:� 3 mil do presidente
lo dia 20 de junho
I
I JARAGUÂ DO SUL -Fernanda
I nghelini tem sete anos de idade

�ai ser recebida pelo presidoenteMa, em Brasília, no dia 20 do mês

�e vem. Além de falar com o presi
Jnte, vai ganhar R$ 3 mil como

lêmio por ter vencido o Concurso
'acional de Prevenção ao Uso

rldevido de Drogas, na categoria
,

rtazes, em que concorreram 5mil

srudantes de todo o país. Fernanda
�rsa a primeira série na Escola de
! ucacão BásicaProfessora Valdete

lâzer� Zindars.
l :Com a orientação da professora

,

lína Pretti, Fernanda desenhou

$m lápis de cor na cartolina uma

j�!lina pulando corda e, ao lado,
�:'rr{enino. Ela explica que a

�nina que não usa drogas brinca,
�diverte pulando corda. J á o

lenino representa o usuário de

1H d�o�fs discriminado nas

{sW :iRT�deiras e sem saúde para se
1 di 'F d d' "d;i!{ ��e!pr. eman a lZ que a roga

1m pmiy,dicanão só a criança, mas toda
�' ai�rrlÍlia". O cartaz de Fernanda

'lli! foi�sçolhido em concurso interno
plt :rrql'

l� e��ff250 trabalhos de estudantes
�� d�i�j@eira a quarta-série da escola.
1,í (,Mesmo sem saber aocerto oque
,L, P84� ...comprar com o dinheiro,eco \ )Jl!

lJi F�ir�r-da não hesita ao responder:
iJV "Vou colocar na Caderneta de

Poupança emais tarde, coma ajuda'
dos meus pais, vou decidir o que
fazer com o dinheiro". Ela vai a

Brasília junto com amãe Adriana,
a diretora da Escol�, Salma Duarte,
e talvez até com a professora de
Artes que orientou o trabalho,
Cristina Pretti=que ainda não tem
dinheiro para a passagem e

hospedagem. A solenidade de

entrega do prêmio acontece às 10h
do dia 20 de junho, no Palácio da
Alvorada, disse a diretora. Será a

primeira vez que Fernanda viaja
para tão longe.

O concurso, promovido pela
FundaçãoNacional de Prevenção
aoUso Indevido de Drogas, contou
com a participação de cinco mil
estudantes. Em 2003, João Vitor,
também estudante da ,Escola
Valdete Piazera Zindars, foi
vencedor do concurso commesmo

tema e categoria.
Este é o quartoprêmio nacional

que alunos da Valdete Inês Piazera Fernanda ontem na escola mostrava como fez o desenho vencedor

Zindars conquistam. Para a diretora
SalmaDuarte "esses são resultados

positivos da implantação da escola
em tempo integral". Ela conta que
só na área de artes as aulas são dadas
cinco vezes por semana. "Quando
a criança tem maior acesso às

informações, naturalmente recebe
um ensino melhor. A escola em

tempo integral proporciona mais

tempo de trabalho melhor com as

crianças", argumenta Salma. A.
escolaValdete Inês Piazera Zindars
tem 528 alunos do pré-escolar a 8a
série e é a única da região que
funciona em tempo integral. Alunos recebem oriantação para a gi�cana de reciclagem de lixo

�
I ,,�dente na 470 mata�oneiro de Jaraguá

, CESAR JUNKES

�lIita gehte foi à casa de Vanderlei (detalhe) para acompanhar o velório e consolar a família

�:'1' . /

����JAAAGUÁDOSUL-OmotOrista a Lontras com o caminhão (um
,�'taminhão Vanderlei Antônio Volkswagem 12.140 de placas acidente logo em seguida. Os

�er, 24 anos, foi enterrado no MAV-7796, de Jaraguá do Sul) parentes foram_ayisados por

�é�tério daVila Lenzi às 16h30 de carregado de sucata de alumínio agentes da Polícia Rodoviária.

,ntem.Elemorreupor.voltadas20h
quando quebrou a terceira roda Vanderleiera o rnais novo entre 14

equarta-feira, em acidente no km de uma Scania TU2 de placas irmãos e desde os 14 anos de idade

L28 da BR-470, no município de ADW-0353 de Piçarras, dirigida trabalhava com o irmão Hilário.

�ontras, O velório foi na casa de porAndersen Rodrigo Soares, que "Sempre esteve perto de mim.

i anderlei, na Rua Ernesto trafegava em sentido contrário. Desde garoto se interessou em

I��smann, 264, na Vila Lalau. "Com isso o contâiner que estava aprender a dirigir e assim que
�zénas de pessoas, entre amigos, em cima da carreta tombou por completou a maioridade passou a

I I�ar�ntes e vizinhos, compareceram. cima do caminhão do meu irmão, viajar carregando e comprando
(; .!�De acordo com o irmão da atingindo ele em cheio", lamenta sucata", contaHilário, que é dono
�I(il1l.a, Hilário Mader, 42 anos, Hilário. Omotorista da carreta saiu de uma empresa que compra e

Vanderlei estava indo em direção sem um arranhão. vende alumínio.

',.

A família ficou sabendo do i

,t'

Estudantes .deCorupá vão

recolher o lixo reciclável

CORUPÂ - A partir da semana
que vem e até o final de junho
todos os estudantes de 8° série
das escolas públicas de Corupá
vão percorrer os bairros da cidade
em busca de material reciclável.
A equipe que conseguir recolher
a maior quantidade vai ganhar
como prêmio uma viagem (para

.

lugar ainda não definido), R$ 3;5
mil em prêmios para a escola e

R$ 500 para o professor
orientador.

A gincana é resultado da

parceria entre a administração
pública municipal e a iniciativa

privada. A Prefeitura entra com
o Programa "Reciclar é Preservar"
e a Lunelli Têxtil colabora com o

projeto .','Preservar é Amar",
desenvolvido pela empresa há

quatro anos e inserido no

ProgramaMunicipal Permanente
de Preservação Ambiental desde
o ano passado.

Ontem, todos os estudantes,
cerca de 250 alunos de sete
escolas de Corupá, foram até a

Secretaria municipal de

Educação para recebér o

regulamento da campanha e o

treinamento necessário para o

trabalho'. A escola Aluisio
Carvalho de Oliveira, onde
estuda o menino Muriel
Hamilton Depin, de 13 anos, foi

FUNDOSOCIAl.
Uma ótima notícia para

Santa Catarina.
.

Com a criação do FUNDOSOCIAL, o Governo de Santa Catarina agora conta

com a parceria das empresas para investir em obras importantes. As empresas

que estão em débito com a Fazenda (ocorrido até31 de julho de 2004), podem
liquidar sua pendência mediante negociação que prevê 50% de desconto à vista.
Os recursos arrecadados serão aplicados diretamente no crescimento e

desenvolvimento social de todos os municípios. É o Governo, as empresas e a

comunidade trabalhando de mãos dadas por Santa Catarina.

I
,

Secretaria de
Estado da Fazenda .

SANTA CATARINA

-�•.."'".
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CP JURíDICO

Paloma Maia de Assis Pereira, graduada em Direito pela FURB, integrante
da banca da Cassuli Advogados Associados

.... Base de cálculo para o
adicional de insalubridade

Muitas são as opiniões sobre qual a base de cálculo para o pagamento do
adicional de insalubridade, haja vista haver jurisprudência e doutrina farta
sobre o assunto, amparando a existência de dois posicionamentos bastante
divergentes sobre a matéria, figurando em um dos lados o salário mínimo
nacional e, do outro, o piso normativo da categoria ou salário profissional.
Todavia, o Tribunal Superior do Trabalho vem se manifestando a favor do

entendimento que vai ao encontro das Súmulas n. 17 e 228 do mesmo

Tribunal,as quais prevêem que:Súmula n.17 -"0 adicional de insalubridade
devido a empregado que, por força de lei, convenção coletiva ou sentença
normativa, percebe salário profissional será sobre este calculado': Súmula
n.228 -"0 percentual do adicional de insalubridade incide sobre o salário
mínimo de que cogita o art. 76 da CLT, salvo as hipóteses previstas no

Enunciado n, 17':
De acordo com as mencionadas Súmulas, não havendo um piso salarial

. estabelecjdo por lei, convenção coletiva ou sentença normativa, a base de
cálculo para o pertinente adicional será o salário mínimo, conforme
determina o artigo 192 da CLT.

Contudo, havendo a previsão de um piso salarial ou salário profissional,
estes deverão servir de base para o mencionado cálculo.

. Nota-se que muitas são as expressões utilizadas para designar os níveis
,

inferiores de salário, tais como: salário mínimo, mínimo salarial, salário
profissional, piso salarial e salário normativo. Todavia, com exceção da

primeira expressão, as demais não são empregadas com rigor científico,
conforme elucida Arion Sayão Romita, no site www.planalto.gov.br.
permitindo que o significado de cada uma delas varie de acordo com o

contexto em que são utilizadas.
Não obstante ao fato da obrigatoriedade do pagamento do adicional de
insalubridade pelas empresas, o próprio Tribunal prevê uma possibilidade
de isentá-Ias desse pagamento, conforme prevê a Súmula n.80 do TST, a
qual determina que "A eliminação da insalubridade mediante fornecimento
de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder
Executivo exclui a percepção do respectivo adicionai':

Assim, restando comprovada a elisão dos agentes insalubres por meio de

proteção, o que se restará demonstrado através de laudo ambiental
, elaborado por perito, juntamente com a entrega e fiscalização do uso dos

equipamentos de proteção individual devidamente aprovados pelo órgão
competente do Poder Executivo, haverá a conseqüente suspensão do

pagamento do éorrespondente adicional, por parte da empresa, conforme

previsão legal do artigo 194 da CLT.

Falecimentos

Faleceú às 04:30h do dia 18/05, o senhor Oracio Martini, com
idade de 57 anos. O velório foi realizado na igreja Evangélica Luterana
Ilha da Figueira e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 18:00h do dia 18/05, o jovem Vanderlei Antônio Mader
com idade de 24 anos. O velório foi realizado em sua residência e

o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 02:30h do dia 19/05, o senhor Germano Ochner, com
idade de 62 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Rio Branco.
Faleceu às 20:00h do dia 17/05, a senhora Marlene Uber Floriani,
com idade de 58 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária

de Nereu Ramos e o sepultamento no cemitério de Nereu Ramos.

CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS

Festa fenícia marca a posse da
nova diretoria da CDL JoinviU

como tema "Uma Noite Fenícia",
realizada no pavilhão da Expoville,
em homenagem ao povo
considerado como o que deu ao

mundo a origem do comércio.

Tomou posse naCDL joínvillense o
empresário José Manoel Ramos,
para o período 2005-2007 .

.

Momentos antes do governador
chegar na Expoville o secretário de
Estado do Desenvolvimento

Regional de Joinville, Manoel
Mendonça, discursou parabeni
zando o empresário Gilson Bohn

pelo excelente trabalho à frente da
entidade nas duas gestões e deu
boas-vindas ao novo presidente. O
secretário também ressaltou as

parcerias fumadas para o progresso
e desenvolvimento do município.
"Queremos continuar parceiros
desta entidade que tem visão

futurfstica e sabe compreender os
anseios dos comerciários", expõe

CORREIO TV

.... Projetos do Governo'

para atrair negócios
foram apresentados
pela SDR de Joinville

JOINVILLE - ''A descentralização
está dando, tão certo em Santa
Catarina que até o meu discurso
neste evento já foi descentralizado".
Esta foi a frase que o governador
Luiz Henrique da Silveira utilizou
ao chegar na cerimônia de posse da '

nova diretoria da Câmara de

Dirigentes Lojistas (CDL) de

Joinville, na noite de quarta-feira.
O governador esteve ausente no

início da solenidade porque estava
na ínauguração da Ponte Deputado
JoaquimRamos, sobre oRioTijucas,
em Tijucas. A festa da CDL teve

Alça de caixão
Murilo Rosa foi surpreendido num rodeio em Goiás com faixas
com os seguintes dizeres: "Dinho, eu também sou viúva': Em

"América'; o ator vive um peão apaixonado pela viúva Neuta

(Eliane Giardini).

História de Hitler
Amanhã ãs dez e meia da noite, na Sessão leia Máxima, a Record
mostra o filme "Hitler - A Trajetória do Demônio'; uma produção
inédita que conta a ascensão do Terceiro Reich, o surgimento da
Alemanha Nazista. A trajetória de Adolf Hitler que acompanha
como testemunha ocular da história, os dramas da população da

, Alemanha na época da República de Weimar. Seu alistamento e

sua conduta como soldado no período da Primeira Guerra Mundial,
_ a humilhação do Tratado de Versalhes e arregimentação do Partido
Nacional Socialista (Nazista). Além de seu relacionamento com Eva

Braun. O autor de "Minha Luta" projeta os anseios do povo alemão
e conquista notoriedade política, como líder do partido e depois
como chanceler e primeiro ministro da Alemanha. Adolf Hitler

conseguiu seduzir toda uma sociedade, se tornando a voz única'
de uma nação, a partir de uma proposta de reconstrução nacional.
Com Stockard 'Shanninq (Grease - Nos Tempos da Brilhantina) e

, Juliette Margulies (Plantão Médico).

TombateSBT
O "Shaw do Tom" de quarta-feira passada mais mais uma vez

venceu o SBT e conquistou a vice-liderança no ranking do Ibope.
Das 23h53 às 00h51, o programa registrou 6 pontos de média, 8
de pico e 15% de share. Na mesma faixa horária, a Globo marcou

21 e o SBT 5. O humorístico apresentou o quadro "A Casa é Minha';
onde Tom Cavalcante satirizou o apresentador Clodovil, Tomdovil
entrevistou Ari'lin Khader, o novo contratado do "Shaw do Tom':

o empresário Waldemar schroeder tomou posse na presi
dente da CDL Jaraguá do Sul ontem à noite no Clube Baependi,
juntamente com a diretoria e os conselhos. Schroeder, que
sucede Sandro Moretti, disse que pretende fortalecer a' classé e

lutar por impostos menores, mais sequrança e também parcerias
com os setores público e privado. O vice- presidente empossado
é João Batista Vieira. Na edição de manhã, o Correio trará a

cobertura completa.

.

Pânico punido
A Rede TV foi condenada a pagar indenização de RS' 100 mil

por danos morais por exibir imagens constrangedoras da
consultora de moda Celeste Teressan, no programa Pânico na

TV, sem sua autorização.A decisão é da 11 a Vara Cível de São

Paulo. Segundo a ação, durante a São Paulo Fashion Week, em
janeiro do ano passado, Celeste foi abordada por pessoas do

programa que "teriam levantado sua saia, mostrando suas

nádegas e calcinha, causando-lhe enorme constrangimento':
A ação narra que, por conta da brincadeira de mau gosto, ela
teve 'de escutar "palmas e palavras. de baixo calão; bem como

aglomeração de pessoas em seu redor':

Atrações de domingo
Neste fim de semana, o Domingo Espetacular mostra quem
e quantas são as mulheres estrangeiras presas no Brasil. A

equipe do programa consegue um flagrante da prisão de

uma traficante no aeroporto internacional de Guarulhos, em
São Paulo. E tem ainda denúncia: o tráfico de brasileiras de
todas as idades que se prostituem no vizinho Suriname.

Ana Hickmann (fatal tem um dia de nordestina em São

Paulo no CTN (Centro de Tradições Nordestinas) e prova

tapioca, baião de dois, acarajé, macaxeira, além de bailar ao
som do forró.A jornalista Maria Cândida conversa com

Rorion Gracie, o homem que levou o Jiu-Jitsu para os

Estados Unidos. Hoje ele treina atores para os filmes de ação
em Hollywood e ensina soldados americanos da Cia e FBI.

Wagner Fiori, o Dr. Coração, alerta sobre o perigo do estresse

e ensina, como se livrar do mal do século XXI. E na série

Invasores de Corpos, os parasitas causadores da leximaniose
e da malária. O Domingo Espetacular começa às seis da
tarde pela Record ..

MAFRA - Utilizando talos de

beterraba, cenoura, agrião e rúcula

juntamente com as sobras d�fr:ÇíÍlgo "

desfiado, as merendeiras capaci
tadas pelo Projeto de Educação
Ambi��tal � AÚm�n�ar (Ambial)
da Secretaria de Estado da Edu

cação, Ciência e Teçnologia fazem
um recheio de empadão apetitoso
que, servido na merenda dos
alunos da rede pública estadual,
ajuda a combater'a desnutrição.
A casca do ovo, rica em cálcio,
transformada em farinha-e mistu
rada às refeições fortalece ós ossos'

e atua no crescimento da criança.
Para beber, suco de beterraba e

laranja com as cascas adicionando
ainda limão e cenoura. Receitas

LHS chega à Expoville acompanhado de Ramos (esq.) e de' 13'0

Mendonça. atividades. turísticas eOpo�!I\.
Mendonça também aproveitou de emprego, renda � negqf,ig;:;:

para ressaltar o projeto Costa do projeto irá trazermuitos b�W�'
Encanto, destino turístico regional para os comerciantes e emllr�s:

'L,nO"
integrado, que possui diferentes de toda a região. Todos Vã?;��ffi
atrações e irá propiciar o com a vinda de turistas'
desenvolvimento cultural, social e municípios interligados p�firn
econômico, gerando novas do Encanto", acrescentou. ;' Illq1JJ

Projeto Ambial ensina escol��
I)mo

a aproveitar bem os alimení]
<:(1)1

comoessa, que aproveitam as,

mais :nutritivas dos ali�j
geI�}me)),te as. ll).ai�, d.e.sper4,\�
estão ajudando a criar q��t I

�ay;?,�v,eis de alimentaçâo, I
escolas e a combater a desm;

..

Educadores de 15 Gef�g,
Regionais de ,Educação (9fre
estão reunidos até hoje à tarde,
Hotel Susin, em Mafra, Fj:rando-se pará expandir cÍpro
pará mais 62 u�i<:iades de ensr
de municípios de baixo};
totalizando 95 em todo Esta

,;' o,.. j;t,;

Nessa segu�da etapa d� P��q .

de Capacitação para o Âmb
participam diretores de \fk�
integradores do meio an{�ighll

f,
r. B1&

pro essores.
",i"ill'

'"

redacao@jornalcorreiodopovo,clrlÍÍ�BI
[f Ó

j;:c,tfiff
, .

) J)tJnJ

\jjuhj
{)G�J

?
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DE FÉRIAS

Igor fala sobre a temporada na Itália
mais sete jogadores, todos

brasileiros. "Nós que somos

responsáveis pela limpeza,
cozinhamos. Ganhamos 150 euros

por semana para fazer as compras.
Como treinamos e chegamos
sempre em cima do horário, o

negócio é comermacarrão, que é

mais fácil de fazer". Ele também
divide as tarefas domésticas e os

treinos com as aulas de italiano,
que faz duas vezes por semana.

"Não reclamo por ter que limpar a
casa, pois é até uma forma de

passar o tempo. Mas às vezes

estamos cansados e a cobrança
paramanter as coisas organizadas
é muito grande".

Igor disse que, mesmo na

Europa, as coisas não são muito
diferentes nos clubes. "Muitos

jogadores têm problemas com

atrasos de saláriose por isso voltam
frustrados daqui. Durante a

competição que a gente disputava,
um time (Bologna) quebrou e

desistiu", disse o jogador,
lembrando que esse não é o caso

dó Verona e que ele nunca passou
por esse problema.

Emesmo depois de encerrar o
contrato, ele deve continuar na

I tália. "Até treinei com rimes daqui
e recebi propostas. Mas nenhuma
vai cobrir o que eu ganho lá", disse
o jogador, que tem esperanças de
se transferir para outro clube em

2007. "Com a cidadania italiana
fica mais fácil". É mais um tempo
para agüentar a distância. "Tem
que ser forte", disse Igor,

gador disputa a
.,

-A2 do futsal

ocom o

do Verona

AGUÁ DO SUL

'tando as férias no futebol

ojogàdor Igor Tarnawski
ntem sobre os nove meses

'sputou o Campeonato
de Futsal da Série A2. Ele
o Verona, clube que
'ou ern nono lugar na

��;êtiÇão e entre os oit?
e1hores na Copa da Itália. "E

l�y�llitambém de matar as

�;dMdes da família", disse Igor. Ele
'Zltéili}araguá do Sul até agosto,

iH�h\1o volta para a pré
/, rJílfiJ8rada. O campeonato

t8mWa em setembro.
w:C6m 22 anos, Igor aproveitou
a dupla nacionalidade e foi para a

Itáliãem 2004, onde fez teste no

vggª� e passou. Ele tem contrato

no como clube até 2007 e foi o vice
..

��lieiro do time na competição
éb��5 gols. "Eu tive que mudar

ii até meu estilo de jogo para pode
e J�ar:'Aqui o futsal tem mais

IJ íiilITcáção do que técnica então

� �ilbiitais no esquema defensivo".
li) Qültriáo jogava nas categorias de
'u bHsé;�mJaraguá do Sul, ele atuava
'.

�olii:dl1m alamais ofensivo ou até
�, 'n linõ como pivô.
re' "i51�kSr mora em uma ·casa com

"0.1'1('
Igor é o camisa 11 do Verona e pretende continuar na ItáliaIgor (esquerda), no dia da, apresentação, com os colegas de clube

M� aradona revelaque não usa
ilIU!�I'� �

.i
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i ','.ogas hâ'rnais deum' ano"-"\!A�:J(�:;
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II tm��p submetido a l!ma cirurgia

para a redução do estômago; o
1 crag_IJ�_argentino Die�oMaradôna
, r���.u,em u,m pr�grama de tv rla�AW*,Jma que ha um ano e um

mês não se droga. Pelos seus

cálculos, a última vez em que se

drogou foi no domingo 18 de abril
de 2004, quando foi internado em
Buenos Aires, em e�tado grave.

"Só agorame dei conta de que
� perdimuito tempo, achando que a

felicidade eraoutra coisa". Maradona
falou com carinho especial .das
filhas Dalma e Giannina. "Não

I passo um segundo sem pensar
nelas. Estamos vivendo um

romance". O ex-jogador comentou
, ainda o filme feito sobre sua vida
: pelo cineasta italiano Marco Risi.
, "Não gostei. É como se um

argentino falasse da vida de um
, tO��eiro, já que não possui a

I ;�,'�,:Ta paixão pelo assunto do que:��espanhol", explicou.� "'�A
:.:. ':n partir de agosto, Maradona
I,i' '.ai conduzir um ciclo de
entreviStas no canal 13 da tv

)\rgentina, em um prógrama
{hamado A noite do 10. "Vamos
trazer Pelé, ternos a intenção de
;trazerRonaldinho, RobertoCarlos,
�\�os os jogadores da Itália e todos
,�s'cíúe quiserem vir. Sei que virão

�tque sãograndes personalidades
:��andes amigos", falou o ídolo.
i_�programa, no Canal13 da
rgentina, deve ter.: além de

.lornal espanhol informa que
:E��rPbutgó e ;iQJJ�,no Real

,"f
_"

'�,. l"",�.....�·io'.\lÇ�-n..� :��;:"��'':'r<'!'- �,l!<_"
",' . "

LINHA DE FUNDO.____.,_____,
JULlMAR PIVATTO

Carinhoso continua
Pelo menos por enquanto, o time da Carinhoso continua em

jarilgIJá do Sul.Mas o diretor de futebol da Associação dos Amigos
.

"

do ESf;1,orte, Cacá Pavanello, está e.rn contato com as prefeituras
de Corupá e Pornerode para que o time represente uma das
cidades. Na segunda-feira, ele se encontra com os representantes

. de Pomerode e a conversa com Corupá já está em andamento.

Segundo Cacá, a parceria não deu certo com Brusque porque a

Arena Multiuso do município fica pronta somente em agosto. O
dirigente esteve, nesta semana, em Barueri (SP), para montar um

time que dispute o Campeonato Paulista de Futsal.

J!fLtfy;�" ç,����fVJ" ?O&
� !t�faço��" ., C�tS,; <: • 1\1os wm

programa completínhe. para qJJ.�
cada convidado que venha se Çl���, .

diga as suas coisas p�ra qué:.as
pessoas. sintam-se felizes e possam
entendê-los melhor" ,'� disse O
,}

,.

craque. Maradona embarcou na

quarta-feira com sua filha rumo a

Cannes; para participar do festival
de cinema.

Maradona fará uma parti
cipação especial em um seriado de
comédia de seu país, na pele de
um extraterrestre. Ele gravou na

quarta-feira um capítulo da série

"Uma Família Especial", que irá ao.
ar na próxima segunda.O programa
conta a história de um grupo de

alienígenas enviados àTerra com
amissão de estudar a forma de vida

esta temporadà,
Luxemburgo não

conseguiu fazer com que a

equipe disputasse de
verdade o título espanhol
contra o Barcelona.

próxima temporada. Seg'��do o

diário, o técnico já foi avisado pelo,
presidente do clube merengue,
Florentino Perez.

Contratado em meio a esta

temporada, Luxemburgo não

conseguiu fazer com que a equipe
disputasse de verdade o título

espanhol contra o Barcelona. O
rival catalão assegurou a conquista
no último sábado. Caso se confirme
a permanência do treinador, ele
poderá trabalhar com mais um

brasileiro. O cabeça-de-área
Emerson, do [uventus, da Itália, é
a principal meta para reforçar o
time branco para 2005/2006. O
clube italiano teria interesse no

zagueiro argentino Samuel e uma
negociação pode ser realizada.

APOIO - David Beckham
está frustrado porainda não ter

conquistado um título pelo Real
Madrid, mas o capit-ão da seleção
inglesa acredita que comVanderlei .

Luxemburgo no comando o time

será campeão em breve. "Não�stou
acostumando a pão ser campeão",
disse Beckham à rádio espanhola
Cadena Copa ontem. "Essa é a

primeira vez naminha carreira que
passo dois anos sem ganhar nada".

"Não estou acostumado a ter

quatro técnicos num espaço de

apenas dois anos e isso não é bom

N'atação no JABs
Três atletas da equipe Ajinc/
Urbano/FME de Natação
representam Santa Catarina nos

Joqos.Abertos Brasileiros. Maria
Luiza Raulino, Isa Maris Raulino
e Thainara Dias disputam as

provas dos dias 20 a 22 de abril
em Campo Grande (MS). Além
delas, a outra nadadora que
representa o Estado será de

Florianópolis. Também foram
selecionadas Talita Hermann e

Nathália Krelling, mas elas não
estar presentes.

Rodada em Jaraguá
o União de Timbó foi punido
pela Federação Catarinense
de Futebol com a perda de
mando de campo por um

jogo e multa de mil reais. Por
isso, a partida entre União e

Caxias será neste domingo,
às 16h, no Estádio João
Marcatto. O time de Timbó
foi punido por uma pedra
atirada contra os juízes no

final da partida vencida pelo
Guarani de Palhoça por 3x2,
válida pela primeira rodada
do returno.

'

• O cabeça-de-área
Emerson, do Juventus, da
Itália, é a principal meta
para reforçar o time do
Real Madri e quem pode
entrar na negociação é o

zagueiro argentino
Samuel.

para o time", disse Beckham, que
conquistou vários títulos pelo
Manchester, incluindo a Copa dos
Campeões de 1999. Porém o

jogador disse que a chegada do
brasileiro Luxemburgo no final do
ano passado foi fundamental para
a melhora de rendimento da

equipe e para suas melhores

atuações individuais.

"Luxemburgo é o técnico que
entendeu melhor onde eu devo

jogar. Estou mais confortável na

ponta do que no meio, apesar de

gostar de jogar, em qualquer
posição.Gosto de Luxemburgo
tanto como técnico quanto como
pessoa, e espero que ele fique no

Real porque ele foimuito bom para
o time".

neste planeta.

• Pelos cálculos de Não volta·
Mesmo com o interesse de
vários clubes brasileiros, o
atacante Luís Fabiano conti
nuará na Europa. Ontem ele
acertou sua transferência para
o Sevilla, da Espanha, que vai
pagar três milhões de euros

por 25% dos direitos federa
tivos que pertenciam ao Porto,
de Portugal. O jogador está

'

junto comoutros quatro brasi

lelrçs: Renato, Júlio Baptista,
Daniel Alves e Adriano.

julimltr@terra.com.br

Uniformes
Na próxima terça-feira a FME

(Fundação Municipal de
Esportes) de Jaraguá do Sul
fará entregas de material

esportivo. Esses uniformes
são' destinados às escolas

que participam do Programa
Esporte e Cidadania. A
solenidade acontece às duas
da tarde no Pavilhão A do

Parque Municipal de
Eventos.

Maradona, a última vez

em que se drogou foi no

domingo 18 de abril de

2,004, quando foi internado
em Buenos Aires, em
estado grave,

• A partir de agosto,
Maraçlona vai conduzir um
ciclo de entrevistas no

canal 13 da tv Argentina,
em um programa
chamado A noite do 70.
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MAIS UMA VIRADA

Malwee vence o Concórdia por
7x3 e encosta na liderança

JULlMAR PIVATTO

�. Time jaraguaense
saiu perdendo por 2xO,
mas conseguiu virar o.'

jogo no 20 tempo

\. CONCÓRDIA - Mesmo sem

Falcão e Chico, poupados) a

Malwee venceu mais um jogo,
tátithém de virada, no Oeste do
Estado. Com a vitória de 7x3 sobre

Concórdia, o time jaraguaense
chegou a 13 pontos, um a menos

que o líder Joaçaba e divide a

vice-liderança com o Colegial. Os
gols da Malwee foram de Márcio

(2), Valdin (2), Xande, William
e James. Augusto, Pedrão e

Alemão descontaram para o time
da casa.

.I Quem começa melhor é a

Malwee, que perde várias chances
de gol no início do jogo. Mas

ESPORTE

quem abriu o placar foi o

Concórdia. Aos oito minutos de
jogo, Augusto chuta, Bagé
defende, e no rebote o próprio
Augusto marca. O gol anima o

·time do Oeste que, empurrado
pela torcida que lotou o ginásio,
marca o segundo com Pedrão,
aproveitando a falha de marcação
da defesa. A Malwee acorda e,

numa bonita jogada, Xande inicia
a reação. Numa boa jogada, Éka
encontra Márcio que, de

calcanhar, empata o jogo em 2x2.
A conversa no vestiário surte

efeito em quadra e a Malwee
marca o terceiro com Valdin.
N em bem deu tempo de
comemorar e William marca o

quarto. O time jaraguaense
continua melhor e, após
cobrança de lateral, James faz
5x2. O Concórdia até esboça uma
reação. Alemão rouba a bola e

toca na saída de Bagé,
diminuindo o placar. Mas a

Cafu (Milan)
1.11Iímli�_'ll",_;;dX:é::Will:M:W@: ·B'mf±9:b,:::i::::;:Jlimw"w#@'W:M%M

,

Roberto Carlos (Real Madrid)
Gilberto (Hertha Berlin)

Márcio (com a bola) marcou dois gols na vitória sobre o Concórdia

Malwee não permite a empol
gação do adversário e, depois de
matar no peito, Leco encontra

Valdin sozinho que não perdoa.
Mais uma vez, logo após a saída
de bola, ela sobra para Márcio,
que fecha o placar em 7x3.

Em entrevista àRádio]araguá,
após o jogo, o goleiro Bagé, um
dos destaques da partida, disse

que o segundo tempo da equipe
foi melhor. "Entramos com uma

pegadamelhor no segundo tempo
e conseguimos a vitória".

o Guia Médico

agora1 está
no Guia Fácil

Unimed fi
www.unimed.com.br

�Gu;a F��;'\c�� Listas Telefonlcas

Super P R O M O ( Ã O � feriado (orpus (risti
RS 750,00 pacote de Quarta a Domingo para o casal,
criança até 6 anos cortesia, de. 7 aJ 2 R$ 200,00 e

crianças acima de 12 anos R$ 260,00 pacote completo.
hfsa@terra.com.br - www.hotelfazenda.tur.br Reservas: (47) 378 ..1869

'

o PACOTE INCLUI
café da manhã, almoço,
café colonial da tarde e

jantar servldono
'

restaurante. Além de todas aI

atividades de lazer e
recreação da lazenda.
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SUPLEMENTO DE VARIEDADES E

,CORREIO DO POVO Jaragüá do Su(â��,ta-Fêirâ�'20"d"e majô�de 2005

os hermanos
Os ilustres (des)conhecidos

JULlMAR PIVATIO

Além do que se vê ... e se ouve ...

ma das mais conceituadas e desconhecidas

bandas do rock nacional estará amanhã em

Jaraguá do Sul. A banda carioca Los Hermanos

será a atração do Baile dos Calouros da Unerj, no
show que começa às onze ,da noite no Parque
Municipal de Eventos. .

Muita gente pode ter ficado em dúvida com a

primeira frase deste texto. Por que

desconhecida? Afinal,a banda estourou em 1999

com a música "Anna Julialque tocou em todas as

rádios (até mesmo nas AMs), foi hit no Carnaval

de Salvador e teve até mesmo uma versão

gravada por, ninguém menos, que George
Harrison (ex-baixista de uma tal banda chamada

Beatles).
Éaíque mora a questão do"desconhecimento":é

que mesmo sete anos depois, muita gente ainda

associa a banda com "Anna Julia" e a música dos

rapazes, na verdade, tem muito pouco a ver com

este sucesso. Poderia se dizer até que "Anna Julia"
aconteceu por acaso, foi uma exceção. Por isso,
poucos sabem da existência dos dois discos que
a banda lançou depois do primeiro. E até mesmo
asoutras faixas do disco que tem "Anna Julia=são

diferentes, são Los Hermanos em essência.

O,que re.almente udou a carreírados Hermanos
foi o sequndo álbum, o Bloco do Eu Sozinho,
lançado em 2001 e pouco divulgado pela
Imprensa e pela própria gravadora. Para quem
vinha fazendo um hardcore melódico (com letras
de amor), a mudança trouxe um choque,
principalmente. para a gravadora. Dois anos

depols, a banda manteve a mesma linha e

chegou comVentura.
Mesmo não sendo tocada no rádio, Los
Hermanos tem um (grande) público fiel, que vai
aos shows e canta as letras "desconhecidas" do

começo ao fim. E amanhã aqui em Jaraguá não

�ai ser diferente: a galera que ama esses

"desconhecidos" avisa que está chegando. São
excursões de ônibus que vêm de Blumenau,
Joinville,Rio do Sul,ltajaíe,\�apecó.
A banda chega em Jarag.�� do Sul logo após 6
lançamento do DVD Los Herrnanos no Cine friso

MaIc�lo Camelo (guitarra/vocal), Bruno Medina

(teclados), Rodrigo Amarante (guitarra/vocal) e

Rodrigo Barba (bateria) vêm com a promessa de
um bom show.Esta semana,o Correio conversou
(por e-mail) com o tecladista Bruno Medina, que
deu a seguinte entrevista:

'

Correio do Povo Como está o calendário de
shows do Los Hermanos? E o que os fãs de

Jaraguá do Sul podem esperardo show?
Bruno Medina Estamos ainda em fase de

gravação e os shows da nova turnê só
acontecerão a partir de agosto, até lá temos
feito o show antigo com algumas novidades.
Correio Mesmo não tocando
constantemente nas rádios, pode se perceber
que o Los Hermanos é uma banda que é
admirada pormuitas pessoas,que,nos shows,
demonstram uma empatia muito grande.
Como é a relação de vocês com os fãs?
Bruno Nossa relação é de respeito.Nossos fãs
aprenderam a buscar informações sobre a

banda, a defendê-Ia, principalmente na época
que ficamos absolutamente afastados da
mídia pela má divulgação do Bloco (do disco
Bloco do Eu Sozinho) por parte da gravadora.
Nós tentamos de certa forma não alimentar
nenhum tipo de interesse em nós próprios e

sim em nossa música. Alguns entendem,
outros não.
Correio Vocês consideram, como muita

gente acha, que o disco Bloco do Eu Sozinho
foi uma grande guinada na carreira de vocês?
Bruno Sim, existe uma diferença muito

grande entre o Bloco e o primeiro. Isso se deu

principalmente porque nessa fase nós
mudamos muito como pessoas, o Bloco foi o

primeiro disco feito efetivamentepãrãserum
disco e o que fizemos foi absorver essa

mudança e retratá-Ia em nossa música.
Correio - Por não tocar no rádio e não atingir
o grande público, vocês acham que a banda

atingiu um estágio de"banda cult"?
Bruno De alguma forma, sim. As pessoas
costumam confundir e achar que nós somos
os representantes de alguma causa, da
contracultura talvez, mas nós simplesmente
nos damos o direito de fazer o que
acreditamos ser certo, o que nos deixa

confortáveis, mesmo que às vezes o preço a

pagar seja alto.Acreditamos que essa postura
nos fará existir por mais tempo porque
respeitando nossas convicções estamos

fortificando os alicerces daquilo que nos une.
Correio Falando sobre a internet. Existem

várias comunidades no orkut e também site
de fãs sobre a banda. Vocês costumam

acompanhar a manifestação deles na rede?
Bruno Acho que esse é mesmo o espaço dos
fãs. Claro que hoje em dia a facilidade de

comunicação gera um interesse

irresponsável e muita especulação gratuita,
mas isso é uma característica da nossa época.
No caso, preferimos nem nos envolver e saber

que algo será dito de qualquer forma.

Atrações à parte
Para esquentar o público,duas bandas de Jaraguá do Sul abrirão o show a partir das 23h:Trivium e

AI Diaz. Depois do shaw do Los Hermanos,mais dois DJs entrarão em cena: Igor e Leandro Vigot.
Segundo o presidente do DCE (DiretórioCentral dos Estudantes) da Unerj,HéberXavier Ferreira,a
intenção é manter a galera até às sete da manhã."Sempre tivemos esta idéia de fazer uma festa
dos calouros diferente,mais ousada.Por isso trouxemos o Los Hermanos"

Além dos shows, algumas atrações paralelas devem chamar a atenção, como um paredão para
escalada e bungee jump.Também terá um estande de um aluno do curso de Design de Moda,
Charles Klitzke,que estará lançando a sua grife de camisetas Astrolab.
E o DCE promete mais eventos para este ano ainda. O presidente informou que no dia 20 de
agosto Jaraquá do Sul será sede de uma das etapas do Campeonato Brasileiro de Rali

Universitário."E para este dia devemos ter mais um show nacional'; disse Héber. .

Serviço
.

----------.

Shaw Nacional com Los Hermanos
Abertura:Trivium e AI Diaz (Jaraguá do Sul)

.

Mais DJs Igor (Jaraguá do Sul) e Leandro Vigot (Joinville)
Início:23h
Ingressos: RS 20,00 ou RS 10,00 para estudantes (na hora)

"

,� J
I
f)

I
I'

I

I

AI Diaz será a segunda
banda a subir no palco do

Parque Municipal de
Eventos

Trivium abre a festa às
onze da noite. N o dia 28

eles tocam na Festa do

Pinhão, em Lages'

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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PROGRAMAÇ o DA R G o I
be 13 a 18de maio
�

"

'

Ya'raguá dó Sul- Rua Emílio C.Jourdan
. .,

Blumenau - Rua Sete de Setembro

, FILME/HORÁRIO FILME/HORÁRIO
Constantine
15:00 - 19:15

Star Wars Episódio III
00:01 - 13:30 - 16:15 - 19:00 - 21 :40 Quinta (19)
13:30 - 16:15 - 19:00 - 21 :40 Sex, a oua, (20 a 25)Violação de Privacidade

,17:15-21:30
o Filho Do Máskara
13:30

A Outra face da Raiva
14:30 - 16:45 -19:00 - 21:15

o Filho do Máscara
15:30 - 17:30 - 19:30 Cruzada

15:30 - 18:45 - 21 :30

o Pesadelo
14:15 - 16:15 - 18:15 - 20:15

Maria Cheia De Graça
22:00 -'

\

Operação Babá
14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00

, I
II

Cruzada
15:00-18:00-21:00

StarWars Episódio III
15:45 -18:30 - 21:15

Programações sujeitas a alteração

•iij6Â:{4FÀç-gor{)-Dram�/ AV-Aventura/ C-Comédia/P - Policial/ S-Su5pense/ DC- Documentário/ R-Romance/ I-Infantil/F-Ficção
�.

. <. •

,;:' ,

N
Contato: 2752477 - 370 6488

II
I/

I'

I i
, I

"'SASADO
. {;',tSW30 Matriz ,

�J!!1q Sã01LUiz Gonzaga
�Ó})!o .�i!nedito

, ()')�inha da Paz

�:('pétuo·Socorro
�hO& Matriz

Informativo Paroquial
21/22 de maio

NOSSA MENSAGEM

"SANTíSSI'MA TRINDADE"

A trindade é um mistério, Este mistério vai se desvelando aos

poucos, nas próprias manifestações de Deus, que no filho encontrou
o melo insuperável para se comunicar. O Pai é a fonte e a origem de
tudo, como também para ele tudo retornará, O filho é o revelador
do Pia e o salvador de toda a humanidade, O Espírito Santo garante
a continuidade à obra de Cristo e, nos dias de hoje, ajuda os cristãos

a fazer a experiência deste Deus que entrega a si mesmo, A

experiência deste Deus que entrega a si mesmo, A experiência cristã t;w",ÍA.•• ,,�'" 1/.... '

continuamente descobre elementos novos do Deus uno e trino,
" �"••;...4>-0 ..... a..._"

,�

I
Crimes em wonderland
Los Angeles.Verão de 1981. A carreira do
astro pornô John Holmes (Vai Kilmer),
famoso por causa de seu instrumento de
34 centímetros e que o consagrou em

filmes como Garganta Profunda, está em

plena decadência.Totalmente endividado
John se dedica a sua namorada
adolescente Dawn (Kate Bosworth) apesar
de ainda estar casado com Sharon (Lisa
Kudrow). Para bancar suas noitadas
regadas a drogas pesadas, ele se envolve
com uma gangue para assaltar traficantes

I

que não podem dar queixa do dinheiro à

polícia. Mas depois de um assalto à casa de
um dos criminosos mais perigosos de
Hollywood, a gangue é encontrada
brutalmente assassinada numa casa na rua

Wonderland. Menos Holmes,
Será que ele entregou seus amigos? Será

que ele foi responsável pelo crime? Será

que um astro pornô pode se tornar um

assassino? Baseado numa história real que
chocou Los Angeles,Wonderland captura
todos os sons e sensações do começo dos
anos 80 .

Elektra
Elektra, um dos personagens mais
interessantes do filme O Demolidor - O
Homem Sem Medo (03),ganha a sua

própria franquia. Elektra Natchios (Jennifer
Garner, de De Repente 30) apareceu nos

gibis de O Demolidor pela primeira vez em

1981,ao lado do herói lutando contra o Rei
do Crime.Aqui, neste longa, Elektra é uma
assassina de aluguel, contrariando os

ensinamentos de seu mestre e vivendo à

margem da lei. Ela recebe a tarefa de matar

Abby (Kirsten Prout) e seu pai Mark (Goran
Visnjic, da série E.R.). No entanto, acaba se

,

tornando amiga deles, desistindo do
trabalho e mudando de lado na lei.Mas a

menina e seu pai são perseguidos por uma
organização criminosa, e Elektra assume a

incumbência de protegê-los, sem saber que
guardam um importante segredo. Apesar de
um pouco diferente do personagem dos

quadrinhos,a Elektra do cinema tem uma

personalidade forte e marcante, além' de sua

sensualidade.Com tons sombrios, o filme
tem um humor fino_e elegante. Mas, sem
sombra de dúvida, o maior atrativo são as
bem coreografadas lutas marciais. Jennifer,
acostumada a esse tipo de rotina por causa
da série de TV Alias, sai-se muito bem como

a heroína que mostra ser não apenas um
belo corpo em roupa de couro, mas que
também tem inteligência e bom gosto.

-
..

Modesty blaise
Original dos quadrinhos, Modesty Blaise é
considerada a versão feminina do agente
007.Órfã desde peq uena, Modesty.

trabalha num cassino onde é protegida
pelo dono, um poderoso mafioso.
Ninguém sabe nada sobre sua vida ou seu

passado.
Mas uma emboscada que mata seu patrão
a faz rodar aroleta mais uma vez. E ela vai
ter que jogar todas as fichas do seu

passado para não arriscar a própria vida.

JOA VíDEO L�CADORAI· ·

Rua Preso Epitácio Pessoa, 650 JOA
Centro - Tel: 371 8042 V í D E O
www.joavideo.com.br L O C A D O R A
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Rolinhos de Frango à Firenze.'

.

ln redientes: 8 filés de frango; sal e pimenta-da-reino a gosto; 4 fatias de pão de fôrma

es�igalhadas; 1/4 xícara �e áqua: 5 ameixas pretas secas sem caroço e picad�s; 1/4 de xícara
de castanhas-da-pará beln picadas; 2 colheres (sopa) de manteiga ou marganna; 2 colheres

[,sopal de mostarda; 1/2 xícara de água; 1 lata de creme de leite; 3 colheres (sopa) de suco de

iJlroão; 2 colheres (sopa) de salsa picada. . .

:,preparo: Bata e tempere os filés de frango com sal e pimenta-da-reino. a gosto e reserve.

�'()IQqu� op�..
o esmigalh�qo �uma vasilha,acresce�te a �gua e amasse b.em.Junte as

�mªixas, as castanhas-da-para e a mostarda. Recheie os filés com essa mlstura;enrole com

.éiíidado e amarre ou feche com palitos. Coloque a manteiga oumargarina numa panela e

�'junee a água.Quanclo começar a ferver.junte os rolinhas de frango e cozinhe em fogo lento,
! mexendo sempre até evaporar o líquido.Ao verificar que já estão dourando,junte o creme

ide leite e o suco de limão.Misture bem e cozinhe por uns 3. minutos.Coloqueguma travessa
,

. .

.e salpique a salsinha,
servindo logo em seguida.
Dicas: Você pôde substituir
as ameixas e as castanhas

do-pará-por nozes e.
damasco.

<;J Rolin�os qe Frango, uma
refeiçãô fácil de ser"
preparada e requintada no

paladar

Mousse de Vinho
íiigredientes: 1 xícara (chá) de açúcar; 3 gemas; 150 mi de vinho branco; 400 mi de creme de leite;

{tólhas de gelatina branca; água o suficiente; suco de 1 limão; uvas e folhas de hortelã a gosto.

p.t�paro: Molhe as folhas de gelatina na água fria. Bata o açúcar com as gemas até obter um

dréme esbranquiçado. Adicione o suco de limão ao vinho e, em uma panela, leve ao fogo até

ferver. Junte aos poucos a mistura de gemas e leve novamente ao fogo, sem deixar ferver. Escorra

e:dissolva a gelatina nesse preparado. Deixe esfriar completamente. Bata o creme de leite e

e!ivolva suavemente o creme de gelatina.Coloque numa fôrma retangular e leve à geladeira até
ficar·firme.
DiCa: Se quiser,junte numa panela 200 gramas de amoras com 8 colheres (sopa) de água e 1

(sopa) de açúcar.Cozinhe até virar �m purê. Deixe esfriar e regue a mousse.

. ,

As empresas brasileirasjqastarn e investem cercaâe 5,1% de seu
'"

faturamento líquidor;� TtA informação faz parte da lô� pesquisa
anual da FGV/Eaesp sobre o "Mercado Brasileiro de Informática e

Uso'nas Empresas", realizada ent·re março de 20061' e o mesmomês
deste ano.

.

De acordo com o estudo.o custo anual por teclado (CÃPT) -divis�o
entre os,:�astosde TI pelo número deitecla�os de umq.�mpresa

-

.

atingiu 9,2 mil dólares anuais.O valor em reais representa queda de

Salada Mexicana
Ingredientes: 500 gramas de vagem; 2 colheres (sopa) de manteiga; 1 maço de salsa picada; 1 maço

de rabanetes levados e picados; 2 alhos-poros picados; 1 abacate cortado em fatias; 2 Iimões;'1

pitada de açúcar; pimenta-da-reino moída na hora; sal a gosto.
Preparo: Cozinhe as vagens em água e sal durante aproximadamente 1 O minutos, deixando-as "ai

dente" e reserve. Numa panela, derreta a manteiga,junte o suco de limão, o açúcar e a salsa. Escorra

as vagens e adicione-as à mistura. Numa travessa, coloque os rabanetes, o alho-poro e as fatias de

abacate borrifadas com suco de limão. Acrescente as vagens quentes e tempere com a pimenta-do
reino moída na hora. Sirva imediatamente.

lortQ Gelada, Com C .• rejas /:1o,�
Ingredientes: 1 xícara de cerejas ou outras frutas cristalizadas picadas; 1/2
OIJ outro licor de �rutas; 1 273 ·de xícara de açúq�; 1 /2.,�!Fara.qe ágllla; 6
firme; 1 3/4 de xícara de amêndoas,avelãsou castanfl'as de caju tostad
.creme de leite batido cal}) chantilly. .

. ,. . .

s

Preparo: Deix� asterejas ou �kfrutas cristalizaC:tas de'molho no licor ate a hohi de Isar.
panei?,misture o�çúcar e a água. D�ixe ferver �.cozi�ge at�.gue �i.�ald e

'

,oala mole (para sábero ponto exato/colo<!lue uri'l pOliICo da calda núm a
,

junte com os dedos para verificar se forma' uma bala Inale).Acrescente a cal

as claf;as batidas em neve firmEi, batêndo s�m parar até que,�evantand()oqs<p
formem pontas firmes. Leve à geladeira.Quando estiver frio, acrescente a� nozes

o líquigo.Junte o creme chantiJly e n:ristur� tudo muito bem. Coloque �.�,n:ra
média e leve ao congelador (se o seu congelador for pequeno, coloque n'um

ip.glêsforrada corngapel de
alUmínio). Na horá de servir,
enfeite a gosto c�.m cerejas
ou frutas cristalizadas.
Dicas: as cerejas usadas são
ao marasquino: Ptlrisso,

'

devem ser escorridas e

Javad�s paranão misturar a
sabor do marasqufno com o

saboreo outro licgr, Para'se'rvir,:réti're o aro êla fôrma e

corte.como se fosse uma

torta.',";'i,'

Na torta gelada,
.

Você também poderá
usar trutasscristallzadas

de sua preferência

Em�resas gastam S,l% do
}',h-

fat;iu�ram8,nto 8,:;111 TI,;, dii� F�i)l .

,�:;:"

12% �a �omparação com o andant��ior, iotaliza�do mil i�ais.
A)filesquisa revela ainda;filUleo ��ªsilg9ssui atualmente cerc9 de ��
milhões de computadores em uso, somando os ambientes GorpoÍ'ativ
doméstico. A previsão para 20q� éd;!i çres€Jrnen!9 de.l�OOfo i�ente ;ÇlOS
cinco milhões de computadorês comercializados no ano pâssado.
C9.€>rde�ªda p�lo p(9fes��r Fer:rªiilnd!i?MeiFelles,�pes.�uisaJ.fvo
consideração 1.600 respostas válida�, dentro de uma amostra d

q�atro mi�empres9s.pes,g�isa.Qa.s. J\� empresas privadas foram
predominantes na consideração da's amostras .

,
,,-,-_'_\ .,"",h-,-_

. Pesquisa mapeia uso de TI nas
A 16a edição da pesquisa anual Administraç�o tleRecursos de

Informática, realizada pela Escola de Administração de
Empreséls de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FÇ1V
Eaesp),mapeou a participação de diferentes produtos de TI
no ambiente corporativo nacional.

Entre os fornecedores de pacotes integrados de ERP, a

liderança da base instalada é da SAP, com 23%. O trabalho,
qu� ainda não considera a aquisição da PeopleSoft pela
Orade e da toqocente] pela Microsiga, coloca a Datasul em

segundo lugar, com 16%, sequida de Microsiga (14%L Orade

(8%L SSA, PeopleSoft e RM Sistemas (todas com 7%)�

O coordenador da pesquisa, Fernando Meirelles, faz a ressalva

de.que esses-números representam uma média entre

empresas de todos os portes pesquisadas. "Se nos focarmos

apenas nas grandes empresas, a SAP teria uma liderança mq>ls
ampla.

:�, Em. banco de dados nos servidores, a liderança é da Orade

.

(32%L seguida por SQL, da Microsoft (25%L Access, DB2 e

Progress (7%·cadÇlr. Em antivírus/a disputafica entre McAf�e
(40%) e Norton (�7%).·

.
. .

,

-',-

?t- ,
\<

.

Sem sulpresa�, a Microsoft mostrou amplo domínio em correio
el.�trôn.iFo, c9!11 7@% deili?ar�ii�ipaç�o,'seguida;pa L()FuS g()ffi 4�1%'
Nos navegadores (browsers), a dianteira da empresa de Bill Gates

é ainda maior:94�, contja S�qdo ��.tsc�pe. Nos p�,çote�pe
escritórlo.o Office 'tem 93%, enquanto Open e StarOffice somam

1 6�.Alé!11 dlsso, oWindoWs está pr�senF� em �8% <;làs e�taçôes de
t'rabalho.

' ,

Em sist�;ma�6perácionais de servid�res,a lid�;�anç�i'tarii;6ém é da
pl9tafo�ma �:indQws,coI')16.3% depres�r.ça,s�gui�o por Unix,
com 30%. O Linux, considerado como um representante da família

Ur;)ix, r�?ponge por metade ejessa porcen,!agel')1 e tem, portanto,
15%. Novell fica com 4%. .'

.

; ;;

Apesq�isa f6"i elaborada cõrt\ bas�)ém aados coletâdos'de
outubro de� .•004� fever�iro de 2005 junto a �uatr? mil empresas,
que geraram 1.600 respostas válidas. &;;i', i >" if;:'

<Q).
TecnoFlex

Desenvolvendo Soluções

47371 7676
www.tecnoflex.com.br

s S tem a s »

473716864
www.infosoftsistemas.com.br

<I
CENTRIUM

,

INFORMATICA
Sistemas de Gestão

473717764
www.centrium;com.br

III

e icroinformática
;

472751968

www.icroinformatica.com

tfi'·
NETWORKS

472731112
www.tfi.com;br..
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'Começ� a preparação do elenco � a�f
gravaçoes· da nova novela das selS ",:

•
'

F

II:I
. !

ii 11,1r

Por Erica Guarda/GB Edições

. "Alma Gêmea" está sendo escrita porWalcyr Carrasco
e tem estréia prevista para dia 20 de junho. A novela
.enfatizará a busca de dois seres, um homem e uma,

mulher, separados pelo tempo, pela tragédia e

condição social, até o eterno reencontro
I

I
, I

['
!. I

I

I i�

Enquanto Rafael se desespera com a: morte da esposa,
num casebre distante nasce Serena, filha de uma índia
com um garimpeiro. Serena cresce em urna aldeia

indígena (aldeia fictícia, cuja cultura, língua, trabalhos
artesanais, arte, cerâmica, festas e rituais foram

inspirados em várias tradições indígenas) com estranhos

comportamentos. Às vezes olha para um lago e vê uma

flor que ela não conhece uma rosa branca - refletida nas

águas do lago, em outros momentos desenha casas

grandes que não existem na região, o que chama a

atenção de Clevde (julía Lemmertz), a professora da
aldeia. Cleyde acha um mistério o que ocorre com

Serena, mas o pajé da aldeia (Francisco Carvalho)
explica que Serena tem um sonho dentro de si e que, se

o sonho for forte demais, ela terá que, !-Im dia, buscá-lo.
Os anos passam, Serena vai crescendo e, enquanto isso,
Rafael nunca esqueceu Luna. Tomou-se um homem

"
sério e fechado em si mesmo e nunca mais foi capaz de
criar uma nova espécie de rosa. Serena (Priscila Fantin),
no entanto, quando se toma moça, um jovem índio, José
Aristides (André Gonçalves), a pede em casamento.

Serena fica em dúvida, mas, após receber a notícia da
morte da mãe e presenciar a invasão da aldeia por

garimpeiros sendo que um deles é seu pai -, decide partir
em busca de seu sonho.
Serena parte rumo a São Paulo, mais especificamente
Roseiral, e, ao chegar na região, acaba indo trabalhar
como empregada na casa de Rafael. Quando os dois se

vêem, Serena o reconhece sem saber de onde,
emocionada. Ele-a encara surpreso. Há um momento

mágico entre os dois. Por um momento, Rafael fica
estranhamente perturbado. Em seguida, ele a trata de
forma rude e ela sai assustada, mas Serena acaba sendo
contratada por Cristina para trabalhar na casa. O

primeiro momento de Serena na casa é de grande
emoção. Ela sente algo pelo lugar e, ao se encontrar com

Felipe (Sidney Azevedo), filho de Luna.fmediatamente
sente um impulso de mãe para filho. Ao mesmo tempo,
mais importante que tudo, resta um amor que fala mais

alto do que Rafael e Serena conseguem entender.
Inicia-se assim a história-entre Rafael e Serena, uma
trama envolta de mistério, marcada por acontecimentos

inexplicáveis e sempre cercada por muita emoção.

<l A atriz Priscila Fantin e o

diretor Jorge Fernando durante um

momento de descontração no

workshop de "Alma Gêmea"

Dividida em duas fases inicia na década de 20 e depois é

ambientada nos anos 40 -, a história começa mostrando o amor

entre Rafael (Eduardo Moscovis), um botânico que cria rosas, e

Luna (Liliana Castro), uma jovem bailarina, doce e delicada.

Quando os dois se conhecem é amor à primeira vista e, em poucos

dias, eles se casam e também, em pouco tempo, têm um filho. No
dia em que Luna fará sua primeira apresentação como bailarina

principal, no Teatro Municipal em São Paulo, Rafael mostra para
ela uma surpresa que preparou durante um ano: uma linda rosa

branca: a rosa Luna.

Mas, no meio de tanta felicidade, há um espinho: Cristina (Flávia
Alessandra), a governanta da casa, mas também prima de Luna.

Amargurada, Cristina sente-se injustiçada. Luna é rica, é casada
com Rafael a quem Cristina sempre desejou e, para completar,
herdou da avó as jóias da família, as quais Luna usa no dia de sua

estréia.
Toda esta alegria do casal, no entanto, é interrompida quando, ao
sair do espetáculo, Luna eRafael são surpreendidos por dois
bandidos sendo que um, Guto (Alexandre Barilari), trata-se de
um admirador de Cristina -, que roubam as jóias de Luna. Rafael,
para defender a esposa, reage ao assalto e Guto, assustado, acaba
atirando na direção do botânico. Luna, ao perceber que seu

marido será atingido, coloca seu corpo na frente do dele para
defendê-lo e acaba levando o tiro no lugar de Rafael. Luna é

levada para o hospital, mas não resiste e morre.

De visual novo, I>
André Gonçalves
também está no

elenco de "Alma

Gêmea", no papel
do índio José

Aristides

A PREPARAÇÃO DO ELENCO
Foi em um ambiente cenografado com painéis ilustrados por flqu
de índios, rosas e fotos do câmera André Fernandes;maquete e

plotagens da cidade cenográfica;manequins com peças do figuri
época e com um buffet à base de rosas e muito bom humor que J0r�Fernando, diretor geral de "Alma Gêmea'; deu início na semana pas?�§1
ao workshop sobre a próxima novela das seis. ,""11
Jorge Fernando começou oworkshop apresentando ao elenco qu�;�
estava todo reunido e bem atento sua visão sobre.a trama e :l<*!,explicando o que pretendia com a novela e esperava dos atores."&�"�
sou uma pessoa que casei com o trabalho, tem uma perda mas �����'
também um ganho incrível. Minha idéia é conversar sempre com �;)i
vocês.Vamos, criar um clima bom para que possamos fazer tudo da
melhor maneira possível.'; disse o diretor. , 'I
Logo em seguida foi a vez do autorWalcyr Carrasco falar sobre sua

'

,

obra e dizer aos atores no que se baseou para escrever a novela."f>J9M
início, eu tinha apenas uma idéia, não tinha sequer a sinopse'; contóü 01
autor."A busca dessa novela é contar uma grande história de amor"tllê!
com um laço de rnlsticismojcomplernentou Walcyr.

como,\Faltando menos de um mês para a estréia da nova novela Jorge �F�:'::
Fernando aproveitou o workshop para mostrar como será a trama.com
um clip das cenas que já foram gravadas no Camarim e em Niterói:(RJ,')'jCarrancas (MG) e Bonito (MS). Com duração de 20 minutos, o clip OU"')

curta, como o próprio Jorge Fernando fez questão de brincar - ;,'�c�; I

emocionou aos presentes com belíssimas imagens cinematográfiG"aS;Ol[Ao ,final de sua apresentação, Jorge e Priscila Fantin se abraçaram,,�v�;,�
bastante emocionados. 'J,"P

Para que todo o elenco começasse a entrar bem no clima da época �; \novela,já que a trama se passa na década de 40, o antropólogo Jh�;;:;
Giovanni José da Silva o responsável pelas aulas que Priscila FantiA)f/J
André Gonçalves e Julia Lernmertz tiveram sobre cultura indígenª�:�� I

ministrou uma palestra sobre os índios e sua cultura e, logo após,
Carlos Eduardo Sarmento, professor da Fundação Getúlio Vargas, c'l@.�
urna noção geral sobre o pós-guerra, a era Vargas e os costumes seé@'
econômicos, culturais e políticos da década e o pesquisador And(�J��:;

trechos de livros dos anos 40. -.,

SD

,
.

R I
Cruzada no Reino do Paraíso
Uma história romântica e trágica, e com praticamente os mesmos

personagens históricos do filme de Ridley Scott. Dois cavaleiros
ingleses, os irmãos Godwin eWulf, apaixonam-se pela mesma

mulher, Rosamund, sobrinha de Saladino, o sultão muçulmano que
se-prepara para enfrentar os cristãos Guy de Lusignan, Raymond
de Trípoli; a rainha Sybilla, o cavaleiro Balian de Ibelin e conquistar
Jerusalém, em 1187, na Batalha de Hattin, uma das mais sangrentas
da História. Nessa história ocorrida há quase mil anos, recria-se um

conflito preocupantemente parecido com o atual, com o

crescimento do fanatismo islâmico de grupos como o AI Qaeda, de
Osama Bin Laden, e a reação do Ocidente, como a guerra do
Iraque, conduzida pelo presidente norte-americano Geprge W.
Bush. O lançamento é da Editora Geração e têm 336 páginas.

A Mulher Nua
Com "A Mulher Nua",Morris apresenta agora ao leitor uma
investigação tão detalhada quanto peculiar do corpo feminino.
Sem se deter em interpretações de ordem médica e psicológica, o
autor analisa a fêmea humana sob o ponto de vista puramente
zoológico,celebrando a mulher como o brilhante coroamento de
milhões de anos de evolução, fruto de surpreendentes ajustes e

sutis refinamentos que o tornam o mais extraordinário organismo
existente no planeta.O livro desvenda os atributos biológicos que
todas as mulheres partilham, ao mesmo tempo em que explica os

diversos modos pelos quais tais características foram ressaltadas
ou suprimidas, conforme a evolução dos critérios estéticos e dos
estilos de vida adotados pela sociedade. Morris ensina, por

'

exemplo, que as bochechas da fêmea despertam desde sempre o

amor paternal dos homens: macias e lisas, lembram as faces dos
bebês, evocando no macho o 'ancestral instinto protetor. O
lançamento é da Editora Globo e têm 280 páginas.

o Bom Alemão - Uma História
de Amor na Segunda Guerra
Berlim, 1945. O jornalista Jake Geismar
volta à Alemanha, onde morou antes

da eclosão da Segunda Guerra.Sua
tarefa: escrever uma série de quatro
artigos para uma prestigiada revista
americana. Seu objetivo: encontrar
Lena Brandt, por quem nutre uma

paixão que os anos não conseguiram
'apagar. Ao chegar no rio que margeia
o edifício onde será decidido o destino
da nação destruída, Jake depara-se
com o corpo de um soldado baleado e

pensa estar diante de um grande furo
de reportagem. Porém, assim que
começa a investigar a misteriosa
morte, ele se vê numa trama sinistra e

sangrenta, que, por envolver o marido
de Lena, faz com que ela e Jake

estejam horrivelmente implicados.
Com uma história ao mesmo tempo
tensa e emocionante,Joseph Kanon
criou um thriller de mistério que
oferece leitura compulsiva. Um
romance extraordinário, cujos direitos
de filmagem foram adquiridos pela
empresa produtora de George
Clooney. O lançamento é da Editora
ARX e têm 528 páginas,

',- G<::J:'9�q I

Comunicado do ConsuladQ'x�: IGeral de Curitiba aos cidad�,��;
italianos ,JG29h

, ��

Domingo 12 de junho de 2005, serão realizadas
as consultas para quatro referendum populares
sobre o tema da "procriação assistida por médiç6SI:,
Os que s i tos r e fe r e n d á r i o s são a sf]m
denominados::' , ,,",d

':'JI!qY;I

-Limite à pesquisa clínica eexperimental sobre os embriões Ft"O�'��,�
-Norrnas sobre os limites ao acesso :' "Ii;
-Normas sobre as finalidades, sobre os direitos das pessoas envolvidª� �

sobre os limites ao acesso ,(""q

-Proibição defecundação heteróloga '.:��
Os cidadãos italianos, inscritos nas listas eleitorais, poderão particiP��;�ô'
referendum votando porcorrespondência,através do sistema postal. ,,':r';

)ifC)rR

Com este propósito, o Consulado Geral da Itália de Curitiba, enviará p�lô�
correios, até o dia 25 de maio de 2005, para o domicílio de cada um,�íl§
eleitores, um pacote contendo o texto da lei sobre o voto no exterio.r, uV1ª
folha informativa que ilustra as modalidades de voto, o Título de Eleitor, aS

quatro fichas eleitorais (uma para cada um dos referendum), um envelope
completamente branco e um envelopejá fraqueado contendo o endereç41�
próprio Consulado. ,n;�i'"

:r't9J
O eleitor, utilizando o envelope já fraqueado e seguindo as instruçõ-es
contidas na folha informativa, deverá expedir o mais breve possíveln!S
cédulas eleitorais votadas,de maneira que cheguem ao Consulado até �,n,II�
além às 16:00hs do dia 09 de junho de 2005. :�,;�:,

01;11q

O eleitor que não tiver recebido em casa o pacote eleitoral até 29 'de mai0,de
2005 poderá dirigir-se ao Consulado para verificar a sua situação eleito.r�I;
solicitar uma Segunda via do pacote. '.,:;;
O Consulado Geral da Itália em Curitiba está a disposição dos cidadãos R�r�
quaisquer eventuais informações .. ,0,

�TX�?
,rl.'16tJ
,?:I�") .Eunice B Delagnolo

Depto Comunicação
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II '!udando de endereço,H I"

ndo alguns tablóides londrinos, Brad Pitt estaria pensando em mudar-se para��� r���res a fim de ficar mais perto de Angelina Jolie, que reside na capital britânica.
l� 00 comentários ganharam força porque o ator teria consultado alguns agentes
)i�1 i�obiliários e demonstrado interesse em adquirir uma propriedade avaliada em

ci, 7,5 milhões de Euros.

I

I
Estrela

Zezé Barbosa, a Latoya de "A Lua Me Disse",
tem feito bonito na novela. A atriz ainda vai
aprontar muito na pele de sua personagem

que não aceita ser negra e faz tudo para
parecer branca.Opróximo passo de Latoya será

dar uma lição na irmã,Whitney (Mary Sheila)
que se unirá a Madô (Débora Bloch). Em troca
de a sociality falida dar-lhe lições de como se

tornar uma madame,Whitney contará os

segredos de Latoya para Madô.

n�
191

Mudança
Em br�ve Edson Celulari vai aparecer em "América" com um novo visual. Glauco,
seu p�rsonag�m cortará o cabelo e usará roupas mais casuais.

�:1i

Desafio
Tony Ramos tem se dedicado as aulas de Grego. É que o ator interpretará o todo
poderoso Nikos Petrakis, em "Belíssima", novela de Sílvio de Abreu que substituirá
"América". As primeiras cenas serão feitas em Atenas.

Vida real
Sérgio Marone, o Rafa da
novela "Como Uma Onda",
estava pedalando sua

bicicleta ao redor da Lagoa
Rodrigo de Freitas, no Rio,
como costumeiramente faz,
quando sofreu uma queda.
O ator teve algumas
escoriações no braço, mas
passa bem.

Ainda em "Belíssima"
Cauã Reymond deverá interpretar um garoto de
programa na próxima trama das oito. Atualmente, o ator
vive o pescador Floriano em "Como Uma Onda".

Casamento sossegado
A atriz Renée Zellweger surpreendeu a todos quando
anunciou que havia se casado com o astro da música

countryKenny Çhesney. A cerimônia particular
aconteceu na ilha caribenha de St. Johns, onde o cantor

tem uma propriedade.

M�LHAÇÃO
o UOI' _:

1 Aline que está tendo que dispensar alguns trabalhos, ; para Daniel que a cirurgia de Almerinda foi um sucesso.

1 poisnao fiá conta de tudo sozinho. Rafa consegue 1 .. •

uma pulseira que dá direito a entrar no desfile. Betina 1 SEXTA - Prata fala para Daniel que Almerinda não

SEGÜNDA- Betina diz a Bernardo que machucou o vence a prova das meninas e Urubu fica chateado ao i sofrerá nenhuma seqüela. Gigi, Frank, e Rubico

tornozelo na queda. Ele esquece a prova da gincana pensar que ela e Bernardo vão disputar a final. Kiko i comemoram com ele. Amarante e Sandoval contam

evaiajudá-la.Rico contrataVivi como sua assistente leva Amanda no desfile de Vanessa. Download, Bel e ! para Floriano que lavínia e Encarnação acreditam na

e lhe dá de presente uma maleta de ferramentas �
Léo ficam parados na porta, tentando ver _ se ! inocência de JJ, deixando-o revoltado. Lavínia fala para

f{9J)ge-msa, Rafa fica muito cansado e não agüenta j _conseguem um convite. Cabeção entra e passa a ! Francisquinha que Amarante e Sandoval ameaçaram JJ,

ro�sls)Jbire descer a encosta para plantar as mudas I' pulseira para Miyuki. Amanda vê que léo conseguiu i Gigi, Frank e Rubico contam para todos da aldeia que
\ije'�rvore. Kiko diz a Vanessa que aceita des�lar. !

entrar no desfile e vai embora correndo. Vanessa ! Almerinda está bem. Daniel dá a boa notícia a Nina.

Urubu não gosta de ver que Bernardo salvou Betina, ; descobre que há vários penetras na festa e os expulsa. I lavínia fica abismada ao saber por Júlia qual o nome de
Gustavo conta para Léo que vai tentar deixar Letícia 1 ; Quebra-Queixo. Francisquinha aconselha Amarante e

com ra.iva dele, para que depois seja mais fácil: SABADO- NÃO HÁ EXIBiÇÃO 'I Sandoval a se afastarem deJJ e avisa que o destino dele
ter1tiinâro namoro. As meninas ganham a primeira 1 já está traçado e não éfeliz.Alice fala para Sandoval que
prova da gincana. Urubu culpa Rafa pela derrota L I elevai perder Encarnação se continuar.brigando comJJ.
dos meninos. Pasqualete diz que cada time vai ter > COM O UMA ONDA I Conrado e Rafa perguntam a Rubico, Frank e Gigi como
que escolher um membro para ser eliminado. Kiko j eles acham que deve ser a programação da operadora
I!fi� tem coragem de contar para Arnanda que SEGUNDA - Sinésio e Mariléia se dão conta de que i paracrianças.Rubicotem umaidéiaediza Bart6quelhe
Vanessa não a quer comomodelo.Betina se oferece Lenita viajou para o Rio porque descobriu toda a ! arrumou um emprego de assombração. Daniel vê

para deixar o time, mas Jaque diz que é melhor que verdade.Daniel fala para Almerinda que quer ajudá-Ia. I Almerinda e conta para ela que está tudo bem,
ela ��ia, Urubu e Download decidem eliminar Rafa. JJ revela para Encarnaçãoque Lenita é irmã deles.Nina

.

'

Horácio fala para Vilrna que não precisa mais vir ao percebe que Mariléia e Sinésio não estão bem, mas 1 SASADO - Fernando volta de viagem e abraça Ana

Gigap�rapintar.' eles desconversam. Daniel pede que Viana não deixe I Amélia e Memel.Esta aconselha a tia a contar a verdade

"I AlmeriJida sozinha. Pedroca pula a janela de Idalina,
!
a ele o mais rápido possível. Mariléia teme que Lenita

T��� - João se prontifica a ajudar Urubu, pois masdáumjeitonascostas.DanielavisaAmaranteque j não a perdoe nunca e torce para que ela dê loqo
tal+J11�m não gosta de Bernardo. Vivi conta para Sinésio fechou mais um negócio para a empresa. ! nottdas.Glqi dizà mãe quejá sabe que Lenita é adotada
--A!ihêle,8el que seu pai prometeu devolver todas as Amarante sugere a Daniel e Sandoval que eles! e que quer tê-Ia de volta o mais rápido possfvel.Mariléia>
mordQl')1ias se ela parar de trabalhar na oficina de comprem um caminhão frigorífico novo. Rafa exercita! fica pasma com a simplicidade com que Gigi trata o

Rico. 'Rodrigo anuncia para os dois times que a suas pernas e consegue movê-Ias um pouco. JJ leva" ! assunto. Ana Amélia fala para Fernando que eles têm

�róximatarefa será vender um bloco inteiro d�ma Encarnação até a casa de Sinésio e Mariléia para tirar a ! uma filha chamada Lenita que foi criada por Mariléia e

nfaquevaleum'jantarnoGiga.LéoaconselhaKi a história de Lenita a limpo. Nina ouve tudo e fica j Sinésio. Atônito, ele diz que quer conhecê-Ia
falar logo a verdade para Amanda.Vanessa pe e atônita. Robusto se irrita com a presença de Menez e I imediatamente. Rafa e Samuca recebem o primeiro

_

que o menino desfile um pouco para ela. Aman/tja seus amigos no escritório, pois eles fazem a maior l grupo de crianças para ver a "assombração" da
\iê-eiica furiosa ao saber que Kiko foi aprovado bagunça. Encarnação conta para Sandoval que Lenita I operadora. Bart6 confessa para Rubico que não cabe
como modelo e ela não. Urubu fala para João que é.sua irmã. Mariléia teme que lenita jamais a perdoe. i mais em sua fantasia. Fernando abraça Lenita e ela se

-P!êéiSã vender mais rifas do que Bernardo.Gustavo Almerinda garantea Viana quejá sabe como fazer com JI1 emociona ao perceber que eles têm coisas em comum.

dlz a Léo que vai fingir que p-erdeu as rifas para que Daniel volte à sua vida normal. Almerinda diz a Daniel que sonhou com ele e Nina e

deixa?tetícia furiosa.Vivi fica angustiada, pois não I pede que ele tenha cuidado com JJ. Lavínia e Amarante

s�t:�� deve pedir demissão. Urubu diz a Vânia, TERÇA - Rubico pede que Francisquinha adivinhe o j percebem que Júlia e Ouerubirn estão escondendo
I uma"'senhora rica, que a rifa é para ajudar crianças dia do aniversário de Quebra-Queixo, mas ela diz que j alguma coisa deles. Bartô assusta as crianças em sua ilha

desabrigadas e ela compra um blocóinteiro. não quer invadir a privacidade dele. Robusto conta! e faz sucesso como assombração.
I

l para Menez que Davi denunciou JJ para a polícia. Nina j
Q�ARTA - Vânia pede a Urubu o endereço da liga para lenita, que se recusa a atender o celular. !
ih1!hiJi,ão que está ajudando as crianças atingidas Mariléia decide ir para o Rio. Memel diz a Lenita que "> A LUA ME DISSE�gléC:enchente. Ele garante que vai lhe dar o Fernando se parece com ela.deixando-a emocionada. ( ,

��er.�ço, mas teme que ela comente sobre sua Davi fala para JJ que vai depor de novo na polícia e ! SEGUNDA H I 'f T d
��Nira. Amanda concorda em ir ao desfile com exige dinheiro para não reafirmar suas acusações. ! do aí

-

d
e .olsa co� essa p�ra a eu Iqu: s�ukikb.Té f G h A d Amarante e Sandoval levam o novo caminhão para a

'I
pas�� � alnB a t.ncomG o a e pe e q,ue e e den a

bonita, °mc:sn ;;�a fa�: s�s������en��r ane���i� aldeia. Os pescadores fazem festa. Prata garante a pa�le7cll�. �.atfl�e 'I�s�avo se env? vem c� � vez

explica para Bel e Aline que seu pai ofereceu até um Almerinda que ela tomou a decisão certa' quando _

mais. u reta IZ a U�I ln ? que qu:na que e e esse

(�rro para sair do emprego,mas ela não quer deixar resolveu fazer a cirurgia. Nina revela a Daniel que I um� chance: Leon�l�a diz a M�do que, qua�do o

�lconamão.Gustavofala para Letícia que perdeu as Lenita é irmã de JJ. Bartô encontra a certidão de j pente examinar as Jóias de �egtna e descobrir qu_e
rI V I

.

d Q b Q
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j algumas sao falsas, as duas vao acusar Heloisa de te
r� �sc � ma faz charme para Horácio e pede para ver nasCimento. e uue ra- uelxo'r:'as se recusa a reve ar lias roubado. Mad6 gosta da idéia. Ivan garante a
0. quadro que ele pintou no Giga. Ele mostra a seu vetr�adelro no;e. Enc;;naçao fala para Sandoval

j Zelândia que se interessou por ela justamentePintura de Bel, deixando-a atônita. Naná anuncia quees a preocupa a com . ! porqueé diferente.Latoya fala para Dionísia que querq�e os meninos venderam mais rifas e que a 1 d f d
. , .

de Reoi E9' QUARTA R f t Arnanda cue vat t I
ar sua esta e aruversano na casa e eqma, ster

,ncana está empatada. Rodrigo diz que os times - a a garan e a man a que vai �es ar
;
faz ligação internacional misteriosa e fala sobre

�er:.nq�eeliminar·maisummembro,Vilmamorrede and�ndo quando �Ies se �asarem. Enc�rnaçao se í Arthur estudar fora do Brasil, Mad6 confessa paraver�?nha de ter achado que Horácio gostava dela. oferece para.1r a? RIO, com Nina, ':las ela diZ que 9uer i Lúcio que está sentindo falta de fazer compras.l�tlcla e Download se oferecem para sair dos times. falar com a Irma sozinha. Almennda se despede de 1 . . ,. _. , .

RI( f· M
.

L
' . -

F
. .

h fi i Violeta garante a DIOnlSla que nao vai procurar LuCia,o .Ica chateado ao saber que Vivi está pensando ana ulsa com mU.lt� emoçao. ranclsqul� a a Irma
! mas avisa que também não vai fugir del�. Joaquim�m�tixaroemprego. que ela tomou.a declsaoce�ta e p�de que nao_�erca as

'1 comenta com Alberto ue Beatriz é muito diferente
esperanças. Nina mostra a Lenlta fotos antigas de �

��'tÚA _ Jaque pergunta a Bernardo se eles familia Ela se emociona ·e pede ajuda a arquiteta í do que ele pensa. BeatriZ confessa para Gustavo que

P�d.�m tentar ser namorados de novo. Download 'Encarn�ção confessa para Sandoval que gostaria de se' 1 �S�á começ�ndo a aostar ��itfed;�â'eRo�ae��d� a

dlz·a�Bel que vai falar com Horácio para ver se ele re�onciliar co,:, Ana Amélia. Nina fala para Lenit� que j P�d�� I�v�n s��:ç� e�s ���. Meurilinho�ê e diS���:à��Jrnà VlIma.Rico comenta com Cabeção que tem vai ficar no RIO com ela o tempo que for precIso e i
P d B'

Y
d Od' fi

.

f�,�t�dequeViVivaidesistirdetrabalhar.Amanda aconselha a mãe a contar a �erdade a Gigi..Daniel se I ���rt�u��a��ougf�����-s��ãe ����e���oen:�ldi�
a,aj)ara Natasha que vai adiar o programa com Léo lembra dosmomentos que viveu com Almerlnda.Ela é ! .,

d b
p

t Ae Ir com Kiko ao desfile. Rita comenta com Júlio levada para a sala de cirurgia. i que nlnguem po e sa er o que acon eceu. genor
(' louve.
ffi�a� �ue não gosta de ficar em casa o dia inteiro. !"

or�Clo garante a Download que vai falar com QUIN!A - Ma_riléia t��ta conversar com Gigi,rr:as ela não I TERÇA _ A enor. er unta a Tadeu o que ninguémMllma': Gustavo é cada vez mais frio com Letícia, lhe da atençao. LaVlnla e Amarante ficam felizes com a '. d b
g
T d

p d·g .

uém em sua cidade
1 O�Xj!ndo-a chateada.Vivi diz a Rico que vai largar o eLmpresa de pehsca. Júlia e Querubim cu�da':l defr:",haria ! ��d: ::b:;'d:s:� n��v���, ��nr�ue quando estava lá,trabalho, deixando-o chateado. Download dá o ulsa. e

.

san am e�. ter. seus propnos lOS, 1 se envolveu com uma mulher muito ciumenta.
q�adro de Horácio a Bel, que adora o presente. O �ran�lsq�lnh� e

A
Barto Implicam um. c�� o ou�o: I Odorico se apresenta para Arthur e diz que quer ser

�l���� ��:���a�I�I� ��� v������d�eq��v�C�� ��� r��b���. a���icO�F��ann:ee �i�i °Vã��il�ta�OD���� n� I ��igo dele
..
O perito anuncia que há cópia.s entr� as

�Ie .

h
.

I O
•

G·
.

L·t
-

é
i JOlas de Regina. Ester garante a Ivah que fOI Leontlna

" {,Vai acabar voltando com Jaque. Amanda fala osplta. �o�tugu�s,c?nta para Igl que enl a �ao

Ij quem pegou as jóias de Regina e diz que vai dar umpara Léo que vai ter que ir ao aniversário de sua avó filha de Manléla e Slneslo.�m�rante.: Sandova�eXigem jeito na situação. Diva diz a Heloisa que faz questãoe pede para adiar a saída com ele. Rodrigo anuncia que JJ lhes dev_?lva o camlnha�.� vllao finge �ao saber de dar uma festa de noivado para ela eTadeu:Heloísa
���,o.s times que eles terão que fazer um circuito do que eles estao fa�a�do e lavlnla e E�carnaçaotentam 1 e tolda sua família vão para a cerim6nia deI5I.Clcleta no clube e que o melhor de cada grupo con�er Sandoval. Glgl garante a �anlel que gosta �e ii reconhecimento da paternidade de Arthur. Leontinase classificará para afinal. Lenlta,mesmo sabendo que ela fOI adota_da.E�carnaçao fala para Mad6 que tem certeza de que Ester sabe

garante a Sandov�1 e Am_arante que nao fOI. JJ quem I que ela é culpada do roubo das jóias, mas acha queSEXTA. 'Bernardo decide continuar a correr e rou�ouAo c�ml��ao, O vllao pa�ab.enlza B�nvlnd� pel�

li
ela vai preferirjogara culpa em Helofsa.Dionísia avisa

�anha _

a prova. Urubu fica furioso. Vilma dei�a rou o. n� m Ia co�ta par.a emta 9ue erna� _o vai
Leontina e Madô que Latoya vai dar um churrasco naabeçao encarregado de ajudar Vanessa com os volt�r de viagem no dia segu.lnte. Barto ,d.á a certldao �e casa. Madô arante a Leontina que n'ão vai permitir�reparativos do desfile. Amanda conta para nasCH�ento de Quebra-Queixo para Juha e Querubim

t que aquilo a�onteça.Gustavo pergunta a Heloísa pora�sha que conseguiu enganar Léo. Rico fala para que leem o nome dele e ficam espantados. Prata fala! que ela não lhe dá uma chance e faz um carj,ho.em
1···,·

! seu rosto. Samovar arruma um rottweiller e o leva
para Valdo ver, pois sabe que ele gosta daquela raça
de cachorro. Odorico faz com que o cachorro se solte
da coleira e corra atrás dele, entrando na loja de
Ademilde. Ester diz a Sílvia e Heloísa que quer visitas
semanais de Arthur ago�a quefaz parte da família.

QUARTA - Ester diz a Heloísa que Arthur precisa
passar mais tempo com sua família e aprender sobre
os negócios do banco que um dia será seu. Arthur
gosta da idéia de passar mais tempo com Ester. Os

fregueses da loja de Ademilde saem correndo ao ver o
cachorrão de Samovar. Tadeu coloca o cachorro de
volta-na coleira. Ester diz a Ivan que é ele quem vai ter

que enfrentar Sílvia nas batalhas legais. Adonias vai
buscar Branca no colégio e ela fica encantada. Elvira
manda Coriolano não passar adiante o móvel que ela
vendeu, pois a polícia está procurando por ele. Tadeu

, fica com ciúmes ao saber que Heloisa esteve com

Gustavo. Violeta confessa para Heloísa que gostaria
de ver Lúcio.Madô encontra um telefone no celular de
Lúcio que lhe parece familiar. Ester fala para Leontina
que sabe que foi ela quem pegou as jóias de Regina.

i leontina afirma que a única pessoa que tinha acesso

ao segredo do cofre era Heloísa. Ramón se oferece
para levar Julieta para conhecer um time de futebol
feminino.Gibraltar vê Julieta com Ramón e não gosta.
Zelândia aconselha Gibraltar a esquecer Julieta,
Odorico destrói o cabo de força da casa de Adernilde.
G6ndola fica presa no elevador.

QUINTA - Gôndola fica apavorada, achando que vai
I sufocar. Adail manda que India chame Ademilde.
! Elvira sugere a Armando que eles botem fogo em seu

apartamento, para que Dionísia os, convide para
morar na casa que era de Regina, Heloísa fala para
Violeta que não gostou.da cena de ciúmes-de Tadeu.
Ademilde manda que todos os funcionários da sua

loja façam uma armadilha para Adilson e Latoya.
Adilson diz a Latoya que está pensando em pedir
demissão a Bisogno. Diva fala para Roma que quer
fazer uma festa surpresa de noivado para Heloísa e

pede que ela consiga os telefones dos pais do Tadeu.
Leontina deixa claro para Mad6 que não tem nenhum
remorso por ter roubado as jóias de Regina.Madô liga
para o telefone que achou no celular de Lúcio, mas
não descobre da onde é.Whitney fala que aquele é o

telefone da sua casa. Mad6 fica histérica e fala para
Leontina que'acha que Lúcio está tendo um caso com

Violeta. Ramón leva Julieta a um campo de futebol
feminino. Ester fala para Gustavo que nunca vai se
'aliar a Heloísa. Julieta dá um show de bola. Nalde e

Coriolano acertam os detalhes de seú casamento de
rnentira.Madô descobre o endereço deVioleta. Roma
pede aTadeu o número de telefone dos pais dele.

SEXTA - Tadeu dá o telefone para que Diva convide a

sua mãe. Soraya fica feliz quando Geórgia a convida
para ir às compras. Memé e Sílvia trocam olhares.
Ester convida o neto para passar o final de semana

com ela. Whitney propõe a Madô espionar a irmã,se
ela ensiná-Ia a ser fina. Sulanca promete levar um

bode vivo na festa de Latoya. Uma bomba explode
dentro da loja de Bisogno. Ele culpa Odorico e o

prende na jaula do macaco. Tadeu conta para a mãe
sobre o noivado e pede que não converse muito na

festa. Elvira e Armando incendeiam o apartamento e

saem. Arthur pede a Heloisa para passar o final de
semana com a avÓ. Elvira dá entrevistas sobre o

incêndio e cÚz para Ramon que vão se mudar para a

casa de Regina e esperar ó seguro, Assunta e Naíde
comentam sobre o outdoor que penduraram na

frente do Frango com uma declaração de amor para
Valdo: Ele desconfia que o outdoor foi encomendado
por Samovar. Pedro dá um anel para Soraya. Tadeu
aconselha Heloísa a deixar que Arthur passe o final de
semana com a avó. Leontina e Mad6 se chocam
quando Dionísia avisa que a filha vai darum churrasco
no jardim:Todos assistem à entrevista de Elvira, mas
Leontina pede a Dionlsia que não deixe que eles se

mudem para a casa. Armando e Elvira chegam à casa.

Adilson entra na loja de Ademilde. Branca vai para a

casa da avó e Adonias promete passar lá.Lúcio bqte na

casa deVioleta.

SABADO - Lúcio diz a Violeta que precisava vê"la.
Heloísa se preocupa por ter deixado Arthur passar
o final pe semana com Ester. Diva a consola. Todos
se enfurecem quando ,Dionísia dá abrigo a

Armando e Elvira. Whitney man.da Ramón parí;! o

seu quarto e se muda pra o de hóspedes.
Adernílde. Talarico e Naide flagram Adilson.
Ademilde o acusa de espionar as promoções para
Bisogno. Adilson chora e pede perdão. Ela aceita

perdoá-lo,mas avisa que ele não-voltará para casa

enquanto ela não der o troco em Bisogno. Heloísa
faz questão .de dizer a Arthur que o ama muito,
antes dele ir para a casa da avó. Tadeu viaja com

Helolsa.Diva convida Dalva,a mãedeTadeu,para a

festa de noivado.Arthurdiz à avó que quer dormir
no quarto que era do pai. Ester diz que o quarto
agora é de Arthur. Julieta não deixa que Gibraltar
apite. Madô se preocupa com o comportamento
de Lúcio, que além de demorar, chega com dor de
cabeça e sobe direto para o quarto. Todos olham
para Madô. Adalgisa, Adail e Gôndola admiram o

anel de Soraya. Lúcio reconhece que sua relação
com Mad6 não é mais a mesma. Marisinha
acompanha Agenor a procurar ajuda. Assunta
conheceJoaquim. Adilson entrega as promoções
para Bisogno. Odorico foge da gaiola. Gustavo
pára no posto do pedágio ao lado do carro de
Heloisa eTadeu.Heloisa vêGustavo. j

AMÉRICA

com ela. Tiâo pede a Neuta para pagar.a
passagem de volta de Sol para o Brasil. Islene se

emociona ao ver Flor dançar.Mariano e Odaléia ficam
radiantes ao saber que Sol vai voltar. Mari conta .a

Creusa que Alex nunca mais a procurou, e culpa'
Odaléia por isso.Tião garante a Sol que não vai mais
deixá-Ia fugir dele. Alex desembarca em Miami.

Haydée fica furiosa com Glauco por ele ter convidado
Irene e Laerte para passar o fim-de-semana com eles'
na pousada;ela vai embora, liga para Ra(ssa,que está
com Tony, e pede para .encontrá-Ia. May vai até a

boate onde Sol trabalha.

SEGUNDA· Mari diz a Alex que o endereço de Sol
está anotado em casa, Islene conta a.Jatobá que
Flor foi recusada em três escolas e ele sugere
matriculá-Ia em um curso de dança. Haydée
sugere a Glauco uma viagem a dois para arejar o
casamento. Ralssa marca novo encontro comTony.
Maye Ed discutem.Gil se revolta com Déia porela
ter dançado com Ariovaldo,mas logo depois faz as
pazes com ela.Mari se esquece de levaroendereço
de Sol para Alex e ele se irrita.Sol estranha queTião
tenha faltado ao encontro que marcou com ela.
Miss Jane aconselha May a pedir desculpas a Ed,
mas ela se recusa. Ed, mais uma vez, não consegue
financiamento para seu projeto.lrene confessa a

Laerte que é Haydée quem paga o salário de
Feitosa; laerte conta para Glauco, que estranha.
Geninho começa a gastar o dinheiro do
adiantamento da venda das terras. Mazé recebe
roupas enviadas por Geninho e fica intrigada,
Glauco pressiona Haydée sobre o salário de
Feitosa; ela inocenta o motorista, confessando o

roubo do perfume, mas Glauco não.acredita nela.
Sol vai à pensão de Consuelo procurar porTião e

encontra Inesita e Mercedes. Mari dá a Alex o

endereço de Sol.

TERÇA - Odaléia vê Mari comAíex emanda que ele
se afaste dela;Alexvai embora,eMari fica arrasada.
Alex diz a Ramiro que conseguiu o endereço de
Sol e que está indo para Miami. Sol, Inesita e

Mercedes flcarn radiantes por terem se

reencontrado. Tony sugere a Rafssa que eles
continuem a se encontrar, mas sem namorar por
enquanto. Kerry encontra Pimenta em Miami e a

acha cada vez mais suspeita. Dinho confessa para
Simone que gosta dela; ela diz que está
interessada em outra pessoa,efica desconcertada
quando ele pergunta se éTião. Kerry ouve Pimenta.
dar uma bronca em Ramiro. Sol espera
ansiosamente por notícias de Tião. May se

desculpa com Ed e eles fazem as pazes.Mari acusa
Odaléia de ter espantado Alex. Jatobá leva Flor

para uma\aula de dança;lslene se emociona ao ver

Duda, uma menina cega, entre as alunas. May vê
Sol deixar a camisa de Ed na portaria do prédio
dele. Neuta _se oferece para consultar seu

advogado sobre·o fato de Geninho ter recebido
dinheiro de Laerte. Gil fica furiosa com Bebela ao

vê-Ia jogar charme para Santiago. Sol vai à pensão
deConsuelo atrásdeTião.

QUARTA - Tião diz a Sol que tinha decidido
esquecê-Ia,mas ela garante que o ama e concorda
em voltar com ele para o Bras.il. Gil briga com

Bebela por causa de Santiagp, Rafssa comenta com
Tony que seus pais não são felize$ no casamento,

Rac;tar levq umamenina para dormirem casa,eVera
fica chocada. Simone teme que Dinho tenha
contado para Tião que ela gosta dele. Tião diz a

Simone que fez as pazes com Sol, e ela fica
decepcionada. Miss Jane intima Nick a contribuir
com as d�spesas de c.asa," já que ele co.ntinu�

QUINTA - Sol reconhece May como a namorada de Ed,
mas ela vai embora antes que Sol possa dizerqualquer
coisa. Sol conta a Ju que vai voltar para o Brasil com
Tião porque não consegue ser feliz longe dele. Dinho
e Inesita se interessam um pelo outro. Mercedes diz a

Consuelo que Jota vai acabar desistindo dela. Neto vai
com Helê na boate onde Sol trabalha, e Helô percebe
que o marido costumava freqüentar o lugar. Tony se

despede de Raissa e vai embora pouco antes de
Haydée' chegar. Haydée conta para a filha que ficou
muito decepcionada com Glauco. Raissa pergunta se

a relação dela com o pai alguma vezjá teve paixão, e
Haydée afirma que sim;mas Raíssa duvida. Simone vê
Tião e Sol juntos.Ju diz a Sol que ela e Tião são muito
diferentes e correm o risco de não dar certo juntos. Ed
encontra na portaria de seu prédio a camisa deixada
por Sol. Diva provoca Islene e depois diz a Feitosa que
ela a destratou. Júnior sonda Neuta sobre a profissão
de estilista,e ela diz que acha mais bonito ser tropeiro,
Santiago pede Gil em casamento; ela mostra aos

peões que está noiva, para deixá-los com inveja.
Geninho escreve para Mazé, conta que passou no

vestibular e que teve de aceitar o dinheiro de Glauco
para pagar a faculdade. Mazé decide avisar Tião. Alex
vê Sol na lanchonete em que ela trabalha.

S.EXTA - Pimenta aborda Alex e o manda entrar em

seu carro, antes que ele possa ir atrás de Sol, Simone
confessa para Kerry que gosta de Tião. Sol conta a Ed

que vai voltar para o Brasil para se casar. Pimenta diz a

Alex que vai testá-lo, dando-lhe uma missão muito
diffcll, Neuta quer que Ellis e Júnior se casem. Mazé
não quer prejudicarGeninho,mas Zé Higino diz que o
neto se voltou contra eles. Sol dá a Jota seu passaporte
para que ele possa comprar sua passagem de volta

para o Brasil, ele vê que Sol tem um visto falso e alerta
que isso pode lhe causar problemas ao sair do país,
especialmente se ela estiver sendo procurada pela
policia. Simone não quer mais ver Tião com Sol e

resolve ir embora de Miami. Tião decide embarcar
imediatamente para o Brasil após receber telegrama
de Mazé contando o que Geninho fez. Jatobá ensina

a andar com uma bengala. Creusa seduz um

vendedor,que·fecha a loja no meio do dia,o que gera
especulações entre os moradores de Vila Isabel.
Gomes acha que pode ser assalto e chama a policia.
Sol liga para a pensão de Consuelo e descobre que
Tião foi embora para o BrasiL.

SABADO - Sol acha que Tião a abando�ou e fica
atordoada. A vizinhança se reúne em frente à loja
onde Creusa está trancada com o vendedor. A policia
arromba a porta e não encontra ninguém, apenas
uma liga vermelha. Simone descobre que Tião vai
voltar no mesmo avião que ela. Tião pede a Jota para
falarcom Sol que ele teve de voltar para o Brasil,e que
dará explicações quando ela chegar em Boiadeiros.Zé
Higino acusa Mazé de ser indulgente demais com

Geninho e diz que ela terá de escolher de que lado vai
ficar. Jota diz a Sol queTião teve de voltar para o Brasil
e comenta que ele foi no mesmo avião ,que Simone. I

Raissa percebe que· Glauco fica diferente quando
Lurdinha está por perto e não entende a razão.
Lurdinha diz a Glauco que já sabe de tudo, referindo
seaocaso dele com Nina.Glaucoacha que lurdinha se

refere à sua atração por ela e fica nervoso. Helê diz a

Sol que foi melhor ela nãó ter largado tudo por causa
de Tião. Inesita comenta com Consuelo que quer ir
para a universidade, e Consuelo se preocupa porque
sabe que os ilegais não podem freqüentar
universidades. Radar e Murilinho decidem ir para
Boiadeiros visitar Detinha; ela se preocupa, pois não
sabe onde eles poderão se hospedar. Haydée e Irene
vêem Glauco com uma mulher no carro. Glauco
arranc� çom o c.arro e é seguido por Irene e Haydée,
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Peelirig capilar, a nova arma

para a beleza dos cabelos
Os produtos que utilizamos no dia-a-dia para cuidar do cabelo possuem ricos ativos

que garantem a belezados fios, mas sempre acabam deixando alguns resíduos. Para
complementar os cuidados capilar, aVitaDerm está lançando o Peeling Hair, um pré
shampoo que cuidado couro cabeludo atuando na remoção de impurezas e oleosidade,
além de auxiliar na renovação celular e ainda ativar amicro circulação.
Sua suave esfoliação fica porcontadasmicroesferas de polietileno e por serformulado
com mentol, óleo essencial de laranja e extrato de própolis, o Peeling Hair promove
agradável sensação de frescor, assepsia e adstringência.
Reunindo as principais propriedadesque agem no preparo do cabelo e do couro cabeludo

para a seqüênciade um tratamento cosmético capilar, este produto deve ser usado como um
pré-shampoo com oobjetivo de otimizar aindamais o resultado final do shampoo,
recondicionadore hidratante específico para determinado tipo de cabelo.
Observação: O uso do Peeling Hair é indicado para
todas as pessoas, inclusive as que possuem
tendência à oleosidade excessiva.

Peeling Hair: Um novo conceito em pré I>
-sharnpoo com mlcroesferas esfollantes que

tratam o couro cabeludo

Cui.dando da Beleza de seus Olhos
Sem dúvida que um olhar pode ser fatal. E se os

olhos estiverem realçados, então, melhor ainda.
Confira os seus apetrechos.
- Um crayon preto ou marrom cremoso e bem

apontado. Se a sua mão for firme, pode optar por
um delineador.
- Um crayon marrom mais firme para as

sobra�celhas (escuro ou claro).
',- Um pincel, pequeno de pêlo achatado para

esfumaçar., ,

- Uma escovinha ou micropente, para separar os

cílios colados.
- Uma máscara para cílios preta ou marrom.

- Uma pinça para: curvar os cílios. Usar antes da
máscara.

Procure adquirir produtos de boa qualidade. E boa

qualidade também não significa os mais caros.

Existem excelentes produtos com preços
muito bons também.
Comece a marcar com o crayon o canto

interno dos olhos, partindo do ponto em

que os cílios iniciam em direção ao

exterior. Sublinhe delicadamente a linha
inferior do talho ocular, unindo-a com a

linha superior. Com o pincel de pêlo
achatado tente apagar sutilmente o?

traços, criando assim um efeito

esfumaçado.
Se você deseja uma maquiagem mais

discreta e natural, esfumace as linhas

superior.e inferior. No caso de maquiagem. t.. "

noturna, você pode acentuar a linha

superior com um delineador negro ou

marrom bem escuro. Dessa maneira seu

olhar vai ficar mais
intenso.

Evite as tonalidades

agressivas de sombras

que acabam chamando
mais atenção do que a

própria expressão do
olhar. Use tons

harmoniosos,
lembrando sempre que
os claros iluminam e

ressaltam e os escuros

sombreiam e

diminuem. Juntos

<J O seu o I har pode se

tornar uma poderosa
arma no jogo da

'sedução. Por isso, é
fundamental realçá-los

,modelam as pálpebras,
dando profundidade e

realce ao olhar.

Aplique, de início, um
tom neutro (bege, gelo,
marfim) na pálpebra
móvel. Depois escolha
uma sombra de cor avelã
ou canela e aplique ao

longo da dobra da

pálpebra, esfumaçando
com' cuidado, até atingir o
ângulo externo. Os
movimentos serão sempre

regulares e amplos.
Habitue-se a usar pincéis
mais largos e longos do

'

que aqueles dos estojos de
sombras.
Escolha uma sombra
marrom um pouco mais

clara e esfumace-a até a

raiz do nariz. Com a '.

mesma sombra, reforce o

ângulo externo. Complete
a maquiagem, aplicando
um ponto de luz debaixo
das sobrancelhas.
Usando os tons marrons,

bege, avelã, castanho,
, terracota, você consegue

sempre um realce natural.
Mas de acordo com seu

estilo, pode substituí-los
por preto ou cinza intenso,
principalmente se a sua

pele for clara.

Hora de cuidar da área dos olhos
Por ser bastante sensível, a região ao redor dos olhos necessita
de cuidados específicos. Os cuidados devem começar na
adolescência, fazendo a hidratação adequada.
Seja qual for o tipo de pele, a área dos olhos é menos hidratada
do rosto. Nesta região, hámenor número de glândulas sebáceas
e sudoríparas. Por isso, o fator natural de umidade também é
reduzido. É justamente com o objetivo e restabelecer a

hidratação ideal, evitando o aparecimento de rugas precoces, que
surgem a cada dia mais e mais produtos específicos no mercado.
Muitas mulheres só começam a sé preocupar em cuidar desta

região por volta dos 30 anos. Mas, na verdade, deve-se se recorrer

aos cremes bem mais cedo. No momento em que lima adolescente
passa a se maquiar, ela já precisa de cuidados para proteger a pele
do ressecamento.

Aries-Momento para esclarecer,mal-entendidos,Coloquetudo em pratos limpos e o tempo vai
se encerreqar do resto.Tenha cautela com assuntos financeiros e cuide da saúde.

Touro -O período favorece'â livremanifestação de sua capacidade criativa.Mas não pense que as

coisas caem do céu, Favorecido para os investimentos, mas cuidado com o trato com pessoas,
principalmente as do sexo oposto ..

Libr� - O período é propício para arrumar a casa e acertar assuntos familiares. Excelente para
entendimentos com a pessoa amada e para as arnlzades.Cuide da saúde.Afaste qualquerténdência
para saudosismos. Lembre que o momento é hoje,

'

Escorpião'- Não tenha medo das rnudanças.lnvista no seu trabalho e olhe as coisas de frente.Não dê
exagerada atenção as discussões domésticas, Harmonia com a pessoa amada. Tenha cautela ao

tratar de assuntos financeiros.Evite desperdícios e gastos desnecessários.
Gêmeos -O período indica muita agitação e acontecimentos imprevisíveis. Bom para viagens de
negócios e para resolver assuntos pendentes há muito tempo, Tenha cautela ao lidar com
dinheiro,Bom para o.amor e para as amizades,

Sagitário -, A fase é de altos e baixos, mas não se deixe abater, Lembre-se que nada melhor do que
um dia atrás do outro.Cultive a paciência e o entusiasmo,Harmonia com a pessoa amada e bom para
tratar com familiares,

Câncer' Quanto me�os você se envolver em discussões, melhor, Siga a sua intuição e não dê
ouvidos à fofocas.O período é excelente para entendimentos com a pessoa amada e para rever'
velhas arnízades.Cuide da saúde, ' '

Capricórnio - O período é de muito otimismo e perseverança. Excelente para investir no trabalho e:
no futuro.Confie em suas idéias e ponha em prática seus objetivos, Paciência com a pessoa amada e

, no trato com estranhos.Saúdefavorecida.
'

Leão - O perlodo favorece as novas amizades.Talvez seja o momento de sair do casulo e se abrir
, mais para a vida.Não deixe o mauhumor e o desânimo te dornlnarern.Se estiversó, grandes são ,
as posstbllidades de encontrarurn novo amor.Saúde boa,

'

'"
- '

,
,.' t' j.', .
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"

Virgem -Excelente fa�e para a vid� afetiva,O período exiqe concentração nos objetivos.Ccnfle
'" mais em sua intuição e use'o seu sen�o ctttíco a seu favor.O período indica certa,ten'dência para a'

;' introspeçã.Cl;AprÇlveite 'l�t�'s moiJ1eritos para';se fortalecer esplrttuelmente.
.( ':, .:
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J
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, Aquário - Período muito movimentado principalmente para quem está só. No entanto é preciso
'; cuidado para não se deixar levar pelo coração e pela emoção.Lembre-se tenha os pés no chão acima
de tudo.Cautela no trato de assuntos financeiros, -

'

;�eil,(e� - Concentre seus esforços nos seus reais objetivos, No trabalho, não dê ouvidos a fofocas e
ii, nem a maledicência. No terreno afetivo você poderá encontrar grande apoioe compreensão.Cuide
de sua saúde e evite especulações com dinheiro .

.'
,

'

liberdade para as

borboletas I
.

", J
, Atravessando os tempos em papéis" .. �
coadjuvantes a mulher chegou ao século,v'ii

'

XXI atraindo olhares curiosos .. :Mais do quej)
nunca o serfeminino parece ter encontrad();.'
a chave da porta que acessa a liberdadê;"�'
alargando assim seus'tertitórios" , "

Depois de ter conquistado passo livr���:�
frente à procriação, o "segundo sexo" como :j
dizia Simone de Beauvoir, sentiu as rajadas
no peito quando saiu às ruas reivindicando
espaço e melhorias para sua classe. E se�11:<.:vergonha de mostrar o que guardava acirr\ai�'

. dosjoelhos mostrou que queria algo a mqis,,:�:'
além de um simples marido. ':.:�
Foi de fato o primeiro passo rumo a ur
caminho tortuoso que estava por vir. E ho
depois de tantas rajadas ainda
empecilhos e pedregulhos à frente. Diria I

que estes são os piores, pois se tratam das
coisas invisíveis aos olhos. 7v'

Ser mulher desde os tempos de Ev��!'
significa nunca estar só. O que interessa ��.
mulher interessa à humanidade, por qu�.ê';.
de fato a mulher o ser que faz funcionat.���
m o v i m e n t a r a s o c i e d a d e rét.
consequentemente o ser humarúf�:
Nascidas para transformar, 'como relatoq}�
Agenita Ameno em' "Crítica à toliG�t�
feminina': a mulher vive para outras vidas,:�
adaptando seu corpo para um sequndo ser.'f
e monitorando sua vida em prol de umar:��
família patriarcal. E mesmo depois de tef��l'
angariado espaços e atenção, essa' mulhê��;;:
ainda permanece presa a uma cert�'��
interrogação,da qual a resposta parece qu��j:
não quer encontrar. Em certos momentós:t';:
parecemos pertencer à "terra de ninguém�;'::
Pertencentes à categoria que Beauvoi(,·<
registrou como á "categoria do outro':�,�
Vivemos ainda dispersas ente os homens?�:
ainda sujeitas a eles pelo meio ambiente;;�;:
pelo trabalho, pelos interesses econômicos
e pela condição social. Maria Arias A

Liberação da mulher, 1979. Apesar de toda
essa emancipação e de todos os discursos,
proferidos, a mulher ainda está envolvida
pela correnteza e neste momento de uma

forma particular, sendo a manentedora de
uma sociedade de consumo e tendo sua

imagem atribuída ao comprar. ,-

Ser mulher hoje, é ser uma contrlbuidora
em especial da publicidade, que utiliza de
todos os ângulos femininos para
comercializar produtos e movimentar a�:I,�
sifras.lludidas por um mundo de beleza, ô"
ser feminino deseja ser desejada, vive em ,

um universo de ilusões, insiste na

juventude eterna e reproduz ações
masculinas. Acredita que sua emancipação
está impressa no poder demanter-se jovem
e ser o combustível para a publicidade.
Sente a necessidade de ser reconhecida e

abraça as causas do mundo esquecendo-sex:
de abraçar a sua própria, ou seja, fica serP,.
identidade. • �:
Suas lutas durante os últimos 40 anos'
parecem que foram úteis princlpalmente"
para o mercado de trabalho, mas não-

conseguiram resolver e responder a.� I-�
interrogações mais profundas qu��.</
torturam as mulheres desde a história d.à<�.:
maçã. Afinal em que consiste ser mulhe!:t�;]

_ Qual
é

o papel da mulher na sociedade? .2�;:
Agenita Ameno nos relata que a mulher 11:ai.\'
realidade é vítima de sua própria tolice, não _

.

. percebem que trocaram de funçõe:$;tJ
alargaram o diâmetro de seus tanques e ós::�::::
levaram para as ruas. Esperam ser:�S�
reconhecidas pelo que fazem e não pelo"'"
que são, mas a identidade não é construída"

na dimensão do trabalho, no espaço do
fazer, ela é construída na dimensão do

prazer,ou seja,do Ser.

Por:Oaiana Riechel, acadêmica Vfase.
dianar@unerj;br'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Um rodeio que vai fica para a história, desta forma podemos resumir o que foi o 24°

Rodeio Crioulo Nacional do CTG Laço Jaraguaense, des
frequento os rodeios deste CTG, e não tenho lernbr
reunido tanta gente, aproximadamente 15.0/

Jaraguaense durante este último final de sem;n .

O tempo excelente, otima premação nas ;:omp
bailes e shows, além da organização que jéfuma

. '#'
para esta bela festa. .1
Cerca de 200 entidades tradicionallstasjsstavarn pr
cidade de lona, festejando durante os trê'§;Q,L?lS de ro
O CTG Laço Jaraguaense esperava um roderbtgf'a:n�
este, tanto que foram pegos de surpresa, onde ac

principal foi a falta de energia elétrica nos aCqlll:pa
na rede elétrica externa ao parque, chegan.�ó"aq
por sorte a empresa responsável pela;?'reqe e:1
acampadas se manteram calmas, onde:aos poucos
Além de provas campeiras como tiro 'tl'e laço, gine
margura, fut-boí as competições e apre"' . tá õ
durante o 24° Rodeio Crioulo
Em nome da patronagem do CTG L
todos os patrocinadores, equipe que
público presente.

. .

Ganhadores das Bicicletas
sorteadas entes as pessoas que
passaram pelo parque do rodeio no

I?0mingo

SEXTA�FEIRA, 20 de melo de 2005

AI
Por IIdemar Effting - ildemar@meupagosul.com.br· www.meupagosul.com.br

. l ! j j . : ! ! 1 .

.

Indústria e comércio demadeiras
: 312-0280

Na foto acima as cozinheiras que garantem.
as refeições da turma que trabalha pra
fazer o rodeio. Í'
Ao lado turma. da campeira em final de

rodeio, descansando do trabalho pesado.

Claudete B. De Lima
Bairro Três Rios do Sul

............................................................_ _ .. _ _ _.

AgenHâ=Gaú.cha
-

Evento:
RODEIO CRIOULO

Entidade:
CTG INDEPENDENTES DA QUERENCIA

Cidade:
ITAJAI
Contato:

(47) 346-1833
Data de Início:
26/05/2005

Data de Termino:

29/05/2004

DEMARCHI
CAR'NES

Prove nossas'
carnes especiais:

MARRECO,

JAVALI, COELHO

E OVELHA

. Temos carnes
temperadas para

festas
Coxinho da Asa,

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

Confira nossos
ofertas imperdlveis

Fonte: Site MTG/SC www.mtgsc.com.br
Envie sua programação para:

..... . . él9�!:I�él�'!I�I.IPél9��I.II�������

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

Línguicinha Mista R$ 2,99
Picanha Bovina R$ 13;99
Filé Simples R$ 5,99
Ponta de Alcatra R$ 4,99

I
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PÁGINA DA (RIANÇA

LIGUE OS PONTOS E
DESCUBRA O SIGNIFICADO DA
PALAVRA NAll EM INGLÊS!

II

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

OUTRAS PARTES DO CORPO EM INGLÊSI

21
•

*PARTES DO CORPO

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

ORDEM CERTA. DEPOIS, CONFIRA NAS RESPOSTAS

I N09E - NECK - MOUTH - ARM - FOOT - lEG' - EYE I
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