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I �!é���e��ada paz no dia de celeb�"�r Cor���A�hristi
totlvocação da Igreja e

10ràm às' ruas de branco

pata celebrar um dia de

Corpus Christi diferente,
e!l1 que os tapetes coloridos

Ia, foram substituídos por
oandeiras, cartazes e roupa

oranca. Foi a primeira vez

que o ritual mudou em 93

anos de fundação da Matriz

I São Sebastião, onde mais de
três mil fiéis se concen

traram (foto). Duas duas

paróquias, na Barra e na

Vila Lalau, mantiveram a

tradição e fizeram belos

I tapetes.

Juventus dá

- PÁGINAS 4 E 5

.

de 3 e encara

Metropolitano
o lateral Pereira, além de fazer
um golaço que abriu a goleada
de 3 x O sobre o União de

Iimbó, deu a melhor

definição do que foi o jogo de
ontem no João Marcatto:
''Nós temos um banco que
entra e dá continuidade ao

trabalho. Isto e muito n:�oforam o segredo da vitória, E
amanhã a gente já começa a

trabalhar para jogar contra o

Metrophtano. Nosso obrigado
à torcida, que não nos

abandonou, mesmo depois de
duas derrotas". O time

começa a se entrosar e mostra

maturidade mesmo quando
está sob pressão, como
aconteceu no primeiro tempo,
em que o União equilibrou o

jogo e teve até mais chances
de marcar Mas a entrada de
Grislei mexeu com o tricolor e
também com a, torcida, que

empurrou o time para a
.

vitória. _ PAGINA 8

FASE OíFICIL mínima: 12° máxima:20o mínima: 14°
------------------� ---------------------

Ronaldo pede dispensa e

pode ficar fora da Copa 2006

- PAGINA 7

Máxima:20o
• Sexta feira .

de sol, nebulosidade
variada sem previsão
de chuva

• Sábado
de sol, nebulosidade
variada sem previsão
de chuva

o piloto de parapente Marcos Tavares teria sido
"fechado" por um colega no ar e teve que abrir o

.

equipamento reserva. Foi parar num local de difícil acesso,
mas foi salvo pela PM sem um arranhão. - PÁGINA 8
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OPINIÃO

Polêmica à vista
Se faltava algum dado

científico para reforçar a

resistência contra à mani

pulação genética de ali
mentos, uma pesquisa da
Monsanto acaba de pôr fim
à dúvida sobre os danos
causados à saúde. O jornal
britânico The Independent
publicou reportagem ba
seada em dados retirados
de um relatório secreto de
1.139 páginas, segundo o

qual ratos alimentados com

milho geneticamente mo-

dificado apresen taram

diminuição dos rins e

II alterações na composição

II
do sangue. A revelação
reacenderá. o debate e

garantirá munição aos

opositores dos programas e

plantio de transgênicos.
A pesquisa contribuirá

decisivamente para aumen

tar as divergências entre

ambientalistas, membros do
Ministério do Meio Am

biente, inclusive a ministra

'II

FRASES

Marina Silva, e setores do

governo federal. Também
incentivará os mais radicais
a promoverem ações irres

ponsáveis contra as plan
tações de sementes trans

gênicas, como já acortteceu

em diferentes pontos do

país. Com certeza dividirá
ainda mais as opiniões e

ressuscitará o debate

milho produzido através de
métodos convencionais não

apresentaram os mesmos

sintomas." Especialistas
ouvidos pelo jornal britâni
co disseram que as altera

ções sanguíneas apresenta
das pelos roedores subme
tidos à dieta rica em milho

transgênico podem signi
ficar que houve danos ao

... A pesquisa contribuirá decisivamente

para aumentar as divergências entre

ambientalistas e setores do governo federal

nacional acerca da pro

dução e comercialização de

produtos geneticamente
modificados, liberadas a

partir da aprovação da Lei
de Biossegurança.

O relatório, produzido
pela Monsanto, uma das
líderes mundiais em pes
quisa e produção de ali
mentos geneticamente mo

dificados, diz ainda que as

cobaias alimentadas corn

sistema imunológico ou

algum desequilíbrio orgâ
nico como, por exemplo, o

.surgimento de um tumor.

A polêmica está no ar e

a bomba de efeito prolon
gado caiu no colo do gover
no Lula, que terá que usar

de muito jogo de cintura

para contornar, sem desa
gradar os produtores rurais

nem dar as costas aos ape
los dos ambientalistas. Os

especialistas em genética
molecular dizem que "os
resultados -são muito

preocupantes do ponto de
vista médico". O presiden
te poderá contar com o

apoio da Monsanto, que se

apressou em tentar mini

mizar o teor doi documento
e garantir que "as anoma

lias verificadas são insigni
ficantes".

Não precisa ser nenhum

especialista para prever a

repercussão dos resultados
da pesquisa no cenário

político. Por outro lado, o

, embate exigirá dos digla
diadores fundamentações
mais sólidas, o que certa

mente enriquecerá o deba
te. Não obstante, ainda

que os resultados da pesq
uisa apontem danos à

saúde, neste primeiro, a

produção, a comerciali

zação e o consumo de
alimentos transgênicos não

sofrerão revés.

"Não sobra pedra sobre pedra no cenário político, pinta um clima de fim de feira moral, de
desesperança, de indignação, d� salve-se quem puder, tudo ao mesmo tempo"

• Do jornalista Ricardo Kotscho, ex-secretário de imprensa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

/. I Fatos & Pessoas
Fernando Bond

Atendendo a pedidos:
assinaturas na CPI

Alguns leitores ligaram para a coluna

para pedir um "favor": que fossem
nominados os deputados e senadores
catarinenses que assinaram o

requerimento da CPI dos Correios, para
que se possa conferir depois quem fol

que retirou os nomes e, se "por acaso';
teve emenda parlamentar liberada para
suas região. Nada mais justo. Portanto,
aí vai a lista oficial das assinaturas de

terça-feira (porque depois desse dia já
havia desistências na bancada
catarinense): deputados Gervásio Silva
(PFL), Paulo Bauer (PFL), Edison
Andrino (PMDB), Paulo Afonso
(PMDB), Ivan Ranzolin (PP), Odacir
Zonta (PP), Fernando Coruja (PPS),
Jorge Boeira (PT), Luci Choinaki (PT) e
Mauro Passos (PT). E os senadores

Jorge Bornhausen (PFL) e Leonel
Pavan (PSDB). Como Santa Catarina,
tem 16 deputados e a lista acima

apresenta só dez, quer dizer que seis não
tinham assinado até terça. No Senado,
faltou Ideli Salvatti (PT). Interessante
que os leitores estavam mais preocu
pados mais com quem tirou o nome da
lista do que com que pôs. Faz sentido.

I
Malhando o PMOB
o deputado Paulo Afonso (PMDB)
lamentou da tribuna' da Câmara a

completa ausência do PMDB, nos
debates em torno da CPI dos Correios e

exortou aos "amigos do PT" a não

retirarem suas assinaturas do

requerimento em favor da investigação.
Quanto ao PMDB, disse: "Sei que temos

uma divisão interna, posições até
bastante antagônicas, mas no mínimo eu

esperava, no mínimo, já que
formalmente o PMDB faz parte da base
do Governo, que aqui se ouvissem vozes,

'pelo menos uma. Mas nada disso
aconteceu. É como se nosso partido não

existisse no plenário desta Casa, fato aliás

que tem-se repetido de forma muito

rotineira, para a tristeza de todos nós

peemedebistas que desejamos ver o

nosso partido atuante':

Quem tirou
Pra lá de constrangida, a deputada Luci
Choinaki tirou o nome do requerimento
da CPI. Mas no caso dela não foi emenda

parlamentar não. É que o próprio
presidente do MST (Movimento dos Sem

Terra), João Pedro Stédile, ligou para
pedir que ela voltasse atrás. É a tal história
do MST e o Governo Lula: vivem se

.

estranhando, mas é igual aquele casal que
se ama e não consegue se separar. A tese

do MST sobre Lula é que "é ruim com ele,
mas é pior sem ele':

Quemmais
O deputado Jorge Boeira, que representa
o Sul do Estado, também não resistiú à

pressão e tirou seu nome da CPI. Assim, o .

único petista catarinense que não cedeu ao

Planalto foi Mauro Passos, que anda
irritando profundamente o presidente
nacional do partido, José Genoino. Agora,
genuíno por genuíno petista, Mauro Passos
é mais ... Ou não?

Feira da Esperança
Terceira vez como madrinha da Feira da

Esparança, a primeira-dama do Estado,
Ivete Appel da Silveira, e o governador
Luiz Henrique, participaram na noite de

quarta-feira, no Centro Sul, da abertura da
18" edição da festa.Acompanhados do

prefeito de Florianópolis, Oário Berger, e
da primeira-dama municipal, Rosimere
Ber er (foto), o governador e dona Ivete

prestigiaram as atrações da abertura, entre
elas, apresentação de dança interpretada,
por alunas da Apae (Associação de Pais e

Amigos dos Exepcionais).
fbond@ibest.com,br
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SEXTA-FEIRA, 27 de maio de 2005

OPINIÃO
_/O país que queremos

Contra dados não há argumentos.
E o governo federal tem dados que
evidenciam um cenário bastante
positivo e contrastam com o país
que assumimos menos de dois anos

e meio atrás. Se a economia do país
vai bem, se a inflação está sob
controle, se o emprego, as

exportações, a renda e a in�lusão
social crescem, as coisas ficam fi

difíceis para a oposição, afinal, não é possível fabr[�a�
uma crise econômica. Que se fabrique então uma cri;�
política, porque é preciso desestabilizar este país a

qualquer preço. É só o que .querern figuras como
Fernando Henrique Cardoso.
A última tentativa da oposição busca atingir o

em uma de suas principais marcas, que é o combate à

corrupção, numa estratégia clara de antecipar o debate
da sucessão presidencial e desgastar a imagem de Lula, I
A corrupção é um dos males que herdamos com o Estado I

brasileiro, o PT não a inventou. Pelo contrário, ela vem !
sendo duramente combatida pelo governo Lula. Nunca I

-

no país houve tanto empenho em investigar e punir os i
crimes de colarinho branco.

JO ministro José Dirceu costuma dizer que este

governo não rouba e não deixa roubar. E no goverào �
Lula, somente em operações da Polícia Federal já for1111 � PI
presas 1.2,34 pessoas, entre os quais 819 eram políticQ11 fi
empresários, juízes, policiais e servidores públicos, geRte 1

que normalmente não ia pra cadeia no Brasil. No di;Yi P
das recentes denúncias de corrupção nos Correios, a

Polícia Federal já abriu inquérito e indiciou os �Ji�
funcionários afastados por suspeita de corrupção. I1Dil' f, d

. Ministério da Justiça ordenou que as investigações sejamBfl n

rigorosas. Porque esse é o papel de um governo séJ.itoç' i U

Muito diferente do' que fez "o governo anterlói,''q:ffili; �
transformou a cúpula do Ministério Público '-em) JffiJáll

,

engavetadora de denúncias. )[iJ�l s
'

O objetivo do senhor FHC é inspirar uma suposta c�j�� l
I

)U511institucional, fomentar a instabilidade. Acho nat��a� D
que essas aves de rapina, que dilapidaram 7 6%rg�gl J

.patrirnônio público, aumentaram a carga tributáFálh
erraram na política de câmbio, erraram na política �Ql=
juros e nos deixaram urna herança fiscal perversa e8�'�
difícil administração, agora digam que o país está S'e<m,E

rumo. Porque o Brasil não está' no rumo dd�f<. )

Esses que agora querem nos dar lições arrebentaranf'âs I

contas externas. São os mesmos que mantiveram a f:f# I
de juros a uma média de 22% ao ano, de 1995 a 19��.G)
comprometendo o endividamento dos est'ados, ?iiJ
municípios e da União. De maneira irresponsáve�;i)HI
Banco Central, nesse período, impôs uma ânc,2[�
cambial, apreciou o câmbio � comprorneteujji
exportações. Foram quatro anos de crescimento pífii')lo
FHC assumiu o governo com um saldo comercialvêe
10,,5 bilhões de dólares. Quatro anos depois, havia I(jffi I

déficit de 8,5 bilhões de dólares. ':;� ;
Os resultados do Brasil que estamos construindo :�� I

bem diferentes. Tivemos 5,2% de crescimento em 20Q�"
a maior taxa dos últimos dez anos. A produção indusmal"
desse período foi a maior dos últimos 18 anos. Chegam�s
a 104 bilhões de dólares de expórtações e a. 37 bilh,U:'
de dólares de saldo comercial. Em 12 meses, geramOS
mais de 1,5 milhão de novos empregos formais. E criaM�s
as condições necessárias para recusar um novo accird05;
com ó FMI. Sem falar nas conquistas sociais, que Ifl���'
ainda mais visíveis. Como eu. disse no início, quand�:l��I'
gente conhece os dados fica mais difícil cair ,�mf]
conversa fiada. 'uB1 l"1...'1

o deputado DioneiWalter da Silva escreve às sext�rrr)
feiras nesta coluna.
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� Câmbio Verde'
o vereador Afonso Piazera Neto (sem
partido) é autor da indicação aprovada
esta semana que solicita à Gerência

municipal de Meio Ambiente a im

plantação do programa Câmbio
Verde, para a troca de materiais

recicláveis por alimentos e remédios

às pessoas carentes.

Outra indicação do vereador aprovada
sugere que a Secretaria de Desenvolvi

mento Social implante o proqrarna
Caminhada da Cidadania, para incentivar
a arrecadação de calçados também parà
serem doados aos carentes.

Como está? "

� Responsabilidades
Merece os mais efusivos elogios a

iniciativa da Associação de Moradores
do Rio Cerro II de promover uma rifa

para" arrecadar recursos para o

tratamento do garoto Luiz Fernando Sell,
contaminado por leptospirose. Aliás, a
associação entregou recentemente um

triciclo a uma moradora do bairro com

problemas de locomoção.
A responsabilidade, nos dois casos, é do
Estado.A obrigação, inclusive, está prevista
na Constituição. Não é possível que o

município ainda fique indiferente a

situações de risco.

Balanço
� Taxas

A Câmara de Verea.dores �provou a

Or . ação que repudia a lei estadual
m ..

13248/2004 que reaJu�ta e cna t�xas
I staduais que oneram diversos serviços

frestados à população catarinense.

teis vereadores assinaram a moção,
entre eles o vereador Ruy Lessmann

IrDT), que destacou que em

11ipns casos o reajuste chegou a

�f�llú. "Esses aumentos são um

;11rdo
na atual conjuntura

e "mica que estamos vivendo. E

ia� 50 na condição de cidadão e não

de vereador'; desabafou.
! 1h)

A quantas anda o projeto de revita

lização do Centro Histórico de Jaraguá
do Sul, divulgado no final de janeiro? A

proposta da administração era recorrer

à Lei Rouanet para conseguir cerca de

RS 3 milhões e salvar o que ainda resta

dos antigos prédios da estação ferroviária.
O que foi divulgado com pompas e

circunstâncias, hoje está esquecido.
Pelo menos. não se tem mais notícia

do projeto.
Será que o dito cujo está seguindo o

mesmo caminho de muitos outros: os

escaninhos?

A prefeita em exercício Rosemeire Vasel

concede hoje, a partir das 9 h, na sala de
reuniões da Prefeitura, uma entrevista

coletiva à imprensa para apresentar um

balanço dos trabalhos realizados
durante os 14 dias que ocupou o cargo.
Os secretários também vão participar.
Rose foi a primeira mulher a assumir

como prefeita desde a emancipação
político-administrativa da cidade, há 71

anos. Ela substituiu o prefeito Moacir

Bertoldi, que viajou à Brasília, Rio de
Janeiro e Paraná para buscar recursos e

conhecer projetos.

,

/y,)
16 ' CONGRESSO NÃo CEDE À PRESSÃO
I "

11)/1

rT ajuda a derrotar governo e
r �1J'

::C
....

CPI dos Correios é criada

Secretaria estadual cria Comitê

Regional de Turismo do Itapocu
JARAGUÁ DO SUL - Para

desenvolver o turismo na região,
a secretaria estadual da Cultura,
Turismo e Esporte criou, ontem,
o Comitê Regional de Turismo
do Vale do Itapocu. A sede do
comitê será no Portal do Lazer,
emGuaramirim, por sugestão da
secretária de Desenvolvimento

Regional, Niura dos Santos.
A organização do turismo no

Estado deverá ter constituição
jurídica para a criação de
comissões de trabalho e busca
de, projetos regionais. Estabe
lecer comitês e comissões dentro
dos padrões legais, fortalecer a

classe e criar uma nova cultura
além de prestigiar os profissionais
que buscam se capacitar na área

do turismo é o grande desafio da
Secretaria de Estado de Cultura,

Turismo e Esporte. "Não

podemos deixar escapar recursos
e oportunidades em um setor

que com certeza será o maior

empregador do mundo", disse a'.

secretária Niura.
Além de fomentar o turismo. "

em Santa Ca t ar ina.. a

qualificação técnica em Guias
de Turismo já é realidade na

região, o Senác/SC, as

Secretarias de Desenvolvimento

Regional e as Prefeituras

Municipais são aliadas para que
o processo de desenvolva no

Estado. O conceito de turismo
integrado favorecerá outros

municípios, como São Bento do
Sul que faz parte do Comitê
constituído por tet no seu.roteiro
turístico a integração com o

roteiro do Vale do Itapocu ..

;I,()·
I dividiu os votos da base elegendo

SeverinoCavalcanti (PP).
Do outro lado a oposição

comemoroumuito. "Ogovernoblefou
até o último minuto dizendo que
enterraria a CPI. Para felicidade do

. Parlamento e do povo brasileiro, o
governo não conseguiu desmoralizaro
Legislativo", disse o líder do PFL na
Câmara, RodrigoMaia. Os números
finais, sem a contagemoficial, são 240
deputados e 52 senadores.

O líderdoPTnoSenado,Delcídio

�;14 d�putados do
� p�:flnantlveram apoio.

] 1 rr.l�?,ram nove votos
c

p:ar,a enterrar a CPI
I

Ih

s i 13RASÍLIA - Foram várias noites e

I n d!rS�rdidos em reuniões e tentativas

iR fl rMsucedidas para esvaziar aCPI que
p I rrãQP�J3r corrupção nosCorreios e o

e?v�ljmentodopresidentedoPTB,
ROffin:? Jefferson, no_�sq��m� de

1 s arrecadação e propinas da ECT. cedido a seus argumentos e que
rtl . .

"'llavampoucosmmutospara ameia-

�ifeiaequarta-feiraquando os líderes
��es.e renderam à re�da�e: nãocfrWgurram as 83 desistências por
�hove nomese aCPlestácriada.
f $e pelo menos nove dos 14

lo aeplluados do PT que mantiveram o

E a�i1D-Jivessem atendido aos apelos
�ficos do Governo, a CPI teria

:, sI:!��qterrada.Continuaram subscre

I, +��R,os deputados Chico Alencar,
\ValJ�\ Pinheiro, Maninha, Paulo
�ubém, Orlando Fantasini, Màuro
'Ir)' \
�;PilinarMachado, IvanValente,
1r\tÔl\10 Carlos Biscaia, Virgílio
�es,JoãoAlfredo, Dr.Rosinha,
�Clair, eNazareno Fonteles, além
�s1IiladorEduardo Suplicy.
13\Nãodeu, bateu na trave.Émuito
��l!tável que o PT mais uma vez

tfnha derrotado o governo", disse o
lídtr�oGovernoArlindoChinaglia,
lç'5rdo da derrota napresidência
�E�ara, ondeVirgílioGuimarães

Amaral, chegou a anunciar que a

bancada de sete 'senadores havia

ninguém iria assinaro requerimento.
Eduardo Suplicy (PT) fez um

discurso emocionadono plenáriopara
dizerque nãopoderiadeixarde assinar
aCPI. "Omelhor para omeu partido,
omelhor para o presidente Lula é eu

ass�ar esse requerimento, inclusive
paraquevenhamos a retletirmelhor",
discursou Suplicy, com a voz

embargada.
O PP também fechou questão

contra a CPI e determinou que os

parlamentaresque já tinhamassinado

o deputado catarinense Mauro Passos votou a favor da CPI

inscrição "roupa suja se lava emCPI.
. PT, quem te viu quem te vê",
referindo-se ao fato de o partido ter
sido favorável às CPls quando era da

. oposição. O deputado Henrique
Fontana (PT) protestou: ''Não vamos
permitir que a oposição faça esse

espetáculo". ,

RenanCalheirospediu calma aos
parlamentares e disseque oCongresso
vai cumprirseupapelcom isenção. Ele
observou que já houve CPls mais

complexasno passado enempor issoo

país parou.

não retirasse a assinatura.

Agora, opresidente doCongresso,
RenanCalheiros, pedirá aos líderesdos
partidos naCâmara e no Senado que
indiquem os 16 deputados e 16
senadores que vão participardaCPI.

Naquarta-feira demanhã, depois
que o requerimento pedindo a

instalação da CPI foi lido, a sessão

conjuntanoCongresso teve discursos
inflamados. E provocações.OPSDB
levou um cartaz com a foto do

presidente do PT, José Genoíno, e do
deputado Miro Teixeira (PT) com a

o requerimento retirassem o apoio.
PSDB denunciou uma suposta

pressãodogovernosobreparlamentares
daoposição.O líder tucanonaCâmara,
Alberto Goldman, disse que a

deputada Ana Alencar (PSDB),
suplente de um deputadodo PL, teria
sido procurada pelos governistas. De
acordo com Goldman, eles teriam

ameaçadochamardevoltaodeputado
do PL para reassumir o cargo se Ana Secretária Niura explica sobre a importância de montar o comitê

I.

Mulheres recebem homenagem da Câmara
Ilc.,

.

! ,l>j\RAGUÁ DO SUL - A Câmara

�e()Y�readores realizou quarta

,llliv;ma sessão de homenagem
aPlefeita em exercício Rosemeire
Nel (PTB), por ser a primeira
�Q1h'er a ocupar o cargo em

J�raguá do Sul. A homenagem foi

1stendida à merr{ória da

1tnfresária Ilze Kolbach,
�presentada pelo filho Milton
Rillbl1ch. "Ela é um exemplo para
?s novas gerações. Temos que
valorizar as pessoas que marcaram
ali.istória, deixando a marca da

?f.;l-Vura, honra e dignidade",
destacou a prefeita Rosemeire
Vâs'él em seu pronunciamento na
triUuna.:
A vereadora Maristela Menel

(sem partido) , representando todos

de Vereadores Municípios buscam alternativas,
\

para reduzir violência infantil
lUCIANA MARIOT

os vereadores, usou a tribuna para
destacar a atuação da

.'

prefeita que
já foi secretária municipal
de Educação e educadora na

Unerj. "A Rose me ensinou a ser

política. Minha carreira política foi
alavancada já na época em que
militávamos na secretaria de

Educação. Nós mulheres estamos

bem representadas por ela", elogiou.
A prefeita em exercício recebeu

do presidente da Câmara, Ronaldo
Raulino (PL) uma placa com a

frase: "O esforço de um trabalho'
vencedor representa para a

sociedade a contribuição para um

futuro ainda melhor, servindo de

JARAGUÁ00 SUL- A Secretaria
estadual da Segurança Pública
reuniu na quarta-feira represen
tantes dosmunicípios que compõem
as três Secretarias de Desenvol
vimento Regional para debater o
Estatuto da Criança e do Adoles
cente. O tema foi voltado ao

Planejamento deAções Pedagógicas
da Liberdade Assistida e da Pres

tação de Serviço à Comunidade.
Para contribuir com a redução

dos crimes contra a criança e o

adolescente, a secretaria preten
de, através do trabalho em con

junto, despertar a auto-estima,
permitindo que eles entendam e

busquem seu poder de transfor

mação e construção de um projeto
pessoal. O plano de ação da
Secretaria da Segurança Pública
tem por base a regulamen-tação.
do Sistema Nacional de Medidas
Sócios Educacionais, que

pretende aperfeiçoaro sistema de

segurança.
O Estado, pormeio de propostas

que integrem políticas de segurança,
sociais e ações comunitárias, espera'
reprimir e prevenir o crime e reduzir a

impunidade. Nesse sentido, os

municípios estão sendo orientados

para que ações de segurança sejam
debatidas e implantadas.

Os vereadores e a prefeita em exercício hqmenageada
placa com o brasão domunicípio.

.

A sessão de ontem foi

antecipada para quarta-feira por
causa do feriado de Corpus Christi.

primeiramulher a alcançar o cargo
soberano no Poder Executivo

Jaraguaense". Já o filho de Ilze
Kolbach, Milton, recebeu uma

alicerce para novos desafios que
serão superados graças a

competência e o esforço da
.

.
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Na praça, uma manifestação pela paz nas ruas, no trânsito e em casa

Os jovens atenderam o convite e também fizeram a manifestação

CORREIO ECONÔMICO I
Padre no debate econômico
Florianópolis - No momento central da Semana da Indústria, a
Fiesc promoveu um debate sobre a situação econ-ômica,
política e social pela qual passa o país. Uma das discussões

que mais envolveram o empresariado foi a abordagem de

ações sociais realizadas em Florianópolis por um grupo
liderado pelo padre Wilson Groh, que trabalha com

comunidades pobres da Capital e, entre outras ações, também
está mapeando processos de migração de pessoas de baixa
renda no Estado. "Ainda é tempo. Se cruzarmos os braços e

não fizermos nada, em 10 anos a cidade estará como o Rio" r

disse o padre."Cobertores e sacolas de comida não adiantam.
O que resolve mesmo é formar os jovens para o futuro, é
inseri-los no mercado de trabalho:

Fala Faraco
Para o presidente da Fiesc,
José Fernando Xavier Faraco,
outra forma de contribuição
que deve ser perseguida é a

de "criar mecanismos para
ajudar o estado brasileiro a ir

para o eixo do atendimento
à demanda da sociedade"
Nesse sentido, segundo
Faraco, a Fiesc trabalhará
em um projeto que vai

permitir o
acompanhamento
qualitativo da atuação dos

parlamentares por meio de
um portal na internet.

Homenagens
A diretoria da FIESC também
ratificou os nomes dos
empresários catarinenses que
serão homenageados com a

Ordem do Mérito Industrial. São
eles: Carlos Frederico Adolfo

Schneider, de Joinville,
Germano Emílio Purnhagen, de
Rio do Sul, Lothar Schmidt, de
Blumenau, Manoel Dilor de
Freitas (in memoriam), de
Criciúma e Urbano Franzner, de

Jaraguá do Sul. A homenagem
será na próxima segunda-feira.

EUA crescem
A economia dos EUA cresceu a

um ritmo anual mais rápido do
que o registrado em

estimativas anteriores pelo
governo americano. Apesar do
avanço, o resultado ainda ficou
abaixo do previso pelos
analsitas de Wall Street.
O Produto Interno Bruto do país
cresceu a um ritmo anual de
3,5% nos três primeiros meses

do ano, contra 3,1% divulgado
anteriormente. Economistas
estimavam que o PIB seria
revisado para 3,6% no período.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Jornalistas falam
Ainda durante o encontro,
os colunistas Estela Benetti,
do "Diário Catarinense"
Moacir Pereira, de "A
Notícia" e "O Estado'; e
Cláudio Prisco, de "A Notícia';
falaram aos empresários
sobre a conjuntura política e

econômica. Os três foram
unânimes em afirmar que o

país necessita

urgentemente de reformas,
sobretudo a política.

SEXTA-FEIRA, 27 de maio de 2005

CORPUS CHRISTI DA PAZ

Fiéis vão à rua de branco celebrar paz de Cristo

LILIAN CARDOSO

A rua, o gramado e o adro da Matriz ficaram completamente lotados para acompanhar a missa de Corpus Christi

� Padres vítimas de
violência semana

passada ontem

celebraram a paz

�, }ARAGUÁDOSuL- Mais dequatro
mil pessoas com.balões, bandeiras e

roupas brancas participaramdamissa
e procissão deCorpusChristiemfrente
à igreja Matriz São Sebastião. Foi a

primeira vez, em 93 anosdeexistência,
que a igreja celebrou o dia deCorpus
Christidemaneira diferente. Em vez

da confecção dos tradicionais tapetes
de serragem colorida, um "Manifesto

pelaPaz". Epara amaioriados católicos
da cidade, a novidade foi recebida de
maneira posit;iva.

Minutos antes da celebração
foram distribuídos folhetos para

acompanhar amissa, bandeiras com
mensagens de paz e balõesbrancos.O
casal Valmira e Antônio de Liz, que
trouxe osdois filhos, ficouemocionado
com a recepção. "As crianças
receberamobalõese todos nós estamos

prestandomuitaatenção nas palavras
emensagens", disse Antônio. Outros
trouxeram de casa faixas e cartazes

com mensagens de paz. O
coordenadordo grupo daPastoral da

Juventude Estudantil da Matriz,
Douglas Maçaneiro, que segurava
uma das faixas, destacou 11 importância
que a Igreja tem no combate à

violência. "Conscientizar os fiéis é o

principalobjetivo na lutapela paz".
A missa que começou às 9h da

manhã foicelebrada pelos padresSildo
da Costa, Emerson Guimarães e

NelsonTachini (veja reportagem sobre
os sermões na página 6). E logo após à
comunhão todos foramconvidados a

participardaprocissão, quepassou pelas
ruasJoãoMarcatto, ReinoldoRau com
umaparada naPraçaÂngelo Piazera.

Oração, cantos e mensagem de paz

acompanharam os fiéis durante a

caminhada.No palco da praça foram
lidas mensagens que marcaram a

manííestação'Apaz é só a gente que
faz" e "vencer a violência é participar
das lutas comunitárias".

A católica Isaura Pelens, de 43
anos, que veio acompanhada do
marido e da filha, gostou da

celebração deCorpusChristi; "Todos
nós viemos de roupa branca com a

intenção de desejar mais paz ao

mundo"."O mais importante é a

palavra de Deus e não os tapetes",
era a opinião da dona de casa Tereza
Bompani, que gostou damaneira que
foi celebrado Corpus Christi neste
ano. Esse também foi o julgamento
de Paulo Felipe Kons, ummenino de
12 anos."Acheimuitomais legal que
no ano passado" e lembrou sobre a

paz no trânsito/As pessoas também
são, violentas e não se comportam
como deveriam".

Depois damanifestação na praça,

Valmira e Antônio de Liz levaram os filhos à praça Um pedido comum ontem: paz para as famílias;'

Isaura Pelens, o marido e a filha: branco pela paz

os católicos retornaram para a rua emj V€

frente àMatriz e receberam a berrÇJ0 ' a

final. Padre Nelson derramou':iJ
-

benção sobre todas' as famílias, as i
empresas, o comércio e a tod� asj
pessoas da região. Balões cpm!
mensagens de paz foram soJ�os!
enquanto os católicos se abraça�am �

. I

desejando q. paz uns aos outros. E�
. depois dabenção, o salão da paróquia!
recebeu os fiéis para um churrasco l
beneficente, mais uma corrEra.!
ternização pacífica. I

l
l
I
.

.

lç
�----------------,------�
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i Nos sermoes e na

:anifestação, os
�ligioSOS destacaram

'valor da Eucaristia

"Que dia bonito", foi assim que

�ároco Padre Sildo iniciou o

rOlão na missa de ontem na

I�triz. A celebração do Corpus
'. risti, segundo o Padre, é a festa
" J reconhecimento, por isso que

()Isão convidados para caminhar

ómCristo. "Ele caminha conosco

ios6 hoje, mas todos os dias de

�ssâ.vida", advertiu o padre aos

iliS.· Sendo a Eucaristia o

atrainento, o Padre disse que não

· t.rb§e deixar de conhecer quem
sr.tao lado. "Na Eucaristia todos

· s�ddo nosso lado para receber o
�o� se você não olhar para o

I$C.nãOenxergar a pessoaque está
· �i:éu'lado como irmão não há

l�tia.Tanto na famíliacomono
I �o tem q�e�xistir fraternidade,
p#illia e umao .

1:.Qpároco também lembrou do

P�ã'João Paulo II, que sempre
, p��u amor e respeito. Depois

It·... �

a�o�eitou para perguntar aos que
e\1Íj�flm presentes: "A Eucaristia

te\il�'sentido em sua vida?" E
�"1.

e�]çou que há vários modos de

; rgp�itar a Eucaristia. Modo

simples que começa namaneira de
ve,ltij: e vai até o compromisso com
a Mi9a. "Outro pecado grave é

SEXTA-FEIRA, 27 de maio de 2005

CORPUS CHRISTI DA PAZ

o padre Si Ido faz o sermão aos fiéis e prega: "Deus é prioridade. Se não a violência toma conta

entrar na fila da comunhão de

qualquer jeito. A Eucaristia é o

compromisso com a vida e quem

comunga não pode fraudar,
.

cometer crimes,mentir e cometer
violência".

No sermão, Padre Sildo fez

questão de falar sobre o tema da

Campanha da Fraternidade deste
ano, "Felizes os que promovem a

Paz". "Deus é prioridade. Se não a

violência toma conta. Briga,
intrigas, inveja, mentiras e traição
e, nas novelas, o que passa é só

bobageira. Dizer que a Igreja é

retrograda? Não". Padre Sildo disse
que é preciso ouvir o que Deus nos
fala e sentir a presença dele. "O

que vejo nos dias de hoje é desamor

e violência. Comungar com amor

Padres falam sobre o exemplo de Cristo

'G.

}INGLÊS
PARA

Dia: Quinta-feira
Horário: 18:30 às 20:30 horas
Início: 9 de junho de 2005

VAGAS LIMITADAS'

'" DESCONTO PARA
FUNCIONÁRIOS DA
WEG E MARISOL

A Escola se reserva no direito de só iniciar as aulas com um número mínimo de 4 alunos porlurma

é proclamar a paz". O Padre

Nelson Tachini, que foi vítima de
uma assalto na semana passada,
aclamou: "Viva Cristo e Viva a

Paz", lembrando das vítimas da
violência. Já na praça, durante a

manifestação, Padre Sildo

reforçou: "Vencer a violência e

manter a serenidade, buscando
sempre a verdade'".

NAS OUTRAS PAROQUIAS

Manifestação pela paz, doação de agasalhos e tapetes também

marcaram o dia .das outras paróquias da cidade. A paróquia São

Francisco de Assis, da Vila Lalau e a Paróquia Nossa Senhora das

Graças, da Barra do Rio Cerro, foram as únicas a manter a tradição
e confeccionar os tapetes. A paróquia de São Judas Tadeu, no

Bairro Água Verde, também inovou e trocou os tradicionais tapetes

pela Caminhada da Paz e recebeu doação de alimentos.

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 até 31 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 dadaspor Santa Catarina.

Secretaria de
. Estado da Fazenda SANTA CATARINA
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··cp JURíDICO
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.... Dano moral em acidente de
trabaiho·tem nova decisão no TST

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu,
em dois recursos, que não cabe à Justiça do Trabalho julgar
pedido de indenização por dano moral decorrente de
acidente de trabalho. Até agora, das cinco Turmas do TST,
a Quinta e a Quarta decidiram pela não-competência da

Justiça do Trabalho para o exame dessas causas, a Primeira

julgou de forma contrária e a Segunda e a Terceira ainda
não examinaram a questão. Cabe à Seção de Dissídios

. Individuais 1 (SDI-1) do TST uniformizar eventuais decisões

divergentes de Turmas.
Um dos recursos examinados refere-se à causa de uma

trabalhadora que p_erdeu parte de dois dedos da mão
direita numa esteira de produção de fraldas. O Tribunal

Regional do Trabalho de Minas Gerais havia decidido pela
competência da Justiça do Trabalho, condenando a

empresa Bem Estar Comércio e Indústria Ltda. ao

pagamento de 'RS 70 mil por danos morais e estéticos. Na

Quinta Turma do TST, a empresa obteve provimento ao

recurso para que o processo fosse encaminhado à Justiça
Comum de Minas Gerais.
A Emenda Constitucional 45/2004, da Reforma do
Judiciário, não ampliou a competência da Justiça do
Trabalho para alcançar essas ações, visto que permanece
na Constituição a distinção das obrigações oriundas da

relação de emprego (artigo 114, VI) daquelas que resultam
do acidente de trabalho (artigo 109,1), disse o relator,

,
ministro João Batista Brito Pereira.
Ele ressaltou que, pela Orientação Jurisprudencial nO 327
da SDI-1, cabe à Justiça do Trabalho examinar pedido de

indenização por danos morais e materiais, "desde que
resultantes de fatos relacionados com o contrato de
trabalho': No caso, esclareceu, a indenização justifica-se
não em razão do contrato de trabalho, mas de acidente
de trabalho.
O relator citou decisões do Supremo Tribunal Federal no
mesmo sentido, inclusive uma mais recente, adotada já
na v�gênda da EC 45, na qual o ministro Cesar Peluso afirma

que �'compete à Justiça do Trabalho, como prlncípio ou

regrá geral, processar e julgar ação de indenização de

danos, morais e materiais, decorrentes de relação de

trabalho'; com a ressalva de que tal competência não se

aplica quando "o fato ou fatos causadores dos danos
matertais e morais configurem também acidente ou

doença do trabalho':
'. Em outro recurso, também da relataria do ministro Brito

, Pereira, a decisão também foi pela lncornpetêncla da

Justiça do Trabalho para julgar o pedido de dano moral
feito por uma ex-empregada do Unibanco que contraiu
LER (lesão por esforço repetitivo), doença profissional
equiparada a acidente de trabalho.
Nesse caso, porém, o processo não foi encaminhado à

Justiça Comum, mas extinto em relação aos pedidos de

indenização por dano moral e material, porque foram
formulados e deferidos pedidos de natureza trabalhista;
o que inviabilizou a sua cisão.

"Independentemente de a ação de reparação ser dirigida
êontra o INSS para reclamar indenização e benefício

previd·enciário (auxílio-doença, auxílio-acidente,
aposentadoria previdenciária) ou contra o empregador,
para reclamar indenização a título de reparação por danos
morais ou materiais, a competência se estabelece a partir
do fato gerador (causa de pedir) de referidas indenizações:
acidente de trabalho'; disse o relator.

, Segundo o ministro Brito Pereira, não cabe, nesse caso,
saber contra quem a ação é ajuizada, "porque estar-se-ia
confundindo o critério de fixação da competência em

razão da matéria por aquele atinente à competência em

razão da pessoa" e também "porque o princípio da
unidade da convicção justifica a concentração da

competência em um mesmo órgão judiciário para que os

pronunciamentos jurisdicionais sejam uníssonos': "Dado
o mesmo fato - acidente de trabalho - a sua qualificação
jurtdlca e os efeitos dele decorrentes devem ser apreciados
por um mesmo órgão judiciário competente, pouco
importando que, em relação a uma ação contra o Estado,
�precie a causa sabia ótica da responsabilidade objetiva
e, relativamente ao empregador, faço-o sob a perspectiva
da responsabilidade subjetiva'; disse. (RR 1170/2002 e AIRR
e RR 347/2000).

* Romeo Plazera Júnior é advogado no Escritório Cassuli

Advogad,os Associados, Mestre em Ciência Jurídica pela UNIVALI,
professor no Curso de Direito da UNERJ e autor de vários artigos
jurídkos.
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ENCURTANDO O CAMINHO

Rodovia do Arroz deve ficar '�
i IJ'�

�í

,1

pronta um ano antes do prevista
MARCIA BENTO

... A obra começou
em março, está

prevista para 2007

mas sai ano que vem

JARAGUÁ DO SUL - As obras
da rodovia SC-413, entre

Guaramirim e o BairroVilaNova,
em [oínville, conhecida como

,

Rodovia doArroz, estão adiantadas
com relação ao cronograma
estabelecido pelo Deinfra
(Departamento estadual de Infra
Estrutura). A ordem de serviço foi
assinada em dezembro de 2004 e

as obras começaram no dia 17 de
março. Segundo o contrato, a

previsão para o fim da obra é
fevereiro de 2007.

De acordo com informações da
Secretaria estadual de Infra
Estrutura, a intenção do governa
dor Luiz Henrique da Silveira é '

inaugurar a estrada no dia 9 de
março do ano que vem, data do
aniversário de Joinville, portanto
quaseum ano antesdoprazoprevisto.

Com 23,25 quilômetros de
extensão a estrada vai encurtar o
caminho entre as cidades da região
Norte e [oínville. De Jaraguá do
Sul, por exemplo, a distância vai
cair pela metade: dos 50

quilômetros atuais para cerca de
32. A Rodovia do Arroz vai custar
R$ 23.886.664,97 milhões e está

sendo financiada pelo BID (Banco
Interam'ericano de Desenvol
vimento), com contrapartida de
50% doGoverno do Estado.

A obra está sendo realizada em
duas frentes de trabalho: uma em

Joinville, no trecho da Vila Nova e

a outra na divisa entre as duas
cidades, a cerca de 15 km da
entrada da estrada do Bairro
Brüderthal. Neste último trecho a

empreiteira está mudando o

traçado da estrada original.Para o

gerente da Infra-estrutura da SDR
(Secretaria de Desenvolvimento
Regional) de Jaraguá do Sul,
Victor Kleine, a estrada deve
beneficiar primeiro omunicípio de
Guaramirim e depois toda a região.
"Pelomenos no setor industrial vai
sermuito bom. Várias empresas já
demonstraram interesse em

construir nas margens da estrada,
que também tem vocação para o

turismo, já que a área é bonita e

bem preservada", disse.
Kleine, que torce para que a

obra seja concluída em um ano.

"Claro que torço para que a

inauguração aconteça emmarço,
mas sei também que fazer 23

quilômetros em um ano é difícil,
especialmente por' causa do

tempo". .. .. enquanto em outros as máquinas avançam sobre a mata

CORREIO TVI-------
MaisMiguel
Miguel Falabella está em alta na Globo. Seu projeto de
seriado "Cá entre nós" foi aprovado. A série retrata dois
casais que se separam e se casam novamente com pares
trocados. Eles se tornam vizinhos.

Está subindo
A novela "Essas Mulheres" exibida na noite de quarta
feira marcou 10 pontos de média e pico de 12. Durante

alguns minutos, ficou a frente do programa Roda a Roda,
do SBT. No horário fechado, das 19h16 às 20h15, a Globo
registrou 34, SBT 12 e a Bandeirantes 5. Um dos

destaques é O ator João Vitti (foto). que faz o papel de
Paulo Silva.

Landau 76
No Esporte Motor (Record) deste domingo, às 9h45,
Ricardo Capriotti e Regina Sertório apresentam uma

aventura feita pela equipe de reportagem do programa
no Pantanal. No Carro de Família, conheça o luxo de um

grandioso Landau 76. Em Tanque Confortável, um Jeep
militar customizado pelo ex-piloto de Fórmula 1, Tarso
Marques. E mais: "Antes da Fama" com o primeiro
mecânico do piloto Ayrton Senna.

Álvaro na Record
A Record contratou o narrador esportivo Álvaro José.
Conhecido como "A Voz da Olimpíada'; Álvaro narrou as

Olimpíadas de Moscou (80). Los Angeles (84), Seul (88).
Barcelona (92), Atlanta (96), Sidney (2000) e Atenas

(2004); os Pan-americanos de Porto Rico (79), Caracas
(83), Indianápolis (87), Havana (91), Winnipeg (99) e San

Domingo (2003). Transmitiu também os principais
torneios de tênis, basquete (NBA), os mundiais de ,�ôlei,
basquete, ginástica olímpica e natação. Em 28 anos de
carreira, Álvaro José transmitiu mais de 100 grandes
eventos internacionais. Com esta vasta experiência, o
narrador reforça a equipe esportiva da Record para a

transmissão do Pan-americano 2007, no Rio de Janeiro.
Até a realização do evento, Álvaro José participará da

programação da emissora com boletins sobre o Pan
2007.

,")"'1)

,';:rH� �
"

. r
._'

Mascarado,
.�(",

Tem gente que não se emenda mesmo, não ser que caia do alto do
.,,'

pedestal que monta para si mesmo. É o caso do ator Paulinho VilhenaC.-"
Pegou mal à beça o ataque de nervos que ele protagonizou esta ':; �: I
semana no Projac. O ator, que chegou ao estúdio de "A Lua Me Disse":��',
atrasado e chutando tudo, está sendo considerado reincidente

I

irrecuperável. Não será surpresa se for afastado do elenco.

Cidade de Deus
( ,(I)

A revista "Time" publicou uma lista dos 1 00 filmes favoritos de todos ,':,',
. os tempos. Na lista, que inclui pérolas como "Luzes da cidade" (1931),': OI

de Charlie Chaplin e "A lista de Schindler" (1993), de Steven Spielberg,' )',
o brasileiro "Cidade de Deus" (2002), do diretor Fernando Meirelles,

r,' J I

,::':1,
não foi esquecido. O sucesso de animação computadorizada
"Procurando Nemo'; de 2003, também foi um dos escolhidos. Quase'

.', i'

metade dos filmes citados foram produzidos fora dos Estados Unidos,' ,

Alguns dos títulos escolhidos incluem "Viver" (1952). do legendário ",',

cineasta japonês Akira Kurosawa, e o polonês "O Decálogo" (1989), do' J

diretor Krzysztof Kieslowski. .J�;I'.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.�rl

..",� �i:;� �__ m__�
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DECISÃO

Ronaldo Fenômeno não vai
� (à Copa das Confederações

, comunicou
à CBF sua

o de não disputar
�o�neio na Alemanha
,.
,

�
v
'DA REDAÇÃO - Ronaldo

, kômeno comunicou àCBF a sua

,: 6t�ãO de não disputar a Copa das

: ��;derações, entre os dias 1� e 29
, Mjuriho, naAlemanha.O diretor
I aJ'�leções, Américo Faria, disse
, q�::� CBF só se pronunciará
, o(itiqlmente quando receber o

í!:,i; c��l!Picado do jogador. Mas
,c, de�ou claro: "Ninguém vai jogar
1:' obrigado na seleção brasileira".

I Já a CBF mantém a seguinte
'1 �sição: quem pedir dispensa da
(J Copa das Confederações ficará
1 fi �tante da Copa do Mundo. E isso
) I

V le para qualquer jogador"; E
ri ,I} Farianãoparouporaí:''Não

lento para disputar uma
o Mundo. Tem que haver

c 'prometimento e sacrifício por
1 p�rt�de todos. Uma das principais

fhõ�s do sucesso da CBF nas

ci�etições que participa é o

[1 t�tam(mto igual que dispensa a

t�os os jogadores".
I ParaAmérico Faria, quem vive

o futebol sabe que o calendário é

assim: "As competiçõesmais longas
da Fifa sempre foram realizadas entre

uma temporada e outra, ou seja: nas
férias. É assim desde que eu me

conheço", disse Faria. No

documento, o craque doRealMadrid
explicará à entidade que sua decisão
se deve ao temor de chegar à Copa
do Mundo desgastado fisicamente,
já que terá participado de duas

\

temporadas semo intervalodas férias,
como deixou 'isso claro em sua

entrevista ao jornal ''AFolha de São

Paulo", publicada ontem.
, PARTICIPAÇÕES - Sobre o

fato de a CBF liberar Roberto

Carlos, do RealMadrid, e Cafu, do
Milan, da Copa das Confe

derações, Américo Faria explicou
que a decisão não é nova, que foi
tomada há bastante tempo. Na

entidade, falou-se inclu�ive que ela
aconteceu pelo fato de serem os

dois jogadores mais velhos.
A comissão técnica acha

importante o Brasil disputar aCopa
das Confederações com seus

principais jogadores não apenaspor
se tratar de uma competição oficial
da Fifa, mas porque será o único

período em que a seleção brasileira
ficará reunida por 30 dias,
aproximadamente.

'

"Estamos

pensando na Copa do Mundo. Ter

Ronaldo diz que está cansado pela forte temporada européia

os jogadores treinando e competindo
por ummês será fundamentalpara a

,

nossa preparação. O tempo que

ficamos juntos nos jogos das

eliminatórias é quasenenhum, ainda
mais que a maioria do time vem da

Europa e passa horas rlenrro de um

avião", disse Américo.

Bonamigo é O pior entre os

técnicos do Palmeiras em 2005
SÃO PAULO - o Palmeiras

já teve quatro técnicos neste

ano. A diretoria já havia

tentado a sorte com Estevam

Soares e Candinho - além de
Wilson Coimbra, que trabalhou
interinamente em um jogo. Os
antecessores não sobreviveram

à irregularidade do time, mas

nenhum teve um desempenho
tão ruim quanto Paulo

Bonamigo, o atual comandante.
Bonarnigo assumiu o time

na partida contra o São

Caetano, na rodada de abertura

do Campeonato Brasileiro.

Começou bem, com um empate
em 2 a 2 fora de casa, e logo na
seqüênci� conseguiu duas
vitórias seguidas: 2 a 1 sobre o

Brasiliense, pelo Brasileiro, e 2

a 1 sobre o Deportivo Táchira,
pela Libertadores.

O triunfo diante dos

venezuelanos, dia 4 de maio, foi
o último do Verdão, que daíem
diante empatou um jogo e

perdeu outros cinco. No total,
Bonamigo acumula duas

vitórias, dois empates e cinco

derrotas. O aproveitamento é

baixíssmo, de apenas 19,62% dos

pontos disputados.
Candinho, que para muitos

foi uma escolha errada da

diretoria, deixou o clube com

aproveitamento de 41,66% dos

pontos. No total, ele conquistou
cinco vitórias, cinco empates e

seis derrotas. Mas não resistiu à

derrota por 2 a 1 para o Santo

André, dia 19 de abril, ainda

• Os técnicos antecessores

não sobreviveram à

irregularidade do

Palmeiras, mas nenhum

teve um desempenho tão

ruim quanto Paulo

Bonamigo, o atual

comandante.

• Bonamigo acumula duas

vitórias, dois empates e

cinco derrotas. O

aproveitamento é

baixíssrno. de apenas
, 9,62% dos pontos
disputados.

Após briga em Mônaco, irmãos
, .

Schumacher agora estão em paz

Saretta é .eliminudo do torneio

t��:�,�:O:a���m�ã�o�andsbm
�fetta se despediu ontem do francês e número 1 do mundo

'!

t�meiodeRolandGarros.Depois em 2003, Ferrero derrotou o

�e derrota]," o britânico ,Greg tcheco Jan Hernvch por 3 sets a

�usedski por 3 a O na primeira O, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/2.

ii fi dada, o paulista não resistiu ao Já Safin precisou de quatro sets

I' ijaliano Filippo Volandri, n�uero
para despachar o desconhecido

�1
do ranking de Entradas da tcheco Lukas Dlouhy, com

TP. Saretta, número 132, foi parciais de 6/7, 6/3, 7/5 e 6/l.

1errotado por 3 sets a O, com Será a terceira vez que os

arciais de 6/4, 6/1 e 6/2. dois se enfrentarão neste ano.

I
Saretta entrou na chave Nas duas anteriores, em quadras

nrincipal de Roland Garros como de saibro, vitória de Ferrero: 6/2

"Iucky loser", após ter perdido e 6/4 no Masters Series de Monte

qa última rodada do Carlo e 2 sets a 1 no Masters

qualificatório para o francês Series de Hamburgo (4/6, 6/4 e 6/
Antony Dupuis em três 2). No total, os dois já se

�isputados sets. O brasileiro só enfrentaram nove vezes, com

�avia, jogado uma vez contra cinco' vitórias do espanhol, que
Yolandri, em 2002, em torneio leva vantagem também nos duelos

1hallenger na República Tcheca, em quadras,de saibro (4 a 2).
1 perdeu, no saibro, mesmo piso
1°Grand Slam francês.
: Em 2005, Saretta não faz boa
,

lemp,prada, e acabou despen
�ando no ranking. Ele tem como

�elhor resultados a semifinal do

�TP de Vifia Del Mar e o vice

�o forte Challenger da Cidade

iO México. Flavio Saretta era o

�Itimo brasileiro na disputa da
�have de simples. Antes, Gustavo
�uerten, Marcos Daniel e

�icúdo Mello já haviam sido

�Iirri'inados. Mello segue

�ompetindo no torneio de duplas.
i

'

TERCEIRA RODADA -

O russo Marat Safín e o espanhol
luan Carlos Ferrero venceram

!uas;partidas ontem e farão um

jogO com cara de final na

te�{;"eira rodada em Roland

• Depois de derrotar o

britânico Greq Rusedski

, por 3 a O na primeira
rodada, Saretta não

resistiu ao italiano

Filippo Volandri, número
34 do ranking de
Entradas da ATP.

• O brasileiro só havia

jogado uma vez contra

Volandrl, em 2002, em

,

torneio challenger na

República Tcheca, e

perdeu, no saibro,
mesmo piso do Grand

Slam francês.

na primeira fase da liber
tadores.

Em termos de aprovei
tamento, porém, ninguém bate
Estevam Soares, que começou

o ano à frente do time e foi
demitido após o empate com o

União São João, pelo Paulistão,
dia 13 de fevereiro. A

campanha dele com o time em

2005 foi acima da média, com
aproveitamento de 58%33 dos

pontos. Foram quatro vitórias,
dois empates e duas derrotas.

Wilsom Coimbra trabalhou
em apenas um jogo, como

interino, e não se deu bem. Ele

dirigiu a equipe alviverde na

derrota por 2 a 1 para o Mogi
Mirim, dia 17 de fevereiro, pelo
Paulistão.

DA REDAÇÃO - Os irmãos

Michael e Rafl Schumacher já
fizeram as pazes. Ontem, em

entrevista coletiva, o hepta
campeão mundial revelou que
está "tudo bem" entre ele e seu

irmão. caçula Ralf, piloto da

Toyota. No GP de Mônaco,
realizado no domingo, Michael
tentou uma arriscada ultra

passagem sobre o irmão na última

volta, o que motivou a troca de

farpas. " Michael não está bem da

cabeça. Ele arriscou as nossas

vidas", disse Ralf após a corrida.
"Tivemos uma boa conversa

sobre o problema e tudo foi
resolvido. Honestamente, eu acho'

que nós dois somos pilotos

competitivos, que lutamos dentro
do Mundial pelos interesses das

equipes que defendemos e pelos
nossos objetivos", - di'sse,
Schumacher,

Para Schumacher, o breve,
desentendimento familiar não

'

afetará a relação entre os irmãos:

"Nunca esqueci que ge trata do
meu irmão e eu o amo. Após,
uma corrida, as emoções
afloram; não podemos levar tudo
tão a sério", explicou.

Ralf comentou:"Não tenho

mais nada a declarar. Mas quero
deixar claro que jamais tratei isso
como uma guerra familiar. Apenas
temos opiniões diferentes",
resumiu.

Nelsinho Piquei afirma que na
Alemanha vai subir no pódio

DA REDAÇÃO - Depois de relação ao campeonato, eIltã� � "

um fim de semana frustrante preciso muito.marcar pontos nas,
em Mônaco, onde abandonou próximas corridas. Sei que posso:
a quinta etapa da GP2 quando conquistar um lugar no pódio e,

estava na zona de pontuação, o espero 'que tudo corra bem para
j

brasileiro Nelsinho Piquet mim", disse Nelsinho, sétimo no'[
afirmou que o seu objetivo nas campeonato. O fim de semana

duas corridas do próximo fim de de Nürburgring começa hoje,
"

semana, em Nürburgring com um treino livre, ,e, o treino

(Alemanha), é subir ao pódio. classifica tório da etapa de'
,

O curioso é que Nelsinho amanhã, a sexta', do'
correrá no país onde nasceu, em campeonato. Nelsinho Píquet'
1985. "Após Mônaco, não vejo a é filho do tricampeão mundiaL
hora de ir a Nürburgring e de F-I, Nelson Piquet, e nasceu
buscar bons resultados; O na Alemanha, porque nos.

,
I>. '\-'

'.

f. ,�','1 "" '.'
I .i ',H _.,

último fim de semana foi tempos da F-I o pai rrrórava'mais
realmente decepcioriante e lha h 1

na 'Eurõpa dó qu� no BragH.'Uli

ROSEMEIRE PUCCINI VASEL
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\
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PEGANDO EMBALO

diferente do primeiro. O Juventus
dominou o jogo e esteve taticamente
melhor. Aos doisminutos, Donizete
driblou quatro jogadores do União,
mas na hora de cruzar foi bizonho.
Aos cinco, o goleiroNey saiu aos pés
de Paranhos, se machucou, mas

evitou o gol doUnião. Dos seis aos la,
os dois timesmostraram equilíbrio: os
dois ataques não conseguiam avançar
por causa da fortemarcação. Aos 12,
Ney fez milagre em mais uma

arrancada de Paranhos, que ficou na
cara do golmasnão conseguiuvencer
o goleiro tricolor.Aos 15, o juiz lolando
MarcianoRodrigues errou ao apitar
um impedimento de Gringo, que
vinha entrando na área num bom
contra-ataque do tricolor.

, Aos 17, quase gol doUnião: [amil
chutou dentro da área e passou rente
à trave, comNey vencido.

Aos 24, Valtinho 2 x O: ele
recebeu o lançamento de Grislei e
tocou na saída do goleiro. A bola
entrou lentamente nogol do time de
Timbó, levantando a arquibancada
do João Marcatto, Três. minutos
depois (aos 27), a goleada: 3 xO, com
Grislei fazendo um gol chorado, de
cabeça, depois de uma defesa parcial
do goleiro deTimbó. Aos 34, oUnião
se desespera e o [uventus segura o

jogo, apoiado pela torcida. Aos 35,
Carlão chutou à queima-roupa, mas
mais uma vezNeymostrou que está
em boa fase.

Aos 38, Pereira foi "fominha" e
quis fazer um golaço por cobertura.
Errou e foi alvo da reclamação dos

Piloto de parapente cai e é resgatado pela PM

feito ao escorregar na frente da bola
cruzada dentro da área. Aos 13,
Donizete foi esperto e alcançou uma
bola que tinha sido atrasada para o
goleiro do União, mas o chute saiu
por cima. Aos 16, falta em cima de
Pereira. O capitão Giovani Fleck
bateu e o goleiro deu um tapa,
afastando para escanteio. Na
seqüência, Zé Maria chutou com

força, mas a bola foipor cima de novo.
,

Aos 22, nova falta de;necessária
da defesa do Juventus. Fábio Lopes
derrubou Gerson. O lance terminou
em escanteio para o União e Ney
conseguiu afastar a bola alçada na
área.

Aos 29, jogada perigosa do
União, num chute deGerson que foi
desviado para escanteio.

Aos34, umgolaço de Pereiraabre
o placar: o lateral-direito, que estava
pela esquerda, dominouuma bola na
defesa, ganhou a intermediária e foi
em frente. Quando a zaga do união
esperava um cruzamento, ele chutou
forte e a bola foi parar dentro da
rede, no canto direito.Aos 40, Zé
Maria arrumou uma confusão
desneces-sária, depois de levar um
pontapé por trás de um adversário.,

Resolveu revidar e quase estraga
o bom primeiro tempo do tricolor.
Aos 43, Donizete tocou fraco de
cabeça e tirou a bola que estava

endereçada para um sem-pulo de
Giovani Pleck. Aos 44, nova blitz
do [uventus na frente da área do
União, porém sem sucesso.

O segundo tempo foi bem

uma altura de cerca de 200
metros, em cima de uma árvore,
num lugar de difícil acesso,
abaixo da rampa de salto do
Morro da Antena. Ele foi
resgatado pelo helicóptero PT
HML, o Águia 2 da Polícia Militar,
mas nem precisou ser levado para
o hospital.

De, acordo com o socorrista
do Corpo de Bombeiros Volun-

tários, Adriano Poglia, o piloto
foi "fechado" por outro colega
e o parapente acabou fechando
junto. "Ele acionou o equi
pamento reserva e conseguiu
sair ileso", contou Pcgl ia.
Segundo as informações do
socorrista, Tavares tem sete
anos de experiência em vôo
livre e é terneiro mecânico da
Weg.

Juventus goleia e está de olho no Metropolitan�

companheiros que estavam em boa
posição, especialmenteGiovaniFleck..

Só aos 40 Gilmar Silva resolveu
colocar Robson Espiga, que já na

primeirabolacruzada foibemdecabeça
e deu um bom toque para Giovani
Fleck., que perdeu. Aos 43, Ney fez
mais uma grande defesa com o pé
direito, num ataque perigoso de
Carlinhos. A torcida saiu contente e

confiante no time: "Agora vamos

embalar. Eu só queria ter visto este

atacante, o Roque Espiga, jogar mais
um pouco. Ele entrou muito tarde",
lamentou' com um sotriso o tricolor

'

AlbertoViana, que saíacomo filhodo
JoãoMarcarto. '

Nove meses
" ,

de saúde e
boa forma

... Time mostra que está

?e ajustando. Pereira faz
golaço e agradece a

confiança da torcida
\

, }ARAGUÁ 00 SUL - "Nós temos
um banco .que entra 'e dá
continuidade ao trabalho. Isto e

muito trabalho foram o segredo da
vitória. E amanhã a gente já começa
a trabalhar para jogar contra o

Metroplitano, Nosso obrigado à
,torcid<;t, que não nos abandonou,
mesmo depois de duas derrotas".
Com essa entrevista logo depois do
jógo, o lateral-direito Pereira definiu
bemo que foram os 3 x ° do [uventus
ontem à tarde no João Marcatto
contraOUniãodeTimbó.Opróximo
jogo será domingo contra o

Metropolitano, noEstádiodoSesi, em
Blumenau.

. ,
,

, O primeiro tempo foi equihbrado.
Aos doisminutos, quase saio primeiro
gol. Uma boa jogada de Gringo, que
num rebote bateu de perna esquerda
e acertou a trave. O [uventus
continuou pressionando e ZéMaria
e Pereira experimentaram de longe.
Mas o tricolor enfrentava problemas
na defesa. Apesar de o União ainda
não oferecer muito perigo, os

defensores de Jaraguá faziam
excessivas faltas que poderiam levar
perigo ao gol de Ney.

Aos 10, Valtinho perdeu um gol

}ARAGUÁ DO SUL - Durante
boa parte do jogo no João
Marcatto a torcida ficou com um

olho no campo e outro no céu. É
que o piloto de parapente Márcio
Tavares, 20 a!,\os, sofreu um

acidente no início da tarde dé
ontem quando voava e teve que
ser resgatado pelo helicóptero da
PM, que sobrevoou o estádio
qlgumas vezes. Tavares caiu de

Hidroginástica para Gestantes
na Academia Impulso. A melhor
opção para a saúde de mamães
e bebês durante toda a gestação.
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Se tivesse que escolher as pessoas de "referência" que marcaram minha profissão
por mais de três décadas, sem dúvida uma da lista seria o jornalista Ricardo
Kotscho/No final dos difíceis anos 70, Kotscho já era uma bússola para os "focas"

� ,

pela conduta/pelo texto original,leve e, principalmente, sensível. Suas reportagens
tinham "personáqens; gente que falava, que chorava, que sentia na pele a dor da
miséria eda lnjustiça.Tive orgulho quando me vi pela primeira vez numa

cobertura jun1:Ç> Com ele, no julgamento dos sete estudantes da Universidade
Federal de Santa Catarina que ousaram, no início da década de 80/enfrentar o
general-presidente João Figueiredo em plena Praça XV em Florianópolis. Não me

poupei do mesmo orgulho quando passei a fazer parte do time do "Jornal do
Brasil" no qual jogava também Ricardo Kotscho (em São Paulo) e confesso que
muitas vezes, inutilmente, tentei imitar o seu jeito de entrevistar e de escrever.

Mais para o fim da década de 80, acompanhei de lonçe suatraietórta política, a
convicção que o levou ao trabalho junto aos sindicatos e a um partido fundado
pelos trabalhadores do ABC paulista, o' PT. Kotscho ajudou a construir, com muita
honestidade, a imagem de um metalúrgico chamado Luiz Inácio da Silva, o Lula.
Os tempos foram mudando, veio a democracia, e de vez em quando Kotscho

�� voltava à grande imprensa, para logo em sequida retornar aotraba)ho partidário.
De eleição em eleição perdida (foram três), na quarta o metalúrgico ganhou. E lá
foi ele, o Kotscho, junto com suas esperanças de dias melhores para o Brasil,
trabalhar junto a Lula no Palácio do Planalto.

Assim como a maior parte da população que votou na esperança
para vencer o medo, a vida palaciana e a realidade se chocaram
com Ricardo Kotscho. Honesto como ele só, pediu para sair. E foi
cuidar da netinha nascida em 2003, filha de Mariana, também
jornalista, com quem tive também prazer de trabalhar na equipe
paulista da Globo.
Pois esta semana, um artigo de Kotscho (leia nesta página) sacudiu
o país e atravessou as fronteiras do nosso mundinho de mídia. Sua

opinião sobre o momento que vive o país ("pinta um clima de fim
de feira moral") extrapolou o site nominimo.com.br, ganhou as

páginas de jornalões como a "Folha de S. Paulo" e está fazendo
muita gente que lutou pelos mesmo ideais de Kotscho refletir sobre
o futuro.
Por isso, o Extra desta sexta-feira pós-Corpus Christi dedicado à paz,
traz este artigo, ao qual só cabe reparo na afirmação de que o forte
da Ilha de Anhatomirim "nunca foi usado. Serla bom que o mestre

soubesse que ele foi usado sim em 1894, durante a Revolução
Federalista, como prisão e base de fuzilamentos de revoltosos
contra o governo de Floriano Peixoto. Floriano, que à maneira dos
ditadores, impôs seu nome à Ilha (Florianópolis) e que por causa'
dlsse-e-des-erlmes-bárbaros que cometeu, ganhou o título de

"persona non grata" do povo catarinense. Se tivesse vivido naquela
época, certamente Ricardo Kotscho estaria ao lado dos revoltosos e

muito preocupado porque, Como hoje, a nau anda à deriva.

o vento virou e eu não ercebi
Ricardo Kotscho

Do nomínírno.com.br

\Céu azul e mar calmo, desses que chamam de almirante. Saímos
)cedo de Itapema, para o passeio de barco até a ilha de
Anhatomirim, na baia de Florianópolis, onde havia um forte, que,
nunca foi usado, e virou atração turística. Bem antes do

I

combinado, em meio ao almoço, o velho barqueiro, que havia nos

levado à ilha para passar o dia, voltou assustado e gritou:
- Vamos embora, pessoal, que o vento virou! Tem que ser já!
Em segundos, Mara, minha mulher, o casal de amigos Décio e

Lori Maser, nossas filhas e eu pulamos no barco e partimos de

volta, sem tempo nem para perguntar nada. O céu pretejou de

repente, ondas enormes se formavam à nossa frente, a chuva de
vento veio forte e não se enxergava nàda, muito menos terra à vista. O barquinho
ziguezagueava meio à deriva, subindo e desc�ndo as ondas, o motor rateando, o filho
do barqueiro ajudando a abrir caminho com o remo. O passeio virou um tormento. Só
me r�stava rezar. Nunca passei tanto medo na vida.
Uma eternidade de meia hora depois, já na praia, o homem que nos salvou a vida ea
dele, um pescador de barba branca que pensava saber tudo do mar, benzeu�se, beijou o

filho e confessouque nem ele tinha visto coisa igual. Tomamos uma garrafa de cachaça
no gargalo e, refeito do _susto, comecei a pensar como o nosso destino pod_e mudar de
uma hora para outra, dependendo da vontade do vento e de como reagimos à mudança
do tempo. .

Por que este episódio me veio à lembrança enquanto tomava um café na bucólica
alameda Lorena, perto de onde moro, bem longe do mar? É que li, numa pequena nota
na coluna de Tereza Cruvinel, em "O Globo": ''Aqui em Brasília, o tempo virou de
vez: chegaram juntos o frio, a seca e o pico da febre política que acomete o governo
desde fevereiro". ,

Nem faz tanto tempo, foi no começo de abril, neste mesmo canto do NoMínimo,
escrevi um artigo com o título "Bons tempos, esses". Era sobre um jantar na casa do

j

escritor Fernando Morais em que reencontrei velhos amigos e um baita alto astral" um
pessoal de bem com a vida. Saí de lá feliz e resolvi contar '4ma história diferente, sei lá.
Queria apenas fazer um contraponto, cair fora da mesmice da desgraceira geral,
mostrar que, apesar dos juros, da corrupção e da violência, também tinha coisa boa

acontecendo, mas os leitotes não gostaram.
Recebi uma tonelada de críticas, algumas até grosseiras. Faz parte do ofício. Ao
contrário do que acontecia nos jornais e nas revistas em que trabalhei, onde eram raras

e demoravam a chegar as cartas de leitores sobre o nosso trabalho, agora na Internet a
reação é imediata, fulminante. Deu para sentir que o pessoal anda tão bravo com a

situação que não admite alguém falar em coisa boa.
Ao bater de frente com o assustador noticiário dos últimos dias e a nota da Tereza
Cruvinel, fui entender a justa revolta dos leitores 'comigo: o vento virou e só eu não

percebi - eu e muitos amigos do governo em que trabalhei nos últimos dois anos.

Trancado para escrever no apartamento, de onde só tenho saído para buscar a neta no

berçário e dar algumas voltas no quarteirão, não me dei conta da radical mudança no
.

tempo, que virou de vez o humor das pessoas. De volta à realidade, como escrevi outro

dia, acabei me afastando dela, como notaram os leitores. Cho've, depois de longa
estiagem, os dias andam cinzentos e as noites paulistanas não convidam a sair de casa.

Procuro descobrirori'd;e foi, em que momento a coisa virou, pois não se trata de umlató
ou outro, isolada���t�, irias do conjunto da obra. A inflação continua sob controle, a
economia, as exportaçõ�s e os juros crescendo, o desemprego diminuindo, os números'
não mudaram. De repente, porém, você pega os jamais e não sobra pedra sobre pedra

'

no cená�io político, pinta um clima de fim de feira mo'ral, de desesperança, de
indignação, de salve-se quem puder, tudo aomesmo tempo. É um velho filme que não

gostària de ver mais, mas que voltou às telas �a vida.
Dá para ficar assustado, como aquele dia no mar de Santa Catarina. O'Pior é que não
há sinais de terra à vista e, em meio à tempestade, está cada um remando para um lado,
querendo se s,alvar sozinho. Nesta hora, como diria o experiente pescador, muita calma -

em vez de buscar um culpado, talvez seja melhor procurar uma saída. Afinal, estamos,
todos no mdsmo barco.

Ricardo Kotscho é jornalista e ex-secretário de Imprensa da Presidência da República
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D;et6 df( maio a 2 de junho�

"

' �.. ,,,,
'

"

,

Blumenau - Rua Sete de Setembro

FILME/HORÁRIO

Star Wars Episódio III
13:30 -16:15 -19:00 - 21:40

Sahara
4:30 -17:00 -19:30·21:50

Cruzada
13:40 - 18:15

O Pesadelo
16:30 - 21 :00

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

Cruzada
15:30 -18:45 - 21:30

Star Wars Episódio III
15:45 - 18:30 - 21 :15

Programações sujeitas a alteração

,AGENDA -

"

C6f'1tato:275 2477 � 370 6488 MAIO/20Q51
FUNQADA EM os-Oi1-11i!i6
"

.. ,',;

Evento Solicitante Espaço

I"Nl ,I?O.UCOD� �ISTÓRIA I.

� �
'.

: ,; .'.

,�il
ki '$A_Ât)ó' "',.
;'.} J51\30 M&trít

,

�19,tldO SãóLuiíGol'lzaga
�;; 171\30 ',SáÓ Bef\,edittl
J� :1'7�30 Rall'llia',dil Paz
; l�Cío' Peif'étiJó:Socorro
� 1 19h�. �tri� ,

�., l DOMIN'O
,� � 071\00 Matrit

',_'. 09hOp M!I.iri:t
�, ,t 191\00 M!itriz
A,� 08h30 MOlhàr, .'

.,

�" .h30 - São (;ristóv�o
2 ;toh30 Ááirlha da Pllz

Informativo Paroquial
28/29 de maio

NOSSA MENSAGEM

"90 DOMINGO DO TEMPO COMUM"

, "Praticar à vontade do Pai"

À Gonflssão de fé em Cristo Implica ,o esforço para se fazer à vontade do Pai.
Isso nos mostra, a partir da experiência bfblica, que a fé em Deus apresenta

sempre um aspecto moral, comportamental. Crer em Deus é escolher
.aqueles valores quenos colocam na direção de seu Reino. Por isso, a fé exige
uma �titud� nova diante dos contra-valores que o mundo oferece.Quem

afirma crer,mas se deixa conduzir por prlncípios que reforçam a injustiça e a

exploração do próximo, constrói para si um castelo de nuvens, porque
abandonando a vontade de Deus, torna-se refém de seu próprio egoísmo.

PwwI;A...••� ... 1/... ,
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Desventuras Em Série
Esta produção baseia-se numa das séries de
maior sucesso da atual literatura infanto-juvenil e
traz o astro Jim Carrey em mais um papel de
destaque. O filme conta com grandes efeitos
visuais e cria cenários incríveis para ilustrar as

paisagens imaginadas pelo escritor Daniel
Handler.Conta a história dos três órfãos
Baudelaire, que vão morar com um ganancioso
tio, o Conde Olaf (Carrey, de Brilho Eterno de uma

Mente sem Lembranças), que quer colocar a mão
na fortuna herdada pelos sobrinhos. Ele fará de
tudo para-impedir que a mais velha das
sobrinhas atinja os 18 anos necessários para
assumir o comando do dinheiro. A série já conta
com onze livros publicados e promete chegar em
breve aos quatorze. O filme combina eventos dos
três primeiros livros da série (ver em Trilhas e

Livros). A fita conta ainda com outros atores

consagrados no elenco, como Meryl Streep
(Adaptação), em caricata e divertida participação,
e Jude Law (Closer ? Perto Demais), no papel do
narrador.Outro destaque é o esmero visual, que
remete ao cuidado das produções de Tim Burton

(na linha de Peixe Grande e Suas Histórias
Maravilhosas). Somente a maquiagem de Carrey
levava três horas para ficar pronta. Com situações
surreais, humor negro, imagens oníricas e um

ótimo elenco, o filme tem tudo para agradar a
todas as idades.

Alfie - O Sedutor
Alfie (Jude Law, de Cold Mountain) é um playboy
que não perde tempo quando o assunto é mulhei

Disposto a conquistar todas as que cruzam seu

caminho, ele é o tipo de solteiro convicto que
acredita que deve apenas aproveitar a vida. Mas
seu estilo começa a magoar pessoas próximas, e
aí ele deve enxergar algo além de conquistas
fuqazes, O filme é uma nova versão do sucesso de
1,966, que tinha Michael Caine no papel principal
e uma trilha sonora que fez muito sucesso com a

música-título composta por Burt Bacharat e Hal
David e tocada pelo gigante do saxofone Sonny
Rollins. Coisa que se repete dessa vez, mas de urnz

maneira mais rock'n'roll. A música 'Old Habits Die
, Hard', composta pelo Rolling Stone Mick Jagger e
pelo ex-Eurythmics Dave Stewart, chegou a

ganhar o prêmio de melhor canção no Globo de
Ouro. O diretor Charíes Shyer consegue, na
produção, manter o mesmo charme do filme

original e ainda atualizar suas idéias e seu ritmo.
Ele tem talento com comédias leves e já provou
isso em filmes de sucesso como O Pai da Noiva 1 e

2. Belo elenco feminino, com Marisa Tomei (Entre
Quatro Paredes), Susan Sarandon (Anjo de Vidro)
e Siena Miller (atual mulher de Jude Law na vida

,

real).
.
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Doze Homnes e outro segredo
Após Danny Ocean (George Cloooney) e seu

bando roubarem US$ 160 milhões do Bellaggio,
umhotel-cassino, e conseguir de volta sua

esposa,Tess (Julia Roberts), que na época estava
namorando Terry Benedict (Andy Garcia), o dono
do Bellaggio, Danny reparte o dinheiro e cada um

vai viver de forma discreta.Três anos-depois '

Danny e Tess vivem tranqüilamente em

Connecticut, mas esta paz é quebrada com o

reaparecimento de Benedict, que quer a quantia
.roubada de volta, apesar de ter recebido esta

quantia do seguro. Além disto Benedict quer os

juros de 3 anos, o que no total seria quase US$
200 milhões.Acontece que a quadrilha gastou
dinheiro demais e agora precisa bolar um plano
fantástico para levantar esta quantia em apenas
duas semanas, ou então todos serão mortos.

Dannye seu melhor amigo, Rusty Ryan (Brad Pitt),
concluem que a melhor opção é roubar um
raríssimo Ovo Fabergé, que está sendo exibido
num museu de Roma e que vale o que eles

precisam. Porém logo descobrem que François
Toulour (Vlricent Cassei), um milionário que gosta

, de praticar roubos' impossíveis apenas para
mostrar seu intelecto, também pretende roubar o

Fabergé.

JOA VíDEOtOCADORA

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

www.joavideo.com.br

I.lDA
ví D E O
LOCADORA

J'
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cWrne seca ao vinho com nhoque de abóbora
Jjigredientes: 1/2 quilo de carne seca magra, dessalgada; 1 cebola grande; 1 dente de alho; 1

1�lher (sopa) de. manteiga �u margarina: 1 vidro pequeno de champignons;.Grill Maggi; 1/2
opo de vinho tinto seco; pimenta-da-remo; sal; 1 .colher (sobremesa) de Malzena. '

�Oques: 300 gramas de abóbora; 1S0 gramas de ricota; lavo; 1 pitada de noz-moscada ralada; 1 xícara de
,

farinha de trigo; 1 colher (sopa) de manteiga; 1 colher (chá) de sálvia desidratada; sal.

Preparo da Carne: Co�inhe a carne na pressão por 30 minutos, deixe esfri�r e corte em iscas da, espessura
de um dedo. Reserve. Pique bem a c::ebola e soque o alho.�scorra o ch�n:Plgnon, reservando a agua da

Jonserva e pique. Derreta a margarina em uma panela e frite o alho ate ficar bem dourado. Junte a cebola,

'pgue,adicione a carne e frite um pouco. Acrescente � vinho.e a água da con:erva dos ch�mpignon� '.
Prove o sal, tempere com pimenta, tampe a panela e deixe cozinhar no fogo baixo por 15 rnmutos, Adicione

o oschampignons, mexa e junte a Maizena diluída em 1/2 xícara de água fria.Mexa até ferver e enqrossar,
H �eserve.
� Preparo do Nhoque: limpe a abóbora, eliminando as sementes e as fibras. Sem descascá-Ia, embrulhe em

q papel alumínio e asse em forno quente pré-aquecido por 3? min�tos, ou até q�e estej� com a polpa �em
cozida. Deixe esfriar, retire toda a polpa e passe pelo procé�sador Junto com a ricota ate obter I;Im pure
uniforme. Sempre batendo.junte o ovo, a noz-moscada e c;;J;sal.Transfira a pasta para uma tigela e vá

acrescentando, aos poucos a farinha de trigo,misturando com as mãos até que a massa fique macia e firme.

Separe pequenas porções, coloque sobre uma superfície.enfarinhada, forme cordões e cor�e em pedaços
pequenos.Cozinhe em bastante água fervente com sal, pequenas porções de cada vez.Quando os nhoque

'W ,? subirem à superfície, deixe cozinhar por mais 2

� minutos, retire com escumadeira, escorrendo
bem e coloque num prato pré-aquecido. Derreta
a manteiga e deixe dourar no fogo. Retire,junte
um punhadinho de sálvia e regue os nhoques.
Polvilhe-os com o restante da sálvia e sirva em

seguida acompanhado com a5,�rne-seca.
Dicas: Lave bem a carne sob a torneira, para
retirar o excesso de sal da supêrflcle.Limpe. '

retirando a gordura aparente e se for um pedaço
grandê"divida em pedaços menores.Coloque de
molho em água fria e'deixe dessalgar durante 8

horas, trocando três vezes a água.
'

, ':�

Informática

. �esmo com to1:i�s essas opi.niõ.es �ont�ári�s, �e á idéia
, -

e colocar no ar apenas um srte institucional simples,
pode ser válido économizar e contratar um
{desenvolvedor autônomo ou até criar o site sozinho.

IRoberto Antonio Engracia, especialista em

����;a���v�:��i�OmW;�o��s���:ICi�J:�J�ci�n�e é válida

l:sempre que o'projeto não envolva muitos recursos

I i�multimídia':"Se os recursos desejados forem poucos, a

ontratação de um autônomo pode ser suficiente':
. crescenta também que há hoje no mercado muitos

profissionais qualificados."Tem muita qente que está
,'''se especializando em desenvolvimento de interne-t, e

, as empresas especializadas não conse,gl:l,em absorver
N toda essa mão de obra.O comprometimento depende

......muito da formação do profisslonallaflrma.
Se a empresa temer a possibilidade de não contar
com um profissional para manter o site atualizado,

""-

outra opção é treinar um funiconário para a função.
"Isso demanda tempo e investimento, mas pode ser

válido'; sugere Engracia.
-_,Para projetos empresariais de médio e grande porte.a
- contratação de uma empresa especializada em

soluções de internet é imprescindível.
t'i'Provavelmente o erro mais comum no

I�desenvolvimento de páginas de internet empresariais _

� ainda é que as mesmas são estáticas e totalmente
I

A desvinculadas do sistema de gestão da empresa.
.r- Com isto, o ré-trabalho e as chances de erros crescem

'Pudim de Bacalhau ;; :: ..

Ingredientes: 300 gramas de bacalhau; 2 colheres (sopa) de manteiga ou margarina;2
xícaras (chá) de ieite; 1 xícara (chá) de miolo de pão embebido no leite e espremidó;"�v" �',

100 gramas de farinha de trigo; 6 ovos; sal e pimenta-do-reino a gosto; molho de
tomates.' .

'

,
'

Preparo: Derreta a manteiga numa panela pequena,junte a farinha de trigoe vá
mexendo até dissolver. Acrescente o leite, o sal e a pimenta.Mexa sempre para'não
ernpelotar, Junte a esse molho branco, o bacalhau cozido e moído. Passe o miolo de',
pão espremido por uma peneira e junte-o à mistura anterior. Bata as claras em neve e

misture as gemas. Junte à mistura de bacalhau mexendo bem. Coloque em fôrma
untada e polvilhada com farinha de rôsca. Asse em banho-maria. Depois 'de assado,
desenforme e despeje o molho de tomates por cima. Sirva a seguir. .

Dicas: Deixe o bacalhau de molho em água para tirar o sal, depois afervente; tire as.' }

peles e espinhas e depois moa, ou passe pelo processador, ou pique be!l1 miudinho: "
:

Taças cremosas «�,i',
1ng'redientes: 1 caixinha (85 gramas) de gelatina no sarar p
água fervente: 8 cubos de gelo; 1 lata de treme de'leit�; frutas
escorridas para decorar.

Preparo: No copo do liquidificador, coloque a gelatina, cubra com áqua e bata por
cerca de 2 minutos. Sem desligar o liquidificador,junte os cubos de gelos, um a um,
e continue batendo até triturar bem. Acrescente o creme de leite e bata por mais 1 :;
minuto ou até a mistura ficar bem espumante. Despeje em 6 taças, cubra com filme

plástico, coloquenuma' "
.

.

assadeira e leve à
geladeira por cerca de
1 hora ou até o creme

fiqu,firr:ne. Para servir,
decore com frutas
frescas ou em calda.

Leves e refrescantes]'>
í 151síás Taças�íilefrll1�âs''mn,)

completam qualquer

refi'ição

a cada necessidade de atuallzação, por
exemplo, coloca-se na p�gina um produto em

promoção mas, como este preço está
desvinculado doêistema

..de gestão comercial, a .

"

romoção mL!ita�.v�.zes encerra e o site
inua mostrané:l'@ .. a iFl:fúrmação anti'

esquece-se ou é muito difícil fazer esta
atualização.
Este erro banal mas que pode gerar qrandes dores
de cabeça, infelizmente-não acontece apenas nos'
pequenos sites; há 'ªIg�ns meses atrás uma
g�ande corporação banc,ária per�éu na Justiça ;,

uma questão oncje:4 ?rrentis!a,processbu;'p'
i�stituiçãopoi�;à�:.ihf };,\aç;�e�,pé;1,�:.tarifas::
mostraClas no site 'estava'm totâltnénte diferentes

<; , •

j .'

das praticadas nas agências.
'

r}1'- Registrar 6,d,omírlio na Fapesp(wwvy.r�giS·
2�,:Çontratar uma empresa de hospedâqern p
as�oçiar o registro ao DNS (Dornain �9,m�(ítq
System).A compra do domínio só;e etéth/if'
quando o endereço do hospedeiro é, a·�shciaâ.Q:a
ele.,

.

3- Desenvolver o site
4- Publicar a.páqina . ' .

5-,Manter as páginas sempre atualizadas

PASSO APASSO
....

_", j

d �
���------------�------------�-------�--�---�--�----�--�-----------,'�------------�------
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Desen�olvendo Soluções ,

"

4737.1.7676 ", ':' ":'.'::,:
www.tecnofle-x.com.br'; ;"

s stemas

47.371 ;686'4 ,\' '"
-:

J, l';\
www.info·softsi�te.t.á�;có·.n.br.�J

.
:. , �"

.. ., .�

"

CENT,RIUM':, .,

INFORMÁTICA,
Sistemas de Gestão

i,

473717764
w.ww.centrium.com.br

"

'. \

m

� iCrOinfo�m�tís� ..

472751968 "

www.icroinfofn,á,H��.;��� ':

t;'f', ··1/'"1.'·1

N E T W,'Ú: R 'K 'S,.'
472731112

www.tfi.com.br
tI
,.
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Polêmicana
novela das oito
Por Erica Guarda/GB Edições

Bruno Gagliasso interpreta Júnior na novela
"América"; o personagem j� se descobriu atraído/por
Tião (Murilo Benício). E agora?

Bruno Gagliasso deu um salto em sua carreira de ator ao aceitar o

papel de Júnior, na novela "América", Educado nos Estados

Unidos, o rapaz ainda tem dificuldade para aceitar sua condição de
homossexual, vive em conflito consigo mesmo uma vez que a sua

mãe Neuta (Eliane Giardini) sonha que o filho será um peão
famoso e administrará todos os negócios da família que giram em

torno de criação de gado e rodeios. Ele sabe que jamais alcançará
as expectativas da mãe, já se descobriu atraído por Tião (Murilo
Benício) e não sabe o que fazer com esse sentimento, é um exímio

maquiador e u; estilista de primeira, coisas nem de longe
parecidas com selar cavalos ou montar num touro.

A expectativa do público é: até quando Júnior vai conseguir
disfarçar e como será a reação da.Viúva Neuta que, às vezes, parece
já ter percebido o que se passa, mas foge da verdade, afirmando que
o menino "saiu ao pai", o peão Roberto Sinval. E falando nisso,

-

parece que aí também reside um segredo já que o tal Sinval teria
abandonado Neuta e o filho e estaria bem vivo em algum lugar do
mundo, só que a suposta viúva criou uma fantasia para fugir de sua

realidade de mulher mal-amada.
o público também espera

para ver se Júnior
protagonizará algum
romance homossexual na

telinha, a exemplo de' Léo

(Mylla Christie) e [enifer
(Bárbara'Borges) �m
"Senhora do Destino". A

possibilidade de o tal
romance ser mostrado na

televisão já causou

polêmica até no meio

político, com alguns
parlamentares
�anifestando o seu

repúdio. Bem, isso os

<l Bruno Gagliasso dá vida
ao personagem Júnior, em
"América", cujo futuro já
está traçado porsua mãe

que nem imagina quais são
as verdadeiras inclinações
do filho

)

telespectadores terão mesmo que esperar 'para ver.

O fato é que, na realidade, muitos Juniores existem
por aí e sofrem horrores com seus conflitos pessoais
e com os preconceitos dentro da própria família e na

sociedade, que às vezes é bastante hipócrita.
O personagem tem feito muito sucesso, rendend� a

Bruno Gagliasso o título de campeão de cartas na

Globo. Não é a primeira vez que ele experimenta o

gostinho do reconhecimento; o mesmo aconteceu

em 2003, quando interpretou o Inácio, em
"Celebridade", outro personagem forte e que
também vivia em constantes conflitos pessoais.
Carioca da capital, Bruno Gagliasso Marques (esse é

seu nome completo), nasceu em 13 de abril de
1982. Um de seus momentos inesquecíveis foi seu
primeiro trabalho na TV e as gravações da novela
"As Filhas da Mãe".
Bruno começou sua carreira como artista

precocemente, aos três anos de idade, participando
de desfiles e comerciais. Na TV ele estreou aos sete

anos, na no�ela global "Barriga de Aluguel", mas o

sucesso só lhe bateu à porta em 1999, quando
estreou em "Chiquititas", novela infantil que bateu
recordes de audiência no SBT.

I

Apesar de ter sido exibida com atores brasileiros,
"Chiquititas" foi totalmente gravada na Argentina,
motivo pelo qual Bruno morou durante um bom

tempo naquele País. De volta ao Brasil, agora já
considerado galã por milhares de fãs, Bruno
Gagliasso foi logo, contratado pela> Globo, onde já
atuou em "Malhação", "As Filhas da Mãe" e "A Casa
das Sete Mulheres", sem contar nas participações
especiais nos inúmeros programas da emissora.

Levando a carreira a sério desde a infância, Bruno
fez o segundo grau na Escola Técnica de

Comunicação e participou de vários cursos

profissionalizantes, entre eles o de Publicidade.
Também fez curso de teatro, Oficina de Atores da
Globo e vários cursos de interpretação. Tudo isso

para se aperfeiçoar ainda mais na c-arreira artística.

Conciliando teatro e televisão, Bruno Gagliasso
prova que ele não é apenas mais um rostinho bonito
na t�la.
Bruno Gagliasso não é muito fã de academia, ou
malhação forçada. Além das aulas de Natação, o
ator encontrou um jeito próprio de perder calorias e

manter a forma. Decidiu passear com seu cachorro

'D,_ Quando Bruno Gagliasso interpretou Inácio, 'em
"Celebridade", tornou-se o campeão de cartas da G lobo e

mesmo está acontecendo agora. Os fãs estão adorando a

forma como dá vida ao homossexual Júnior, em "América"

Taz, da raçaGolden Retriever, pelas ruas da Barra da Tijuca, onde
mora no Rio. Como o animal adora correr, Bruno acaba

acompanhando o ritmo do fiel escudeiro e chega a ·percorrer mais
três quilômetros por passeio. Uma, forma barata de se manter em'
forma.
Ao ser perguntado quando ele descobriu que queria ser ator, Brund ';"
logo responde: "Desde bem pequeno eu já gravava comerciais �r:"
chegando a fazer participações na novela "Barriga de Aluguel" e um �.

;--;{'ii
"Você Decide". Mas me senti ator mesmo quando comecei a estudar..'�·
Teatro e pisei em um palco com 15 anos. Minha mãe é publicitária J.•.��"

me levou para os testes quando eu pedi. Ela sempre respeitou o que
eu queria como profissão e Sempre me apoiou", conclui o bonitão
olhos azuis.

.

Além de atuar, Bruno [>
Gag,liasso também está

enveredando na

carreira de escritor.
Em breve lançará o

livro "Atitude de Amor"
<título provisório), com
suas reflexões sobre o

assunto. Na foto, o

ator aparece ao lado de
Eliane Giardini, que
interpreta Neuta, a
mãe de Júnior, em

América

I
I D !M

Toda Mudança Começa em Você
Você está satisfeito com a vida que tem? Essa é a pergunta
chave que o autor faz em "Toda Mudança Começa em Você".
Um aprendizado a partir da insatisfação do dia-a-dia que
permitirá a você assumir o comando de sua própria vida. A

obrigação de ganhar dinheiro, a situação do mercâdo de
trabalho ou simplesmente as oportunidades perdidas
causam enormes descontentamentos. Tudo isso atrapalha a

realização de seu sonho por uma vida melhor. É possível
transformar percalços em vantagens e vantagens em
felicidade. Este livro convida-o a experimentar a idéia da
liberdade de escolher. 'Embarque nesta viagem com destino
às melhores escolhas. O lançamento é da Editora
Fundamento e têfTl123 páginas.

o Enterro da Cafetina
Em ''0, Enterro da Cafetina", Marcos Rey apresenta um retrato

despojado mas crítico da sociedade paulistana. Num cenário
em que se misturam o culto ao dinheiro, a frieza das relações
humanas e o isolamento social, seus personagens
invariavelmente são aqueles que estão à margem da
sociedade, ou seja, aqueles a quem é proibido realizar
sonhos e ter uma sobrevivência, no mínimo, digna. O
lançamento é da Editora Global e têm 188 páginas.

o Guia do Mochileiro das
Galáxias
Considerado um dos maiores
clássicos da literatura de ficção
científica, este livro vem encantando
gerações de leitores ao redor do
mundo com seu humor afiado. Este é
o primeiro título da famosa série
escrita por Douglas Adams, que
conta as aventuras espaciais do
inglês Arthur Dent e de seu amigo
Ford Prefect.A dupla escapa da

destruição da Terra pegando carona

numa nave alienígena, graças aos

conhecimentos de Prefect, um E.T.

que vivia disfarçado de ator

desempregado enquanto fazia
pesquisa de campo para a nova

edição do Guia do Mochileiro das
Galáxias,o melhor guia de viagens
interplanetário. Mestre da sátira,
Douglas Adams cria personagens
inesquecíveis e situações
mirabolantes para debochar da
burocracia, dos políticos, da "alta
cultura" e de diversas instituições
atuais. Seu livro, que trata em última
instância da busca do sentido da
vida, não só diverte corno-também
faz pensar. O lançamento é da

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação
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-' Comunicado do Consulado ,)'"

Geral de Curitiba aos cidadãos�l�rwr
italianos .;,:: 'I�::'

Domingo 12 de junho de 2005, serão realizadas I�
as consultas para quatro referendum popularé�:; t";
sobre o tema da "procriação assistida por médicohl'l9Ur:
Os quesitos referendários são a s s irn, um'

denominados::

-Limite à pesquisa clínica e experimental sobre os embriões
-Normas sobre os limites ao acesso

.

-Norrnas sobre as finalidades, sobre os direitos das pessoas envblvidas,eo ":'
sobre os limites ao acesso

-
. • .s ,'"

q,{� I u�'
-Proibição de fecundação heteróloga "o sn ,I,{

q;>(l J o;'

Os cidadãos italianos, inscritos nas !ist�s eleit�rais, poderão participar d�'o, 5�:'
reférendum votando por correspondência.através do sistema postal. c o

Com este propósito; o Consulado Geral da Itália de Curitiba, enviou pelpsA wu"

correios, até o dia 25 de maio de 2005, para o domicílio de cada um dO�"h!II':
eleitores, um pacote .contendo o texto da lei sobre o voto no exterior, uma, ,rr,�,
folha informativa que ilustra as modalidades de voto, o Título de Eleitor, ar�

J.

,

quatro fichas eleitorais (uma para cada um dos referendum), um envelóp��i; ".'
completamente branco e um envelopejá fraqueado contendo o endereço d9, U tU·
próprio Consulado. .)Ue ,el'

<;,ISli(

O eleitor, utilizando o envelope já fraqueado e seguindo as instruções,', �C
contidas na folha informativa, deverá expedir o mais breve possível �r
cédulas eleitorais votadas,de maneira que cheg.uem ao Consulado até e n,!,,/,rl
além às 16:00hs do dia O�de junho de 2005. ""; �);

, �
O eleitor que não tiver recebido em casa o pacote eleitoral até 29 de maio de';' 'OJ

2005 poderá dirigir-se ao Consulado para verificar a sua situação eleitoral � .« .,c,"

sOllicitar uma Segunda via do pacote. _

,�

O Consulado Geral da Itália em Curitiba está a disposição dos cidadãos para
quaisquer eventuais informações ".A,fll

ln! ol"�
';:l6 I�vf
,;1�; A ��

�JP dl:
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j�, U�j Mass�f�ra)á �ravou_sua participação. no "Casseta &

anetá".O eplsodlo ainda nao tem data prevista para ser

ibiQQ. '

�l
-

II nirrrnado
h e{Bündchen está mesmo no elenco de :'Belíssima",a
i9;' Ivela qa Globo que substituirá "América". E esperar para ver.

1

, t
136 ada p ver o,

[Jq� pois de algu.ns boatos darem conta que Humberto Ma�tins
Isl) léo Pires tenam engatado um romance, o que se sabe e

ss' eaatriz está namorando firme um rapaz que não é do meio

))iJ", íltiCO.O sortudo é sobrinho de Orlando Morais. E está dito.

RESU
�' �

A�HAÇAO
i:-

fGU�DA • Miguel explica para Jaque que
mardonão vê sua' mãe, Laura,há dez anos e não

2�' beséomenino vai gostar de descobrir que ela
Itávi�doao Brasil. Léo combina com Amanda de
aoc�ema. tlrubu fica chateado ao pensar que

tlr €tinatvai disputar a final da gincana com

16C. ernar8o.ViYi sente muita falta de trabalhar na

firo') lidna dfRico. V.ilma tenta decorar informações
31:' bre àqe para impre�sion?r Horácio. Rodrigo

f;1:> plicaque ganhará a .gincana quem responder

4/,:. aispeiguntas sobre o Múltipla Escolha.Vivi diz a

r Ci KO qü�uer voltar a ser sua assistente. Kiko
.,fir:1i· namaAmanda para sair.mas ela dá uma desculpa,

oisjároarcou um encontro com Léo.Betina ganha
gin(�epedeajuda a Bernardo para organizar a
íta.�uouve e se irrita.Rita pede para sair com

mas ele prefere encontrar os amigos,
chateada.Betina não gosta dos ciúmes
,ilma descobre que Naná entende de

as dicas.

a abraça Bernardo e diz que estava
,Uir s. Ele a trata com frieza, deixanct�-a
',91,!'

�ate ,Kitty lê uma notícia de jornal sobre

u�a�rill ulhe,..q.ue só gosta de homens grossos
ln);

ach���.Rafa ouve e acha que Kitty estava faland91d: obre �esma.Amanda conta para Natasha q e
191Ji !�uen( ntro com Léo foi maravilhoso mas não
'(111 d�lilte de sair com Kiko. Laura diz a Miquel que
1St quer reconquistar Bernardo. Urubu pede
U�1 deí:u�pas_a Betina por seu ataque de ciúmes.
)61' Horacloyai jantar com Vilma no Giga. Ela prepara
ler (�aíSobrearte e coloca-as em todo o restaurante
) I.�:I V�(Qllta para Rico que seu pai vai obrigá-Ia a'
l�lí" \'Jajarparaque ela não trabalhe. Ele garante que vai
I��� lperá·la., Rafa pede a ajuda de Cabeção e
''/I�a 'nload.para se transformar num machão.Rita lê
6.'11 umamensagem no celular de Júlio César. Horácio
Ui', �stra alguns de seus quadros a Vilma. Ela pede
�I( P!!alevá-Ios para casa para avaliá-los melhor.

(LIUi QUARTA"l Rico conta' para Cabeção que está
(I�j ?àlxonadq por Vivi. Bernardo não gosta quando
ur· /quesugere que ele converse com Laura.Juliana
m' �.ll1umacrisedeasma e Rita a leva para a clínica de

:�:. ['lUOI.Amanda vê que Léo e Kiko estão na festa de

Getclaenão sabe o que fazer. Letícia descobre que
11�: mUstavonão quis ir à sua festa efica arrasada.Vilma1?'

o �s��a os quadros de Horácio a Naná e pede a

::;. �;mao dela. Naná fica impressionada com a'

::� N tza dos, quadros. João tenta conversar com

M� alha, mas ela não dá a menor bola para ele.

nl�uel explica que Juliana vai ter que passar a

,;1/ n�lte na clínica. Rita tenta avisar Júlio César, mas

Ir� te
o consegue. Amanda engana Léo e Kiko. Rafa

iii' nantaserloem grosso com Kitty.Gustavo termina o

,!" 'demoro com Letícia. Bernardo assiste a um vídeo
quando era pequeno.

Ui QUINT '

�! COm A;'Jaque pede que Bernardo se encontre

o a laurae_ele concorda. Letícia diza Gustavo que

)Of
ma �nao quer terminar o namoro. Os dois

te/em �Uito.JÚlio César se desculpa cqm Rita por

dec!U�lgp, mas ela deixa claro que está muito

dedcl�nada. Bernardo conta para Miguel que
(ésl lU Se encontrar com Laura. Juliana diz a Júlio

notqueficou chateada por ele não ter passado a
i

Jàq� na cl�nica. RiM fica furiosa com o marido.

�af
e doa0 percebem. Download e?<plica para

qUi:eqU�, ele vai ter que mudar s�u figurino se

Nata
r Wr um machão. Amanda conta para

(orn��a que não consegue decidir se quer ficar

deix
eo Ou Kiko. Letícia garante a Bel que não vai

ato
ar que Gustavo saia da sua viaa, Download

ulanselha Bernardo a não cobrar nada de Laura e

rnerho teynpo 'que tem com ela para conhecê-Ia

mês
ar. GUstavo avisa Letícia que vai passar um

ijor;"OS EUA para se afastar dela.Vilma repete para

ele
(10 tudo o que Naná falou sobre os quadros

.

h

I I�XTA
rlela fi

-Bernardo diz a Laura que não se incomoda

�ue �car �ospedada em sua casa. Júlio diz a Rita

deAllaoval aceitar o divórcio. Léo começa a gostar
'di,lllanda,João culpa Júlio César pela separação

�elt� �ue ele está destruindo sua família. Rafa �e
e machão, com assessoria de Cabeção e

Primeiras cenas
No último dia 20, a atriz Priscila

Fantin começou a gravar em
estúdio as cenas de sua

personagem Serena, em "Alma
Gêmea", nova novela das seis.

Na trama, ela será uma mestiça
que cresce numa aldeia

indígena.
Clicada
Jackeline Petkovic será uma das próximas clicadas
da "Playboy". É esperar para ver.

Tudo indica que a apresentadora e atriz Babi Xavier ganhará um personagem na

próxima novela de Manoel Carlbs. Só para lembrar, ela estava no elenco de "Por
Amor" interpretando a secretária de Helena (Regina Duarte). No entanto, antes
disso, Babi faráuma participação num dos episódios de "A Diarista".

Volta ao lar
Nicola Siri vai passar uma curta temporada na Itália

especialmente para filmar sua participação no curta

metragem "De Glauber Para Jirges", cujo roteiro é
baseado nas cartas trocadas entre o cineasta Glauber
Rocha e o assistente de direção Jirges Ristum, o qual será
vivido pelo ator.

Enganando a mãe
Geninho (Marcello Novaes) não vai descansar

enquanto não vender as terras da família. Em
comum acordo com Laerte (Humberto Martins) e
Glauco (Edson Celulari) ele convence Mazé (Nívea
Maria) a conversar com os dois empresários. Durante.
a reunião,Glauco consegue que a crédula mulher
assine um documento explicando que se trata

apenas de uma preferência de compra caso algum
dia ela decida vender as terras. Como não sabe ler,
apesar de confusa, Mazé acaba assinando os papéis
em branco. As cenas serão 'mostradas na próxima
semana, em "América".

Atriz
Fofoqueiros do bem andam espalhando que Sheila Mello
resolveu investir na carreira de atriz. Enquanto estuda

propostas de trabalho, a loira é a estrela da campanha
publicitária de uma famosa marca de lingerie.

"," .

'I'
Download, Kitty vê, e acha horrível, mas Cabeção 1 para Floria�ópo.lis, �.et ,�ue ela.)I,�1 Ferna_rrdo' .à,
garante a Rafa que ele fez sucesso. Horácio empresta I acom�anhar�o. Sinésio dl� a. �arlleJa que nao sabe

alguns CDs dejazz para Vilma,que não entendenada. se l.enita esta voltando �ef1nltlvament�,ou se eles a

Bel fala para ela se consultar com Naná mais uma vez. ! perderam. Quebra-Queixo fala que ja sabe que
i Bernardo agradece Jaque pela força com sua mãe, ! Lavínia está organizando sua festa. Querubim

'I emocionando-a.
Naná explica para Vilma 'tudo sobre ! percebe que o amigo cometeu um engano e se

jazz. João pergunta a mãe se ela perdoa Júlio César, ! preoc�pa. Franci�quinha e Lavínia v�o visit�r
mas Rita explica que chegou ao seu limite. Bernardo ! Almerrnda no hospital.Jl manda que Benvindo envie

I descobre que Laura conhece um jornalista que ele I seis. fitas de áudio pelo correio. Nina esc�eve um

,admira chamado- Gullar. Kiko percebe que João t pedido de socorro num pedaço de pano e Joga por

I continua triste porca usa de Natasha ediz a Urubu que! uma fresta no caminhão.
I quer ajudá-lo. I
! ! SEXTA -Idalina compra umfogão para Amanda,mas
• SÁBADO - NÃO HÁ EXIBiÇÃO I Pedroca compra exatamente a mesma coisa. JJ
j i mostra a Nina que encontrou o pedaço de pano que

'>-COMO UMA ONDA '1
ela jogoú do caminhão e diz que ela não vai

( , . ... conseguir pedir ajuda a ninguém, Lenita, Fernando e.
! SEGUNDA - Ana An:ella e Nina ficam felizes a� ver Ana Amélia chegam em Florianópolis.Francisquinha
! que Fernando e Lenita se deram bem. Ele convida a i tem uma visão de Nina presa, mas não consegue
! filha para se hospedar em sua casa, Bartô assusta as 1 entender onde ela está. Lenita trata Mariléia e

! crianças da excursão, que primeiro sentem medo, I Sinésio friamente. Todos na aldeia dão presentes a

I
mas depois passam a gos�ar dele. Rubico se int�. ressa , Quebr.a-Queixo. Júlia mostra a ele que no bolo está
por Paula, uma das meninas do grupo, que e bem ! escrito seu nome verdadeiro:Lauriclênis.Lenita se dá
mais alta do que ele. Mariléia teme que Lenita goste! conta de que Nina desapareceu e pergunta a JJ onde

! mais de Ana Amélia e de Fernando do que dela e de 1 ela está. Ana Amélia pede, que o filho a deixe ajudá

'I
Sinésio. L�ni:a c�nta par.a JJ que N.in� está volt�ndo.! lo e pergunta novamente onde a arquiteta está, mas
para Flon�nopolls. Ele diz q.ue desistiu da arqult��a, ! o vilão não responde.Sinésio conta para Daniel que
mas depois pede que Benvindo descubra o horano í Nina desapareceu e ele liga para a polícia. Menez
det�dosos vôos v!ndos ,da Rio.Paul� �osta de RU.bicO·1 avisa ao português que a arquiteta está num local
Daniel leva Mana Luísa para visitar Alrnerlnda. onde nenhum carro chega' e joga uma pedra.
Fernando perdoa Ana Amélia por ela nunca ter Francisquinha conta que viu Nina trancada em

contado que eles tinham uma filha. Amarante cont� l algum lugar que se move.

para Daniel que o caminhão novo deles foi roubado, I \

mas que as mulheres acham que JJ é i�ocente. Bar�ô I SÁBADO· Daniel pede o jipe de Rafa emprestado.
morre de orgulho de seu sucesso como assombraçao

'I
Sinésio dá queixa à polícia sobre o desaparecimento

profissional'; p�ra irritação de F�a�cisquinha. Lavínia de Nina. Mariléia conta para Amarante que Daniel
pede que Daniel esqueça seu ódio por JJ e garante saiu atrás de sua filha.JJ diz a Benvindo que tem um

que ele vai se destruir sozinho. JJ vai buscar Nina no último serviço para ele e conta que passou seu carro

aeroport? Francisquinha te'"':1 um? premonição de I para o nome dele, como recompensa. Rubico tenta

que alguem carunurna armadilha. 1 ensinar Quebra-Queixo a rodar pião, mas não

í consegue.JJ se lernbrade coisas boas que viveu em

TERÇA - JJ manda que Benvindo guarde o celular de ! sua casa, apaga todas as luzes e sai, Ana Amélia fala
Nina. Daniel liga para Nina várias vezes e fica

I para
Fernando que está preocupada com JJ.Lenita se

preocupado porque não cons�gue falar. Ma,riléia dá conta de que foi ela quem avisou o vilão de que
recebe um envelope com o celular de Nina e um Nina estava voltando para Florianópolis e se sente
bilhete dizendo que ele foi e�contrado no Rio.Rubico I culpáda.Marly çonta que JJ mandou uma carta para
conta para Sa�doval qU,e es:a apalxona?o.JJ prepara l a polícia confessando seu crime e acusando Davi de
uma mesa de Jantar e da a Nina um vestido vermelho. 1 cúmplice. Davi acha que o vilão vai tentar fugir e

�Ia não consegue entender o�de est? En�arnação I pede que Marly o ajl,.lde a çescobrir onde ele está.
,
fica pasma ao saber que Rublco esta· apaixonado. � Querubim se preocupa ao saber que Amarante foi

! Nina tenta conversarco.mJJ,mas elea�e�as sorri e diz I tenta,r encontrar Nina e JJ. JJ raspa a barba, pinta o

I que preparou tudo aquIlo para ela,Lavlnla pergunta a
. cabelo e veste roupas diferentes, afirmando para

Júlia e Querubim se eles se casara�. Os dois contam ! Nina que vai se transformar num novo homem.
que Rafa e Amanda fizeram isto.Rafa carrega Amanda ! Daniel encontra o caminhão onde Nina e JJ estão.
no colo ao entrar na casa deles, como havia lprometido. Nina ouve vozes do lado de fora e grita
por uma fresta, pedindo socorro. Menez e seus /.A LUA ME DISSE
amigos mendigos passam por perto do caminhão

ronde ela está,mas não a ouvem. SEGUNDA -Adilson fala para Latoya quejá roubou a

I lista de preços da loja de Ademilde.Lúcio diz a Madô

QUARTA - Quebra·Queixo sugere a Rubico que ele I' que �ai sair da casa de Regina naq�ele dia mesmo.

fiqu'e pendurado numa árvor.e com cocos amarrados, HelOisa pergunta a Tadeu quem e Sllvana , nome

nos pés para crescer mais rápido.JÚlia diza Querubim I! pelo.qual cham?u
duas vez�_enquanto dormia. Ele

que eles precisam falar para Amarante e Lavínia que explica que fOI uma mullier que amou e que o

deram entrada nos papéis do casamento,sem deixá- magoou,Adilson conta para Bisonho e Sulanca que
los chateados. Ele sugere que os dois peçarr. ajuda ,a I

Ademilde vai colocar toda a Joja em liquidação, mas
Francisquinha, mas a matriarca aV,isa que o casal terá l

avisa que ele vai ter que pagar mais se quiser a lista

de contar tudo para, seus pais, Daniel pergunta a 1 desses preçostambém.EsterdizaArthurquesfiu pai
Sinésio se ele tem alguma notícia de. Nina.Querubim I e seu avô estudaram numa escola na Inglaterra e

e Júlia contam para Lavínia e Amarante que vão se afirma que ele deve ir para lá também, pois precisa
casar. Ida li na comenta com Encarnação que gostaria .

se preparar para herdar o banco.Ademilde combina
de fazer uma festa para comemorar o casamento de ! com Naíde e Talarico que eles devem ficaryor perto
Rafa e Amanda. Quebra-Queixo ouve e acha que elas

'1
enquanto ela se encontra com Cachorrao Polaco.

estão falando de sua festa de aniversário. Alice fala Madô implora que Lúcio não vá embora e ele diz

para Amanda que vai lhe dar uma geladeira e ela fica que aguardará dois dias para sair da casa. Gustavo
radiante.ldalina fica com ciúmes e avisa Pedroca que diz a Beatriz que não quer magoá-Ia. Samovar vê
eles têm que dar um presente tão bom quanto o da I Valdo com Samira e sofre. Ademilde fala para Naíde
mãe de Raf�JJ dirige o caminhão ladeira abaixo.Nina que Cachorrã,o quer levá-la par� um .Iugar mais

fica apavorada. reservado. Nalde aconselha Ademllde a Ir e garante
! que ela e Talarico irão atrás. Ademilde aceita o

QUINTA - Menez vê JJ dirigindo o caminhão e ! convite e pergunta a Cachorrão por que ele tem

estranha.,Quebra-Queixo fala para Lavínia que está I' aquele apelido.sabendo da festa, mas ela não entende nada.,
Amarante diz a' Júlia e Querubim que aceita a o I TERÇA - Cachorrão coloca uma fantasia e

casamento deles, deixando-os radiantes. Lenita fala! Ademilde se assusta. Cachorrão pede que
para Fernando e Ana Amélia que vai voltar para! Ademilde também se fantasie e ela não tem outro

Florianópolis. Nina pede que' JJ a deixe ir embóra.

li
jeito senão fazer a vontade dele. Naíde bate na

Mariléia implora que Encarnação ligue para a mãe e porta de Cachorrão vestida de camareira e percebe
peça notícias, Ana Amélia diz que Lenita vai voltar que ele está fantasiado. Sulanca e Bisonho dão a

\

�atb�'a! urrr DàB�'�e' pttesetít'e p1Ira(�IJservir em seu

aniversário. Madô vê Sulanca preparando o prato
no jardim da casa de Regina e quase tem um troço.
Heloísa e Tadeu vão a um restaurante e dão de cara

com Gustavo e Beatriz. Tadeu parte para cima de
Gustavo, mas Heloísa consegue levá-lo embora.
Gibraltar dá um par de chuteiras de presente
Julieta,quefica emocionada. E.sterchama Arthurde
Ricardo por engano e fica perturbada. Zelândia
ouve um grito terrível vindo da casa de Bisonho e

vai investigar com Ademilde.Vitza arromba a porta
e encontra Odorico numa jaula. Diva liberta
Odorico. Sílvia mostra a Lúcio o local onde vai abrir
seu escritório e diz que ele pode ser seu sócio se

quiser sair do banco. Lúcio fica tentando com a

proposta. Policiais chegam à casa de Regina e falam

para Dionísia que receberam uma denúncia de que
estava ocorrendo um arrastão alLTadeu vê Gustavo
na rua e o encara.

QUARTA - Tadeu pede desculpas a Gustavo, para
alívio de Heloísa. Beatriz olha Heloísa de cima
abaixo. Os policiais explicam para Dionísia que
precisam falarcom o dono da casa.Whltney e Latoya
garantem que são as donas da casa, mas os policiais
não acreditam. Ester explica para Arthur que ele vai

precisar aprendermuita coisa se quiser ser herdeiro
do banco,mas garante que vai estar sempre ao seu

lado. Beatriz diz a Gustavo que percebeu o jeito
como ele olha para Heloísa, Geórgia leva Samovar
até a Baiúca e descnbre quem era a mulher com

quem Valdo estava. Naíde conta para Ademilde que
vai conhecer a mãe de Coriolano e faz questão que
ela vájunto.Zelândia convida Ivan para almoçar em
seu restaurante. Branca diz aos policiais que não
está havendo arrastão nenhum em sua casa e eles
vão embora. Beatriz confessa para Gustavo que está
com ciúmes de Heloísa. Diva leva Odorico para sua

casa e ele coloca laxante no café dela e de Alberto,
Branca e Adon ias se encontram.Violeta vai à festa de
Latoya e dá de cara com Madô. Heloísa vai até a casa

de Ester buscar Arthur e encontra Gustavo, que
pergunta se Helo realmente não sente nada pareie.

QUINTA - Heloísa se esquiva das perguntas de
Gustavo sobre se ela ama Tadeu. Arthur pede a

Heloísa para almoçar com Ester, mas a mãe diz que
têm de ir imediatamente. Arthur reclama com

Helóísa por ela não ter deixado ele ficar na casa de
Estere a acusa de nunca fazer nada com ele.Geórgia
fica amiga deZelândia e garanté que só queria bem
de Ivan. Coriolano apresenta Naíde para Ximena,
sua mãe.Gustavo conta para EsterqueTadeu tentou
agredi·lo. Ester afirma para Gustavo que o lugar de
Arthur é com eles. Adonias é muito carinhoso com

Branca. Pedro e Soraya ficam juntos. Pedro promete
a Soraya que vai levá-Ia para conhecer o mundo

inteiro.Adalgisa e Aditil vêem Branca com Adonias e

têm certeza de que ele conseguiu seu objetivo.
Tadeu conversa com Arthur, que pedE>desculpas a

Sílvia diz a Heloísa que elas precisam
decidir como vão enfrentar Ester. Lúcio pede
desculpas a Violeta e diz que não quer acabar com
seu casamento. Beatriz liga para Ester e pede para
mar:car um encontro com ela.

SEXTA - Leontina' deseja boa sorte a Madô, mas
explica que não conseguiria viv,-�r num

apartamento de classe média. Ramón 'fala para
Julieta que otécnico gostou de vê-la jogare garante
que eles dois ainda vão se dar muito bem. Soraya
finge estar apaixonada por Pedro. Coriolano conta

para um deputado amigo seu que comprou, sem
saber, um móvel que foi roubado de Regina. O

deputado fala para Coriolano que está interessado
no móvel e garante que vai dar umjeito de tornar a

transação legal. Violeta diz a Heloísa que ficou
arrasada quando Lúcio lhe falou que não vai deixar
Madô .. Ximena aprova Nafde e Coriolano anuncia o

noivado deles. Pedro diz a Geórgia que está

pensando em viajar' com Soraya. Ester conta para
Gustavo que vai almoçar com Beatriz e diz que a

acha parecida com Heloísa. Adilson fala para
Ademilde que Adail contou a Bisonho que ele
estava fazendo jogo duplo. Roma mostra a Talarico
que contratou uma menina, que sabe Português e

Croata, para traduzir o que Vitza diz. Joaquim fala
para Alberto que Beatrizdecidiu conhecer sua outra
família.

SÁBADO - Adail fala para Ademilde que contou a

verdade a Bisonho porque não confia em Adilson.
Ademilde permite que Adilson volte a morar em'

sua casa, para alegria de Gôndola. Adonias conta

para Adail que conseguiu oque queria com Branca
e garante que ela, em breve, será avó. Heloísa
pensa em Gustavo e fica angustiada. Vitza
confessa paraJalarico que fingiu que gostava dele
para sair da Croácia, mas garante que depois se

apaixonou de verdade. Zelândia péga Assunta
com Gibraltar e a expulsa de sua casa. Samovar
conta para Geórgia que vai arrumar um emprego
na loja de Ademilde para ficar perto de Valdo .

Geórgia fica um pouco' ressabiada. Julieta
descobre que foi aprovada para jogar no clube e

fica radiante. Gôndola começa a chantaqear
Adilson para ele trazer qultutes. Odorico pede
para passar o dia na loja de Ademilde e ela deixa.
Diva fala para Roma que não conseguiu falar com
os pais de Tadeu para convidá-los para a festa de
noivado. Beatriz fala para Ester que é irmã de
Heloísa.

AMÉRICA
SEGUNDA· Ed lamenta que Sol não vá mais se

casar.o homem com quem Cidinha se casou para
conseguir o visto americano pegou o dinheiro
dela e desapareceu. Ire,ne e Haydée perseguem
Glauco de carro para descobrir quem é a mulher

que está com ele. Irene bate no carro de Glauco,
mas Nina vai embora sem ser vista porque Haydée
sente uma tontura após o acidente e Irene se

preocupa em socorrer a amiga. Glauco garante a

Haydée que não estava com ninguém, mas ela não
acredita.Tião quer se encontrar com Geninho para
resolver o assunto das terras e Mazé vai com ele.
Geninho imagina que sua família vai lhe dar apoio,
agora que ele passou no vestibular. Gil faz questão
de mostrar a Ariovaldo e Bóia que Santiago
compra tudo o que ela quer. Ellis argumenta que
eles poderiam resolver o problema um do outro,
pois ela sabe que ele não gosta de mulhere não vai

querer se casar com mais ninguém; Júnior fica
magoado. Tião liga para Sol e os dois brigam por
telefone. Glauco não encontra Haydée em lugar
algum e se preocupa. Raíssa diz a Tony que não

quermais ser apenas sua amiga.

TERÇA - Mercedes se arruma toda para tentar

arranjar um marido americano.Gonsuelo garante a'
Inesita que vai se casar antes de Mercedes. Helô\
acusa Neto deter"caído na gandaiaI/quando estava
sozinho nos EUA e ameaça voltar para o Brasil. Nick
dá um cartão a Sol, para ela ligar se precisar.
Geninho e Tião não S"e contêm e brigam. Geninho
conta a Mazé que já gastou o dinheiro que Gla�co
lhe deu, e não vai ter como pagar a dívida se eles
não venderem as terras. Haydée conta a Raíssa que
Viu Glauco com outra mulher e que abriu mão de
seu grande amor por uma ilusão. Haydée liga para
Tony e diz que não quer mais fugir dele. Sol teme
ser presa ao tentar sair dos EUA e diz a Jota que não
vai mais voltar para o Brasil.Ed chama Sol para fazer
faxina em sua casa.lrene tenta convencer Haydée a

não trairGlauco,mas ela diz que está correndo atrás
de sua felicidade. Tony conta a Raíssa que reatou

com sua ex-namorada,e ela fica arrasada. Tião diz a

Mazéque nãoquerqueGeninho entre mais na casa

deles.Mari conta a Sol que deu para Alex o,telefone
do local onde ela trabalha.

QUARTA - Sol fica assustada. Alex conta a Ramiro

que Pimenta lhe deu uma missão suicida. Mari liga
sem parar para Alex, que foge dela. Haydée
confessa para Tony que o ama, mas diz que não

pode abandonar sua família por causa de sua filha.
Tony fica surpreso ao saber que ela tem uma filha,
mas Haydée desconversa.Tião pmeaça sair de casa

se Geninho voltar a entrar lá. Zé Higino dii que o

acompanha, se ele for embora. Tião pede à Mazé

que coloque as terras no nome de Zé Higino, e

Geninho pede à mãe que lhe dê a metade das
terras, que são suas por direito. Haydée conta a
Glauco que ama outro homem. Raíssa diz a Haydée
que seu amigo gosta de outra. Mari culpa Odaléia

por Alex ter desaparecido e a mãe explica que não

quer que ela tenha a mesma decepção que teve na

vida. Haydée prepara uma cama para Glauco no sofá.
Helô e Neto decidem esquecer as rusgas e fazem as

pazes. Júnior aceita se.casar com Ellis. Radar combina
com' Detinha de encontrá-Ia em Boiadeiros. Laerte
aconselha Glauco a pagar uma mulher para mentir

para Haydée. A suposta .Sra, Mattos, a mulher

arranjada por Laerte, diz a Haydée que era ela quem
estava com Glauco'no carro e que ele estava apenas
ajudando-a. Sol chega na casa de Ed, pronta para a

faxina.

QUINTA • Ed mostra sua casa a Sol. May fica
horrorizada quando Helô diz que não quer que Rique
saia de casa quando fizer 18 anos. Glauco acusa

Haydée de ter sido injusta com ele, mas ela pede a

separação e diz que está apaixonada por outro

homem.Glauco acha que não passa de mais uma crise
de Haydée e se recusa a levá-Ia a sério. Raíssa conta

para Lurdinha e Manu que Haydée viu Glauco com

ouüa mulher. Tião conta a Simone que Sol vai chegar
em Boiadeiros,em breve.apesar da briga que tiveram

por telefone, Simone confessa para Kerry que está

completamente apaixonada por Tião. Haydée pede a

Nina para cuidar de seu divórcio; Nina fica
desconcertada e não consegue recusar. Laerte diz a

Geninho que ele só precisa convencer Mazé a assinar
os documentos que Glauco vai levar. Sol manda mais
dinheiro para Odaléia, que passa a acreditar que ela

pode realmente se dar bem nos EUA. Mariano
comenta com Odaléia que eles precisam encontrar
um lugar para ele fazer a cirurgia do coração. Haydée
conta para Raíssa que pediu a separação; Irene está

junto, e acha um absurdo. Geninho pede a Mazé que
apenas converse com Glauco e Laerte; ela concorda.
Tiãose arruma todo para receberSol,mas Dinho conta
que ela não vem mais.

SEXTA - Dinho explica que Sol seria deportada se

tentasse viajar com um visto falso. Sol comenta com

Cidinha que não apenas seria deportada, mas

também presa, e explica que não pode revelar isso a

Tião. Ed conta para May que o financiamento de seu

projeto saiu e a pede em casamento. Laerte sugere
que Glauco vá para sua fazenda esperar Haydée
esfriar a cabeça. Raíssa percebe que Haydée está
ansiosa para se separar logo. Tião liga para Sol e

termina o namoro; ela tenta se explicar, mas ele.não a

ouve. Tião ouve Acácio dizer que ele e Sol sempre
cometem o mesmo erro. Gil comenta com Déia que

exigir respeito de todos os peões agora que vai ser
a esposa de Santiago. Inesita e Helô aconselham
Consuelo a dar uma chance a Jota,mas ela continua se

fazendo de difícil.Haydéediza Tonyque se sente livre.
Raíssa liga para Tony e diz que o ama.Vera repreende
Nina por ela namorar Murilinho, Tião conta para
Simone que terminou com Sol e diz que, desta vez, é
definitivo, Mariano comenta com Odaléia que se

sente cada vez pior. Odaléia consola Mariano, mas
teme que ele esteja mesmo mal.Alex diz a Ramiro qu�
vai para o Brasil fazer o trabalho encomendado por
Pimenta.May encontra Sol na casa de Ed.

SÁBADO· Sol explica que foi contratada para fazer
faxina. May fica furiosa, mas disfarça. Neuta espalha
para todos que Júnior:vai ser paLMazé e Geninho vão
à casa de Laerte encontrar com ele e Glauco. Laerte

puxa papo com Geninho, para deixar que Glauco
converse· a sós com Mazé. Gil chega em seu

casamento vestida de vermelho. Haydée pede que
Irene vá com ela ao escritório de Nina tratar da

separação.Sol teme que May possa denunciá·la como
ilegal. Glauco convence Mazé a assinar um papel em
que concorda em dar preferência para ele,caso queira
vender terras. Mazé assina, apesar de não saber ler.
Geninho pede que Ma'zé não conte o que fez aTiãoou
a Zé Higino. Jota leva Inesita na boate onde Sol
trabalha, sem'que Consuelo saiba. Neto vê Inesita na

boate e vai embora escondido, pois havia dito a Helô

que iria estudar.lnesita conta para Sol que Geraldito
teve urna'idéia para Jota conquistar Consuelo e pede
que ela participe, May desarruma os papéis de Ed de
modo que ele ache que foi Sol quem fez a bagunça.
Sol descobre que Alex esteve em seu trabalho e fica
com medo. Haydée vai com Irene até ao escritório de
Nina.lrene reconhece o si=lpato de Nina e se lembra do

pé de mulher que viu entrar no carro de Glauco, mas
não comenta com Haydée.
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Os benefícios da
velha e boa base

Quem acha que base "carrega" o visual, está muito enganado. Mais do

que disfarçar as imperfeições, as modernas bases tratam a pele. As novas

fórmulas são enriquecidas com vitaminas, hidratantes, substâncias
tensoras, FPS e outros ingredientes que prometem combater os

famigerados radicais livres.
Além disso tudo, algumas delas têm particulas de silicone que facilitam a

aplicação e são bem mais leves do que as antigas, mesmo aquelas que
tem formulação mais encorpadas como as versões compactas, ou em

bastão, têm efeito sutil quando aplicadas na face.
A base pode ser encontrada em três versões: Cremosa, Opaca e

Transparente. As cremosas uniformiza a pele com naturalidade.
Costuma ser fluida. Para melhor aplicá-la vá colocando pingos nas

maçãs do rosto, no alto da testa e no queixo. A seguir, use uma esponja
de espuma para espalhar a base no rosto em movimentos ascendentes e

em direção às laterais, não se esquecendo do nariz e pescoço, prestando
sempre atenção para que fique uniforme.
A base opaca cobre imperfeições sutis, uniformiza o tom da pele e tira o

brilho, o acabamento final lembra pó facial. Ela pode ser encontrada nas

versões compacta ou líquida. Se sua escolha for a compacta, esta deve
ser aplicada primeiro na esponja, que geralmente acompanha a

embalagem. Comece da área próxima ao nariz e' vá em direção às

l�te���,�, 9:�p.'2is;,aplique na test�,;,n�;9�1�i�� e rio pescoço. Se for líquida,'
aplique do mesmo modo que a base ç;.r@illosa. . .

A)�J��,�Jrll'p'�pqr�l).re �:b����te��tiuída;,ém,:forma de mousse, �\J'olr', ·,.-,I",�. 0�e�a'is'iffip��;�e(i�ç��s,'podê';êi' usado logo após'chamados cremes coloridos, têm efeito extremamente natural e servem

para dar um ar luminoso.àpele, mas não cobrem marcas ou manchas. a aplicação da base, embora alguns
profissionais da área recomendem que se use

Na hora de aplicar, pegue um pouco de base com aponta do dedo e
antes. Na hora de apLicar, todo cuidado é

coloque pingos no centro dá testa, nas maçãs do rosto e no centro do
.

pouco; deve ser aplicada bem de leve e
queixo. Espalhé'com a ponta dos dedos, fazendo movimentos para cima.
e para os lados, finalizando. a aplicação no pescoço.

diretamente na área a ser�amuflada e é bom
. .. lembrar-se que este tipo de produto não serve

Existem ainda as bases de efeito lifthing, uma verdadeira revolução na

maquiagem. Imediatamente após a aplicação, ela fensiona os tecidos, para camuflar rugas ou marcas deexpressão,
ao contrário, costuma acentuá-las.fazendo "sumir" marcas de expressão, dando um aspecto bem mais jovem
Na hora de escolher a sua base ideal, é bom
não perder de vista alguns conselhos. A base
deve ser sempre no tom da pele; as mais
escuras tornam a maquiagem evidente e muito

pesada, enquanto que as claras demais deixam
o rosto com aspecto "fantasma". Deixe os tons

mais escuros para quando estiver com o rosto

bronzeado.
Na hora de comprar, testar o produto. Colocar
um pouco no rosto, sair'da loja e conferir o
efeito à luz do dia usando um espelho. O velho

truque de espalhar o produto no dorso da mão

pode levar à escolha de um tom que não

combina perfeitamente com a pele da face.
A esponja aplicadora merece cuidados. Deve
ser lavada após cada aplicação e guardada
apenas quando estiver bem seca, uma vez que
a umidade atrai bactérias.
Na hora de aplicar, colocar sempre pouca base
e espalhar bem. Assim, o resultado final será
mais suave e natural.
E é sempre bom lembrar o melhor conselho de
todos: limpar e tratar o rosto antes de se

Asbases se tornaram as grandes aliadas da mulher moderna;
formuladas com ingredientes espeçiais, elas tratam da pele
enquanto disfarçam as imperfeições

ao rosto.

Seguindo a linha base, o pancake também é uma alternativa, sendo
indicado para peles jovens, oleosas ou normais. O produto deve ser
aplicado. com uma esponja umedecida.
As chamadas bases corretivas, ou bastão corretivo, também são grandes
aliadas na hora da maquiagem. Capazes de camuflar espinhas, cravos e

t::" A base, como o próprio nome já diz, é o começo de tudo. Depois de garantir um
rosto de pele lisinha e cor uniforme, é hora de valer-se de todo arsenal de sombras,
blush e batom para fazer de sua maquiagem uma verdadeira obra de arte e brilhar

t::" Aplicada com esponja,
a base proporciona
cobertura uniforme à pele
do rosto e pescoço

maquiar:

ARlES· Neste período, será bastante difícil conseguir a colaboração de alguém para solucionar
problemas pendentes.Conte consigo e seja mais otimista e perseverante,que tudo sairá a contento.
Cuide da saúde e da reputação.

LIBRA· Faça de tudo para melhorar suas condição social, amorosa profissional e financeira. Mas tudo
dentro de um sentido honesto e inteligente. As viagens estão favorecidas, bem como os contatos

pessoais.Boas Notícias.

I

Frutos da fibra f
d b

· fa ananerra �
Trabalhar com materiais recidaveis \
ou descartados atualmente ,

diferente de outrora, �(mespon<1ll.a uma boa postura politica e socif"Em um mundo onde os recurs ��
naturais estao se esqotando e

pobreza social (e cultural) aumen:":
g r a d a t iv a m e n t e e d e fo r m��
espantosa, h a a extrem��
necessidade de e s t a r rn oj
reavaliando nossos costumes .��
nosso pensamento quanto ao qu:,
desejamos deixar para nosso>s�'
descendentes. E de nossa livré
escolha em optar por um cenario I
de �Iores vivas ou flores ��

..

plastlcos.; .�""
�.;�

Dentro desta linha de pensaments
o curso de Moda da Unerj esf
desenvolvendo um trabalho ente
os academicos do II e IV periodq'
fazendo uso da fibra da bananeira
produto encontrado em gránd�
quantidade em nossa regiao e ql(
e descartado em grande par\�
pelos produtores da regia�'
cultivàdora." .

.

' ,�,' ,'�
Sendo este, um material de cust<,·
muito baixo que pode ser

encontrado facilmente por esta

area, surgiu a ideia de estar

desenvolvendo tecnicas e

materiais de cunho artesanal para
uma possivel aplicacao em

industrias texteis e mobiliarias.
Alem disso, ha o interesse em

aproximar e unir o artesanato ao

design, procurando gerar produtos
alternativos

\

e diferenciados para
lancar aomercado. "".

Atraves da orientacao das
'docentes Angela Rubino (Uruguai)
e Mara Rubia, os academicos
participaram do laboratorio de
criacao durante tres semanas e

desenvolveram pecas a partir da
fibra (pecas. do vestuariô1):1
proporcionando e criando urna
moda alternativa e principalmentê,
ecologicamente correta.
Construindo um caminho para ser

seguido, estes académicos, atrav��]
. d e t e c n i c a s a r t e s a ri a i .��;:1
empregaram e m o l d a r a rs,.

materiais descartados em objeto��s.
industriais, mostrando que esté
tipo de materialtanibem pode s�r
uma saida para a industria n���
confeccao de produtos. E aindaij
evidenciaram que esta ideia pode
se tornar um canal possivel ns

desenvolvimento e na geracao de
renda para comunidades rurais
carentes.

TOURO· o momento será duplamente beneficiado o plano social, pois você terá as melhores
influências que poderia esperar. Uma noticia vinda por correio, por telefone ou por qualquer outro
meio de comunicação,o deixará muito contente.

ESCORPIAo . Previsão de sucesso em tudo que está relacionado com o ensino e a educação de

crianças, jovens e mesmo pessoas adultas. Forte tendência a especulação e muito sucesso nos

negócios.

G�MEOS· Seu desenvolvimento mental e profissional será notável, no período,juntamente com as

relações importantes que pretende fazer. Todavia, evite iniciar novas amizades e confiar
demasiadamente em pessoas estranhas.

SAGITARIO . Muito sucesso nos negócios, no trabalho e nas novas empresas que fizer. Os amigos
estarão disposto a .colacorer e a vida amorosa e familiar, lhe dará muita felicidade. A pessoa amada
estará especialmente interessada em seu bem-estar.

CAN·CER· Previsto algumas perturbações, inclusive o cônjuge estará descontente com você. Tome
cuidado se realizar negócios e se lidar com fogo e eletricidade. Procure manter o equilíbrio, pois as

instabilidades serão passageiras.

LEAo· Novas e propícias amizades, prosperidade profissional, financeira e social e muito otimismo
quanto a uma vida tranqüila e feliz em um futuro próximo, é o que lhe indica o fluxo astral para o

perlodo.Conte com a compreensão da pessoa amada.

CAPRICÓRNIO· O perlodo poderá beneficiá- lo nas questões pessoais, íntimas e familiares. Pode
demorar.mas consequirá o que está pretendendo. Pense mais em seu lar.Alguém de Escorpião,poderá
favorecê-lo nos negócios.

AQuARIO· .

Muito propicio para otrabalho e para as suas iniciativas pessoais de modo geral.Ótimo prenúncio para
amor,para a famllia eos amigos.

Daiana Riechel- V Fase.

VIRGEM· O momento é dos melhores para contato comnativos de Libra.Os negócios relacionados PEIXES· Raciocínio rápido, excelente intuição e mente voltada somente para o bem, é o que lhe
com o conjugue e com o sexo oposto lhe trarão bons lucros. Fase favorável ao noivado, namoro e pressagia o fluxo astral deste período. Contudo, evite excesso de velocidade ao dirigir, e seja mais

casament�.· constante em seus projetos.
� ( -��------------------------���------------------ .------------�--=-------�------------��������-------�--�
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Por IIdemar Effting c ildemar@meupagosul.com.br - www.meupagosul.com.br

Ação Social
i Neste dia 25 de maio Auqusto Demarchi Junior (Ninho),i Rogamos às prendas que atentem as virtudes de

'patrão do CTG Laço Jaraguaense, fez a entrega de duas cadeiras! recato, simplicidade e pudor, que não transformem seus

Ide rodas ao Padre Nelson Tachini e Lurdes Bayer coordenadora i vestidos em alegorias e fantasias atentatórias ao Movimento e

Ido Serviço da Promoção Humana da Paroquia São Sebastião. I ao termo "prenda" que com, tanto carinho o gaúcho lhe
I contribuiu.

, I. Existem erros que uma prenda não pode cometer:

I.
•

- Usar sapatosmodernos
i

- Os penteados ultra-modernos, tão falsos quanto o

I uso da vincha com roupas de estilomilitar para os homens.
- Os vestidos curtos

1
! • -O decote

I
- Uso de jóiasmodernas notadamente o relógio.

! • Mas sobre tudo o uso de lenços de pescoço,que tira a

I graça da mais delicada e feminina das prendas.
.

O chiripá jamais deve ser usado pelas prendas. Não se

I pode estilizar a vestimenta,o que seria ridicularizá-Ia.
I A prenda atual usa vestido liso ou com discretos
babados, o comprimento bate no peito do pé, as mangas 3/4,
bombachinha,meias brancas,sapatos pretos,fichú branco.

As moças usavam cabelos soltos ou com tranças,com
uma flor do lado-esquerdo, as senhoras usavam o cabelo
enrolado em coque. Durante as danças as prendas seguravam
levemente o vestido e isso era feito para que se pisasse em

cima dele.

i A indumentária gaúcha passou a ser Traje de Honra,
I sendo divulgado no Diário Oficial do dia 11 dejaneiro de 1989.
.

" A função da indumentária feminina é servir
de moldura e graça e à beleza e não torna-Ias

grotescas ou ridículas."

Rec
JaCA MARTINS

â,tivista@
@::".h,,_

Nasceu João Luiz, Noite Martins, no dia 31. de janeiro de 1968, em Pelotas, no Rio
Grande do Sul.Filho mais velho de Luiz Carlos e Ulia Martins.

I Iniciou na música através do convívio familiar. O avô, João Corrêa Martins, tocava
. acordeom,violão e bandolim e isso despertou o gosto pela música.
I Pelos idos de 1983, na Estãncia Santa Diva, de propriedade do amigo Aluisio Dias

'Costa, e na descrição deste "o convívio diário com a lida campeira e suas
,

peculiaridades, o mate com sabor de aurora e aroma de braseiro de corunilha, a
: música nativa que embalava os anseios e inquietudes de guri, despertaraT
: serenamente o interesse do Joca pela cultura gaúcha, e foi através da música que
I identificou a forma'mais autêntica de transmitir seu sentimento apaixonado pelos
I costumes de sua terra ...

"

, No mesmo ano,estudando no CAVG (Conjunto AgrotécnicoVisconde da Graça),em
, Pelotas, com o irmão Negrinho, no convívio com colegas de diversas regiões do
! nosso estado, especialmente da 'fronteira, Joca Martins passou a fazer

"guitarreadas" à beira do fogo,no CTG Rancho Grande.
Em companhia de colegas identificados com a cultura da terra, as guitarreadas
tornaram-se mais "profissionais". Ele e o irmão tocavam para a invernada do CTG e,
nas apresentações, também mostravam suasmúsicas.
Conheceu, neste convívio, nomes como o de Luiz Marenco, entre outros,que viria a

transformar-se em uma das figurasmais significativas da música campeira.
A Comparsa de Pinheiro Machado - RS, em 1985, foi o primeiro festival que Joca

participou e, desde então, conta com inúmeras premiações ,e com mais de cem

.). ,
músicas gravadas, já tendo participado de praticamente todos os festivais como

u..
.

intérprete,compositor,músico ou jurado.
>ii I Conta que, um dos momentos mais emocionantes da carreira foi fazer o show de

-'-��n
": t I abertura nos 30 anos da Califórnia da Canção Nativa, festival realizado em

I Uruguaiana,pioneiro no RioGrandedo Sul.
"--t-. =.. ==1 Quanto ao cenário da música gaúcha, Jaca acha que "deveria haver uma maior

I valorização, de forma que a música gaúcha ocupasse espaços mais importantes.
i dentro da mídia ...estando na mídia, tudo muda ... espaço em horários nobres,
I valorizando a música gaúcha, assim todos os outros fatores de produção iriam

i melhorar... " . .

I Sempre fontes de inspiração, César Passarinho e José Cláudio Machado "criaram
uma nova dimensão na forma de interpretar a música gaúcha. Ouvi-los me

emociona ...

"

Perguntado sobre a música que canta, Joca responde "tem que ver com o mais
terrunho sentimento de amor à terra,ao nosso povo,seus usos e costumes."

IS
!

,

IIQlIúSlria e comércio demadelra�
,:312-0280 Cursos Academia Terra & Pampa

Para Mês de Junho
.

Data: 04/06/2005 Data: 05/06/2005
Horário: 17:00H Horário: 16:00H Curso Básico

Local: Chopp Clube Local: Igreja do Bairro Avaí
Jaraguá do Sul- SC Guaramirim - SC

Data: 05/06/2005 Data: 05/06/2005
Horário: 16:_OOH Horário: 18:30H Curso Avançad

Local: Sociedade Vitória Local: Igreja do Bairro Avaí
Jaraguá do Súl- SC Guaramirim - SC

Informações: (47) 9991-2355 cl Robinson

Terra & Pampa

OÀSA CAMPEIRA,

Academia Academia

Temos carnes
temperadas para

festas
Coxinho da Asa, .

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

DEMARCHI
CARNE·S

Prove nossas
carnes especiais:

MARRECO,

JAVALI, COELHO

.E OVELHAFONE: (47) 371·4547 FAX: (47) 275·0524 JARAGUÁ DO SUL· se
E·mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Meu Mouro

Cavalo igual ao que eu tive
Viro o Rio Grande e não acho
Deu trabalho pra este macho
Mordia nas próprias crinas
E já nasceu dando pataço

Com quase três anos e meio
Fui domar este cavalo '

Quebrei o queixo a sovei
Amanunciei ele a pialo
Tirei as coscas na espora
E a mangaço de dá estralo.

Parecia um maragato
Defendendo meu Rio Grande
Desconfiado e caborteiro
Com osolhos cheio de sangue
Se inventasse de disparar
Ninguem segurava o infame

Depois de quatro semanas

De arreio e de bocal
Me preparei pra um rodeio.
Na estancia do tio Nal
O potro tinha bom porte
Com mais um pouco de sorte
Classifiquei pra final

Foi o primeiro rodeio
Que eu ganhei com este potro
E agora por onde eu ande
Vou ganhando no Rio Grande
Um rodeio atráz do outro

Autor: Edson de Souza.
Livro: Mandancial de Versos de Edson de
Souza.
Editora: Borck

. Ji��l�d���SO' ê foY{�ji��aêi� no chã�, com
mais de dois metros de altura e trinta
centímetros aproximadamente de diâmetro,
localizado na mangueira ou curral.no qual se
atam os animais, para doma, para cura de
bicheiras ou outros serviços.
Potrilho:
Animal cavalar durante o período de

amamentação, isto é, desde que nasce até
dois anos de idade. Potranco, potreco.
potranquinho.
Tropeiro:
Condutor de tropas, de gado, de éguas, de
mulas,ou de cargueiros. Pessoa que se ocupa
em comprar e vender tropas de gado, de
éguas ou de mulas. Peão que ajuda a

conduzir a tropa, que tem por profissão
ajudar a conduzir tropas. O trabalho do

tropeiro é um dos mais ásperos, pois, além
das dificuldades.normais da lida com o gado,
é feito.ao relento,dia e noite.com chuva,com
neve, com mlnuano. com' soalheiras
inclementes, exigindo sempre dedicação
integraldequem o realiza. "

················································Ag'étia�····G���h� ·······························;1·
Evento:

9 RODEIO CRIOULO NACIONAL
Entidade:

CTG TREZE GUAPOS
Cidade:

IMBITUBA
Contoto..

(48) 255-5790
Data de Início:

03/06/2005
Data de Termino:
05/06/2004

fonte-:'Stte-Mffi;ISe-www:t'fttqS"C:cof't'f.1:rr
nvre sua programaçao para:

agenda@meupagosul.com.br

Confira nossçs
ofertas imperdlveis

Bisteca Suina , R$ 5,95
Linguicinha Mista R$ 2,99
Picanha Bovina R$ 13,99
Linguicinha Pura R$ 4,95
Posta Vermelha � � .. R$ 6,25
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AGORA QUE VO'CE ME AJUDOU A CHEGAR A MINHA

NAVE, ENCAI'iE AS FIGURAS QUE ESTÃO AQUI
EMBAIXO E "ENCAIXE NA CRUZADINHA! É FÁCIL!

,"

�

SEXTA-�EIRÂ;27 d'� rhaió de 200S�,
,

.',.

PÁGINA DA (RIANÇA
II
"I

!

.. ii',

)'_ J,OI PESSOAL! PRONTOS PRA BRINCAR
NO ESPAÇO'!

PRA COMEÇAR, VOCÊ PODE ME
AJUDAR A CHEGAR A MINHA NAVE'!
Aí SIM, A GENTE PODE COMEÇAR!

E

NOSSA! VISITEI TANTOS PLANETAS QUE NEM
LEMBRO QUAL FOI O ÚLTIMO! PINTANDO CADA
LINHA DE UMA COR A GENTE VAI DESCOBRIR!

. W bber de lima
O gatinho C�IO '/h no últimbdia 18
completou 1 anm. °dOS pais Sheila e

'0"", para""" a aleg,.r,."lamal." •

Edson Lima '

,

A. linda Vanessa
\"'n",,,,'e"B,eCk,e,r" f,e,�Ca!� I " ....'.. 'do i,

4 aninhos no Ia

03/05. Muitas c

felicidades é q �ue
deseja seus pal�

, seuIXdilciq.�Dor�SI �;. C.i

irmão Rafael

A.n;versari� hojedia 27/05 LucasNort. Parabénsdosseos
familiares

AGORA, QUE TAL ENCONTRAR NO CAÇA.
PALAVRAS OS NOVE P�NETAS DO NOQeQ
SISTEMA SOLAR'! SAO ESTES: TERRA,
SATURNO. PLUTÃO, MARTE, MERCÚRIO
URANO, VÊNUS, JÚPITER E NETUNO.

I

U U A Á U T E :N U U U
P L R P T E R P 9 I P
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U Á E U N E T U N O U
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U R A R V 9 U V E N U
R L R P E U R C R Ã R
A A U A N A Á U P N E
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O R A M 9 ç E ç ç Ã ç
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