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Luana Plovanl desiste de
Paris e volta para o Brasil

• PAGINA6

o craque Falcão abraça o governador Luiz Henrique no 4° Fórum Internacional de Esportes.O jogador aproveitou para
trata.J:corn o governador e o ministro do Esportes,AgneloQueiróz,doMundial de F�tsal e da_8rena Jaraguá • PÁGINA 7

'Itamar: novo astral no Juve
,

,

o técnico Itamar Schütler
(fot�), f�i '�p�esentadà ontem
fio Grêfuio Esportivo
Juve�tU�.;Ele será o substituto
de Gílmar Silva" dispensado
depois de três derrotas e uma

vitória, SchüIler chega como,
um sonho concretizado' da
diretoria e da' torcida
janlguaense, que nu�ca
escondeu o desejo' de ter de
voltá no comando o treinador
campeão da Série B1 em

2004" Na apresentação, o

comandante disse que o

'Übjetivo ,é classificar o time
para a Série AI em 2006. "Se
o trabalho for aprovado, a

gente senta pra conversar

depois do campeonato para
discutir aminha permanência
no, clube", disse SchüIler.
Junto com ele foram
apresentados mais quatro
reforços (detalhe): Bill,
Paraná, Marquinhos e

Toninha. • PAGINA 7
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,. Sexta fei ra
de sol, nebulosidade
variada sem previsão
de chuva

• Sábado
de sol, nebulosidade'
variada sem previsão
de chuva

PETRÓPOLIS 3 X 4 MALWEE

Malwee joga mal, mas .vence e

assume a liderança da Liga
Mesmo não fazendo uma boa partida, a Malwee venceu o

Petrópolis por 4x3 e assumiu a liderança da LigaNacional com,
,

26 pontos. Os gols do time jaraguaense foram marcados por :,
Valdin, Xoxo, Éka e Marcinho. No time carioca, Formiga (2) e

Fabiano completaram o placar. A Malwee volta a jogar,
amanhã, às duas da tarde, contra o São Bernardo, com

transmissão da SporTV PAGINA 8
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Chaga brasileira
O Brasil é vice-líder no

ranking da má distribuição
de renda no mundo, perde
apenas para Serra Leoa, na
África. Segundo estudo do

Ipea"- instituto ligado ao

Ministério do Planejamento
-, 1 % dos brasileiros mais

ricos detém renda equi
valente aos ganhos dos 50%
mais pobres. A bem da

verdade, a informação não

é nenhuma novidade, ap�
nas faz reavivar a centenária
mancha social, geradora de
tantos conflitos. A concen

tração de rendas no país
tem raízes profundas e de
difícil solução. As tímidas
iniciatívas para se tentar

reverter o quadro esbarram
na fragilidade do Estado.

Os avanços dos últimos
anos nas áreas de educação
e combate à pobreza ainda
não foram suficientes. É
preciso mais, .muito mais. A

perversa distribuição de
renda no Brasil está solidi-

FRASES

ficada na omissão dos con

secutivos governos, no

egoísmo e na estrutura

institucional herdada das

capitanias hereditárias. A

conseqüência desse dese

quilíbrio econômico e social
é a crescente onda de vio
lência urbana. A perseverar
o atual estado de coisas, a

tendência é a divisão da

mercado de trabalho, além
das ações sociais. "Pode-se
dizer que os maiores desa
fios das políticas públicas
hoje sâoa geração de opor
tunidades de trabalho, a

redução da informalidade e

a melhoria da rerida real do
trabalhador". Acrescenta
ríamos na lista de ações
emergenciais as reformas

� A conseqüência desse desequlllbrio
. econômico e social é a crescente onda de
violência urbana e conflitos rurais

população em duas classes
sociais: a dos que não co

mem e a dos que não dor
mem. A última com medo
da primeira.

Na avaliação do Ipea,
para avançar no combate à

desigualdade é preciso
alcançar um nível de
crescimento econômico e

um modelo de desenvol
vimento que viabilizem a

inserção da população no

agrária e urbana e, num

segundo momento, uma

discussão nacional sobre os

salários dos agentes pú
blicos.

Não obstante, é preciso
reconhecer que os progra
mas de transferência de
renda do. governo federal

.

têm minimizado o p.roblema.
Ainda que os resultados

estejam muito aquém das

expectativas, é um impor-
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tante e crucial passo. Toda
via, o cerne da questão
social no Brasil está na

es tru tura. Para alterá-la,
além de vontade política,
exige-se comprometimento
do conjunto da sociedade e

conscientização do papel de
cada cidadão r na cons tru

ção de um país mais justo e

fraterno e' com menos

conflitos sociais.

Enterra a mesma cara

puça na obtusidade das

ações de reversão à perversa
distribuição de renda
setores intransigentes da
sociedade, que resistem às

mudanças. Enquanto persis
tir a opção preferencial pelo
econômico em detrimento
do social, nenhuma espe
rança à vista, já que a

principal característica dos
excluídos é a falta de

. perspectivas. Assim, ·0

equilíbrio é .buscado na

disputa entre as classes
sociais.

"CPI sempre é legitima. Agora, é um direito da minoria querer CPI, mas é um direito da
maioria analisar se ela é adequada ou não':

• Doministrá .José Dirceu, sobrea CPI dos Correios, dando "uma no cravo e outra na ferradura"no meio da "operação-abafa"
promovida peloGoverno

.

• J, I •
�

r.c.l !,'
,

I Fatos & Pessoas
Fernando@ond

Fundosocial, é hora de
acertar a arrecadação

Bola pro mato
Para quem ainda tem alguma dúvida do

quese trata a aproximação do

governador Luiz Henrique com o PFL,
leia-se claramente: a tática é isolar

completamente Esperidão Amin, do PP.
LHS joga inclusive com o fato de que
Amin não é unanimidade dentro do seu

próprio partido e sabe que no âmbito dos

pefelistas não há o menor desejo de se

submeter ao casal Amin na composição
da majoritária para 2006. Por isso, Luiz
Henrique parece até incentivar a

candidatura do prefeito de Lages,
Raimundo Colombo, Anda até dizendo:

"Ninguém lança uma candidatura de

brincadeira, para desistir depois"

Não era tudo aquilo que se esperava a

"tsumani" que a oposição ao Governo
do Estado prometeu levantar para
combater o Fundosoclal, criado através
da doação pelas empresas nova valor
de até 5% do ICMS apurado no mês

(ICMS a pagar). O Fundo será utilizado

para viabilizar, as mais importantes
obras de caráter social e de fomento ao

desenvolvimento regional, como são os

casos das verbas para os hospitais de

Jaraguá do Sul e a construção da Arena
Multiuso. O Fundo Social acabou

aprovado na Assembléia com votos do
PFL e do PP, votos estes conscientes de

que hoje sistemas semelhantes estão
.

implantados com sucesso 'em 11

estados brasileiros. Ato contínuo à

aprovàção na Assembléia, o governador
sentou-se frente ao monitor de tv da
teleconferência realizada com todos os

secretários de Desenvolvimento

Regional para tratar do Fundo Social, e
passou um "pito" em virtude da baixa

arrecadação verificada até agora (pouco
mais de R$ 15 milhões em três meses).
LHS quer, no mínimo, R$ 14 milhões por
mês.

Bebida na escola
As escolas públicas e particulares de
ensino infantil, fundamental, médio,
técnlce e cursinhos pré-vestibulares de

Florianópolis estão recebendo um aviso
do Ministé'rio Público Estadual para que
não comercializem e não permitam o

consumo de bebidas alcoólicas nos

estabelecimentos de ensino. A medida
deve ser estendida para todo o Estado
nos próximos dias. A recomendação,
assinada pelos promotores Gercino
Gerson Gomes Neto e Cristiane
Rosália Maestri Bõell, mira
principalmente nas festas [unirias,
ocasiões em que a venda de quentão
preparado com vinho e cachaça é
comum.

I
Lição de casa
A recomendação foi emitida no

momento em que a Assembléia

Legislativa discute a liberação da venda
de bebidas alcoólicas nas escolas, hoje
proibida, desde que praticada em apenas
uma festa por ano. O projeto apresentado
pelo deputado Rogério Mendonça
(PMDB) já teve parecer favorável da
Comissão de Educação, mas ainda precisa
ser aprovado em plenário. O argumento
do deputado é de que a medida ajudaria
as APPs (Associações de Pais e

Professores) a arrecadar recursos para
. suas atividades.

Copo da discórdia
Por causa dessa história de vender
bebida uma vez por ano nas escolas, os

,

deputados Paulo Eccel e Ana Paula

Lima, do PT, Celestino Secco (PP),
Antônio Ceron (PFL), Simone Schramm
e Rog.ério Mendonça, do PMDB,
ingressaram na Comissão 'de Ética e

Decoro Parlamentar da Assembléia
Legislativá com uma representação
contra a deputada Odete de Jesus (PL).
Eles querem que ela seja punida com

uma das penas previstas no Regimento
Interno da Casa (que vai da advertência à

perda do mandato) e, ainda, que se

retrate, pela imprensa, das ofensas
dirigidas a seus pares. A deputada disse
de tudo contra seus colegas ao saber que
o projeto da bebida tinha sido aprovado
por eles nas comissões.
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Vàlorização do professor �

'i J

Há poucos dias li na tribuna da: ......--

Assembléia Legislativa o e-mail de
um professor do município de
Mafra, falando sobre os problemas
que afetam a educação pública e

sobre seu desencantamento com a

profissão. Ele comunicava o

afastamento da sala de aula,
inicialmente por licença sem

vencimento, mas dizia que em breve

pretende pedir exoneração. As razões desse desent'artto I,
infelizmente afetam boa parte dos profissionaIs 'aã I

educação.
Didaticamente, o professor expôs os motivos pelo, '

quais está se afastando da profissão:
a) FaÍta de uma política salarial para os profes�re,'

da rede estadual de ensino nos próximos anos;

b) Implicações da matriz curricular (nova grade) i:
na abordagem dos conteúdos da disciplina de Biologia I

(redução no número de aulas); .", ,

c) Desvalorização dos profissionais do magistéri�� I

partir da indicação de diretores de escola sem formação I

necessária (ensino superior);
d) Acometimento pela síndrome de Burnout

(doença causada pelo estresse profissional qué'q�
caracteriza por exaustão emocional, avaliação negatiy�
de si mesmo, depressão e insensibilidade em relação à
quase tudo e todos) J!q

. e) Falta de continuidade dos pressupostos filosófiâí
e metodológicos da proposta curricular (ve r,tip
1991,1996e 1998);

f) Sucateamento das escolas públicas;
g) Falta de um plano de carreira que valogi.e

professores com formação de mestrado e doutorado;»
h) Distanciamento das políticas salariais do ESt4d� I'de Santa Catarina em relação aos municipios'tê iI�

pequeno porte;
J J' rs

i) Ausência/inexistência de projetos pedagógí28� I[ ,1
em especial ao ensino médio;

"r,.

�
, aOJ

j) Ingerência política nas escolas; ,"1 �

k) Falta de diálogo entre Gerei-escolas, por II!-;71� ,

de debates e discussão dos caminhos da educação.j;
1) Perda de poder aquisitivo nos últimos ane�r rI

impossibilitando O investimento em cursos d� formação
continuada, aquisição de periódicos e jornais; ;Hi[

m) Outras atividades mais rentáveis e dUm
perspectivas salariais a curto prazo na iniciativa privãllã.

Listei os argumentos desse professor po�q{íe
cotidianamente nos chegam denúncias, queixas e súpl\��
do mesmo gênero. São reclamações de profissioB�,;s
desiludidos, principalmente com os baixos salários e a W� I

de estrutura ri.as escolas estaduais. Na semana pass�a
participamos de protesto no Colégio Abdon Batist�J
constatamos que até o papel higiênico os alunos pre('j�ªiJ1
levar de casa, porque a escola está à míngua. ilBO

A educação foi relegada a segundo plano em n'(iSSO
. "

Estado e esse tratamento não consiste em prátfea
exclusiva do atual governo. Mas o chamado modelo;de
descentralização acaboú piorando a situaçãor,�10
dinheiro que antes ia diretamente para as escolas 'agE�
pára nas Gerências de Educação e Inovação (Ger�i)}
as escolas não dispõem de recursos sequer para con1pr�r
material didático, de higiene e limpeza. Além disso, as

compras de materiais, que antes eram feitas pelos
. f)

próprios diretores, no comércio do bairro, agoralSJ,o
licitadas pelas Gerei, que acabam adquirindo mat'er;�1
de empresas de fora, pelo menor preçol1'�r :

conseqüentemente, a pior qualidade. . �') i,
Visitando escolas estaduais, tenho constatado 'q�e r·

. I;
muitas precisam de reformas emergenciais.. Mas há �!)la r

, : (
reforma ainda mais urgente a fazer, que é a valorizas�o 1

dos profissionais, a qualificação do ensino das noSS&S � I

crianças e jovens. Precisamos olhar com mais aten�ão !:
o magistério catarinense porque a situação está ficalldo I,
insustentável. Os profissionais da educação precisam 1

de uma política salarial que vá muito além da polí�íca
de abonos do governo do Estado.

r v

O deputado Oionei Walter da Silva escreve às sex,���'
feiras nesta coluna.

I
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I Banho-maria�. -

..

o projeto contra o nepotismo continua

arado na Comissão de Legislação e

iwstiça da Câmara de Jaraguá do Sul,

':apesar do prazo re.�imental �e 20 dias

"'á ter expirado. Alias, a presidente da

;br;,issãO, Maristela Menel (sem

'partido), sequer nomeou o. relator.
Deveria fazer 48 horas depois de ter

'-":;;\bido o projeto.I
I readbr Dieter Janssen (Pl'), autor

rojeto, lamenta a embromação,
não vai cobrar agilidade. "Espero

oe- a Câmara cumpra os prazos

rlefi.nidos. É obrigação'; resumiu.
om()�

I .
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Oportunidade

POLíTICA

� Simpósio
A Associação de Portadores de

Doenças Profissionais do Vale do

Itapocu promove na próxima sexta

feira, dia 10, no Centro de Pro

fissionais Liberais, em Jaraguá do Sul,
às 18h30, o 10 sim pósio sobre Ler e

Dort.
O evento contará com palestras dos
médicos Roberto Ruiz e Marcos Leal

Briochi, do procurador do Ministério
Público do Trabalho, Egon Koerner, e
do juiz do Trabalho, Alexandre Luiz

Ramos, além de depoimentos de

portadores de doenças profissionais.

� No limite
O presidente nacional do PT, José
Genoíno, confirmou presença no

e n co ntro reg ia n a I d o partido, no

sábado, em Jaraguá do Sul, onde está

prevista entrevista coletiva à imprensa.
Será a oportunidade para explicar
porque o PT é contra a instalação da
CPI dos Correios, já que no governo
FHC a legenda queria todas.

Apesar de não haver nenhum petista
envolvido nas falcatruas e os valores
medíocres perto dos-Rs 40 bilhões
denunciados no governo anterior, a

rejeição à CPI cheira preocupação:

apresentada "é a melhor maneira

para satisfazer a população" e citou
exemplos próximos como em

[aràguá dó Sul, onde o serviço de

água e esgoto é feito pelo Samae.
"Eles têm feito um trabalho

excepcional, principalmente na

parte de esgoto sanitário, que tem
atendido mais de 50% da

população. É assim que também

queremos fazer em Guaramirim",
revelou.

Se a Ca�an não acatar a

proposta, oprefeito disse que o

município "já está preparado" para
assumir o serviço. "Quanto às

empresas que virão trabalhar

conosco, já fizemos contato com

algumas delas, entre elas o próprio
Samae de Jaraguá do Sul. Vamos
dar continuidade normal aos

serviços e aindamais: fazer projetos
audaciosos parabuscar recursos para
ampliação do sistema de água e

começar a implantar o esgoto. O

que tem de esgoto. na cidade foi
feito pela prefeitura, com recursos

próprios e do governo federal", disse.
AUDIÊNCIA - O contrato

GUARAMIRIM - O prefeitoMário
$€tgioPeixer (PFL) apresentou uma
con.ttaproposta ao diretor daCasan

I (lj.h.rtlgiãoNorte,Wilsçm Rezetti. O

�p[�feito pretende que omunicípio
r se torne responsável pela parte

I ,�Brn�nistrativa, comercial 'e
financeira e "compre" o serviço da
companhia, que cuidaria da parte
operacional. O prefeito
�t?t�\ninhou a contraproposta há
dualsemanas e até ontem disse que
ál.ãGteve resposta.
(J[;i,peixer não especificou o teor,
mas informou que no dia 29 de
@ítl a Casan encaminhou uma

.�f5lppsta que "não interessa" ao

�lj}�rricípio. Ainda em março, o

GÍllj}�ito cobrou daCasan a reposição
!1�Ifsfalto quebrado por causa de

s�rÇlcos feitos pela companhia para entre a Casan e a Prefeitura será
1",f:1
consertar tubos da rede com tema de uma audiência pública naWzã'mento de água. "O presidente Câmara de Vereadores no próximo
il:H::àsan disse que a companhia é' dia 8, a partir das li3h3b. O debate
raMititária em Guaramirim e que foi solicitado através de um

nãoreembolsariaon:mnicípio.Mas requerimento do presidente da
CG�m(j) sou do quadro da Casan há Comissão de Educação, Cultura,
rÂkflJ;los, sei que a Casan dá lucro e Bem-Estar Social e Ecologia,
c,�Ap'ara fazer o investimento", vereadorJoão DínizVick (PMDB),
(3rgV1llento.u o prefeito. e acatado pelo presidente da Casa,
SII Cl�a opiniâo de Peixer, a proposta Marcos Mannes (PSDB).

Pelas respostas dadas aos pedidos de

informação feitos pelo vereador
Jurandir Micrrels, o Lika (Pr), sobre a

agência do HSBC no prédio da

Prefeitura, a maioria das regularizações
foi feita em maio. Ou seja, nos quase
sete meses-de funcionamento o banco

estava irregular.
É verdade que todo o processo
licitatório e o contrato foram feitos no

governo anterior.Mas precisou a cutuçada
do vereador para que a atual

administração verificasse as condições de
operação do banco. É muita inocência.

CONTRATO TERMINA DIA 6

prefeito, é utilizar o recursos para

implantação do esgoto sanitário no
Amizade, "que é obairromais necessi
tado nestemomento, embora tenha
mos tambémnecessidade de fazer na
Vila Freitas e naVila Carolina".

Peixer também aproveitou para
criticar a senadora, dizendo que não
o recurso não será destinado ao

município assim que for apresen
tado o projeto. "O que recebemos
foi uma proposta orçamentária no
valor de R$100 mil. Nós vamos

apresentar o projeto, e após o

empenhamento disso, certamente
não será este ano. Então às vezes, a

senadora coloca esta situação e

deixa omunicípiomeio constrangido
porquemuitas vezes esse dinheironem

che�a aomunicípio", emendou.

�"Guaramirim deve romper com
(:'lt'i

,

ã Casan emunicipalizar serviço
�:0 .

Peixe r: aguardando reposta da Casan de sua contraproposta

�IVÍAuRrLloDECARVAlHO-----------------------------------------�--------------------,

tÃR�lINA TOMAsELLI

�nprefeito não acatou a
s o'.

proposta da Casa n e

I a_g,ora pretende
atfiministrar o sistema

Na próxima segunda-feira, a Prefeitura vai lançar a primeira etapa
do projeto de arborização do município. O prefeito Mário Sérgio vai

plantar a primeira árvore às 1 Oh30, próximo a Estação Rodoferroviária.
No total, serão 310 mudas da espécie Fícus, com altura média de 1,60
m, que serão plantadas. ao longo da Rua 28 de Agosto, no centro. O
custo foi de R$ 7,8 mil, incluindo as mudas, plantio, quebra e

recuperação de calçadas, implantação de anel de concreto

envolvendo as árvores.
O secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento; Valéria
Verbinen, disse que a intenção da administração é plantar as mudas
em toda a área central da cidade. "Infelizmente sempre há o

vandalismo, até em lãmpadas, placas de trânsito, de denominação
de ruas e também em árvores. Então a gente pede que a população

. colabore conosco. Se vir um ato deste que denuncie parà a Prefeitura
ou na delegacia de polícia para que possamos evitar e cuidar não só
do patrimônio, mas também do meio ambiente'; pediu.

IJdeli anuncia R$ 100 mil para investimentos em saneamento
eh .o.

l' )hGUARAMIRlM - A senadora Ideli
�va,tti (PT) anunciou que a Funasa

:�fHB-dação Nacional de Saúde)
,�pr9vou projetos de saneamento
l)' .

,
aS1CO para Santa Catarina e

I Gua ..
"

: :1Zf'
rarrurun tem uma desrinação de

I§;i}OO mil para serem investidos.

r,�,�lndo ela, a recomendação é de

;���o prefeito encaminhe o projeto
'PáFá a Funasa para que o recurso seja

I "!ihtf d ,,-
,

�

c ra o. E uma notícia bastante
, I ,impOrtante e aí é fundamental que os
'rYJlf�adores e a própria Prefeitura
!.5Jilj;�minharem isto para terem a

aphcação dos recursos omais rápido
Püssível", disse.

r .��;\O prefeito Mário Sérgio Peixer
I

F
lEse que já recebeu a notificação da

L unasaeq ..� - d-�- - ue o projeto ja esta sen o

elaborado. A intenção, afirmou o

ARQUIVO CORREIO

Senadora catarinense informa que Funasa aguarda os projetos

� Combate
A partir de 10 de julho, todas as compras
de bens e serviços da administração
pública federal serão feitas por preqão,
,especialmente eletrônico. A

determinação é do presidente Lula

(PT), que aposta no novo modelo para
"mais rapidez, maior agilidade e

transparência que os demais tipos de
concorrência':
A medida, que deveria ser estendida a

Estados e municípios, é um importante
passo para conter roubalheira oficial.
Todavia, a cadeia ainda é o mais eficaz
remédio contra a corrupção.

PSDB decide no sábado o nome..

do próximo presidentedo partido
JARAGUÁ 00 SUL - o PSDB

deve definir no sábado quem será O

próximo presidente do Diretório de

Jaraguá do Sul, presidido atualmente
por Célio Bayer. Uma reunião foi
marcada para as 9h, na Sociedade

Desporriva Acaraí, e vai reunir as

lideranças do partido. A intenção é

chegar em um consenso, mas dois
tucanos anunciaram as candidaturas:
o vereadorEugênioGarcia e o atual

vice-presidenteAntônio Eckert.
Com a proposta de ter chapa

única, os tucanos realizaram algumas
reuniões durante omês demaio e na

última terça-feiramontaram a chapa
do Diretório. São 45 efetivos, 15 su
plentes, dez para oConselho deÉtica
e 21 delegados. ParaO sábado, preten
de-se sair com a chapa daExecutiva
e, portanto, com a confirmação do
nome do futuro presidente.A eleição
para renovação doDiretório será no
próximo dia 19, das 9 às 11h, na

CâmaradeVereadores.
Filiado desde 1999 e duas vezes

vereador pelopartido, EugênioGarcia .

disse que sempre teve a intenção de
ser presidente e espera ser escolhido

por consenso. "Emprincípio a gente
briga pelo consenso, mas se tiverem
outros interessados, a tendência é

ser candidato", resumiu. Ele não

citou nomes, mas disse que conta

com apoio de "muitos", inclusive do
atual presidente.

O vice-presidenteAntônioEckert
confirmou sua candidatura, mas
lembrou que a definição sai no

sábado. "Vamos conversar e tentar

chegar a um consenso. A idéia é

apontar os candidatos e apresentá
los para o grupo e definir", disse. Ele
também afirmou que será a

primeira oportunidade quemuitos
terão para conhecer o projeto que
defende, de revitalização e

organização das bases "esquecidas".

Assembléia realiza audiência

@do Orçamento Regionalizado
JARAGUÁ00SUL-AAssembleia

Legislativa realiza na próxima
segunda-feira às 14h uma audiência
pública em [oinvílle para debater as
prioridades para serem incluídas no

orçamento do Estado do próximo
ano. O encontro, aberto à

comunidade, vai discutir os

investimentos para trêsmunicípios:
[oinville,Mafra e Jaraguá doSul, que
serão incluídos na cota do

Orçamento Regionalizado.
O presidente da Comissão de

Finanças da Assembléia, deputado
Wilson Vieira Dentinho (PT),
acredita que "Se o Governo do

Estado tiver boa vontade e atender
todas as demandas das audiências do

Orçamento Regionalizado,
poderemos aringir o valor de R$ 1

bilhão, quase 10% dos recursos

previstos do Orçamento Geral do
Estado". Ele explica que no

Orçamento em vigor, contemplando
algumas prioridades apontadas nas

audiências de 2004, foram previstos,
R$ 630milhões. "Infelizmente, nem
todas as demandas apontadas nas
audiências do ano passado foram

contempladas noOrçamento deste
ano. Cerca de 40% ficou sem ser

atendida", revelou.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de

Alimentação de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Massaranduba, Schroeder e
Corupá, com sede à rua:José Emmendoerfer, 240, em Jaraguá do Sul- se,
por sua Diretoria Executvia, neste ato representado por seu presidente, abaixo
assinado, convoca todos os Associados em dia com a tesouraria, para a

Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 09.06.2005 "quinta-feira; às
15:00 horas em primeira convocação com o quorum legal, ou às 16:00 horas
em segunda convocação com qualquer número de associados presente, na
sede do Sindicato, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1.Leitura, Discussão e Aprovação do Relatório da Diretoria do ano de 2004;
2.Leitura, Discussão e Aprovação do Balanço Financeiro de 2004,
acompanhado do parecer do Conselho Fiscal;
3.Leitura, Discussão e Aprovação da Proposta Orçamentária para o exercício
de 2006, bem como o parecer dos membros do Conselho Fiscal.

Jaraquá do Sul (SC),Ol de junho de 2005.

Sérgio Eccel
Presidente

-!o.
'íAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANORAMA

CORREI,O ECONÔMICO I
Inscrição para curso técnico do Senai
o Senai/SC está com inscrições abertas, até o dia 10 de julho, para 2,7
mil vagas em 85 turmas de cursos técnicos em 19 cidades do Estado.
Na Região Norte-Nordeste do Estado são oferecidas 740 vagas, em

17 programas. Em Joinville, são oferecidas320 vagas em sete cursos

-Automação Industrial, Informática e Usinagem (no períodomatutino)
Ferramentaria de Moldes (vespertino e noturno), Gestão de Obras
Urbanas e Automobilística (noturno) e Mecatrónica (nos
três períodos). A unidade do Senai de Jaraguá do Sul oferece 300

vagas em seis cursos - Eletromecânica e Eletrotécnica, pela manhã e

à noite; Informática (com habilitação em redes), à tarde e noite;
Vestuário e Estilismo da Confecção Industrial, à noite, e Mecânica (nos
três períodos). O Senai/São Bento do Sul oferece 120vagas no período,
noturno, em quatro cursos - Eletrotécnica, Móveis, Qualidade e

Produtividade e Design de Produtos.

Maiscursos
A instituição também está

aceitando, até o dia 14 de

junho, as inscrições para_
cursos superiores de

tecnologia em Jóinville

(Mecatrônica, Redes
Industriais e Gestão

de Produção e Serviços
Industriais), Jaraguá do Sul e
Pomerode (Gestão da

Produção Industrial). Informações
complementares no site

www.sc.senai.br ou no Senai
On Une 0800 48 1212.

Comprando arroz
o Ministério da Agricul
tura,anunciou a liberação
de RS 250 milhões que
serão utilizados no apoio à

comercialização do arroz e

algodão. De acordo com o

secretário de Política Agrí
cola do Mapa, Ivan Wedekin,
com esses recursos, o

governo poderá fazer

operações de AGF (Aquisi
ção do Governo Federal),
contratos de opção de
venda e opções privadas.

Novasmedidas
"OS RS 250 milhões não são

suficientes para o apoio
demandado pelos produtores,
por isso, é fundamental a
retomada do lançamento de

-r:

opções privadas de arroz';
afirmou Wedekin. As

operações de Prêmio de Risco

para Opções Privadas (Prop)
para o arroz foram suspensas
em razão da queda do preço
do produto no mercado. De
acordo com o secretário, o
governo combinou com o

setor estudar novos níveis de

prêmio de risco e de preço de
exercício.

Menos pior
'Dois índices de preços
divulgados ontem pela
Fundação Getúlio Vargas
mostram que a inflação ao

consumidor cedeu na capital
paulista e na cidade do Rio
de Janeiro em maio. O índice
de Preços ao Consumidor da
cidade de São Paulo (lPC-SP)
caiu de 0,78% em.abril para
.0,73% em maio.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

- Cotação U$$
Comercial
Paralelo

Turismo

- Cotação Euro

-CUB

-Indlces

Bovespa
Dow Jones

Dasdaq
- Poupança (%)

Compra Venda

2412 2414

2,647 2,733

2,360 2,490

Compra Venda

2,968 2,970

RS: 860,46 (junho)
Pontos Oscilação
26.639 2,66%
10.553 0,03%
2.097 0,48%

0,7928

São Luís prepara - se

para OLICHAMP

Alunos, professores e funcionários do Colégio Marista São
Luís estarão envolvidos de 08 a 11 de junho em atividades
esportivas, culturais e pastorais. É a XXII OLIMPíADAS
CHAM�AGNAT, realizada anualmente com o foco

principal voltado para a reflexão sobre a vida e a obra de
São Marcelino Charnpaqnat, fundador dos lrrnãos

Maristas.
Durante o período, serão desenvolvidos diversos jogos
internos."A OLIMPíADA CHAMPAGN�T tem a intenção de
buscar a interação entre os participantes através dos jogos
e das gincanas recreativas'; diz o

Prof. Claudio Tubbs.
A Semana Champagnat é um

momento de descontração e

integração. Acompanhe mais

novidades no Portal Marista:

www.marista-jaragua.com.br.

•
COLÉGIO MARISTA

SEXTA-FEIRA,3 de junho de 2005

TREM PARADO NO CENTRO

Prefeitura cobra,masAl.L
não apresenta solução

MARIA HELENA DE MORAES

� Manobras de trens

no centro tumultuam
trânsito.Contorno
ferroviário é a solução

)ARAGUÁ DO SUL - O diretor
de Relações Corporativas da ALL
(América Latina Logística) Pedro
Roberto Almeida disse que a

construção do contorno ferroviário
é única solução para o problema
de trânsito causado pelas manobras
e cruzamentos dos trens que

,

passam pelo centro de Jaraguá do
Sul. Ele esteve na cidade ontem

para falar com o prefeito Moacir
Bertoldi, que tem buscado uma

solução para o problema.
"Recentemente o trem ficou

parado por 40 quarenta minutos

em manobras, causando

reclamações de motoristas e

pedestres porque o trânsito ficou

congestionado", exemplificou o

prefeito.
A sugestão da administração

pública é que a ALL faça as

manobras na antiga estação de
Nereu Ramos, mas a alternativa
foi descartada pelo diretor da
Central de Controle Operacional
da ALL, Sildomar Tavares de
Arruda. Segundo ele, a sugestão
do prefeito é inviável porque essa

estaçãb não faz parte dos imóveis

:j

)�A:', �

,
! "

Diretoria'da América Latina Logística veio' a Jaraguá do Sul para conversar com o prefeito sobre o proble�a
í �II I

cedidos pela Rede quando da haverá mais manobras, mas os dois ,A médi� de Jaraguá do S�IH
privatizaçãodamalha, há oito anos. cruzamentos diários serão de 300 vagõespor dia. São quata
Mesmo assim, a comitiva da ALL mantidos porque não tem jeito de comboios dos grandes que descea
que esteve na cidade foi com o fazer diferente", explicou Almeida. em direção a São Francisco e'm��
prefeito até Nereu Ramos para A alternativa de aumentar a quatro que sobem em direçâe]
conhecer o local. velocidade dos ttens também foi Curitiba. A linha não é dupla, tEm

De acordo com o diretor de descartada devido· ao perigo de apenas pontos de cruzamentos

Relações Corporativas, a ALL vai acidentes. "A velocidade plena é pontos demanobra. Amalha viária
minimizar o problema eliminado de 45 quilômetros por hora, mas da região Sul do Brasil-ei
algunshoráriosdemanobras:das4 aqui o trem passa a 10 ou 12 privatizada ern lvv'L'Na époeae �
às 8h da manhã, das 11h30 às quilômetros por hora, que é a volume de cargas era dd'l
lJh30; das 17h30 às 19h30 e das velocidade restrita", explica o milhões de toneladas. Hoje �ã92i23 às 24 horas. "Nesses horários não diretor de Operações. . milhões de toneladas. � i

I

GlI i

Aiancela da Rua Reinoldo Rau que apresentou problemas no

dia da estréia já foi ajustada pelos técnicos da empresa que
instalou os equipamentos eletrônicos. O supervisor de

escoação viária da Divisão de Trânsito da Prefeitura, Aurélio
Luiz Junckes, disse que este foi o único problema técnico nas

nove novas cancelas, "estamos agora marcando reuniões com

o pessoal da televisão a cabo e também da ALL (América
Latina Logística) para resolver alguns problemas'; disse ele.
Com a tevê a cabo o problema é um fio que está mal localizado
e que obrigou uma mudança no tamanho dos braços das
cancelas da Reinaldo Rau. Os dois estavam programados para
ter 6 metros, mais um deles ficou com 5 e o outro com 7

metros. Já com a ALL a Divisão de Trânsito ficou de informar
o local exato dos sensores que ativam as cancelas, para que
os carrinhos de manutenção não parem sobre eles. como
aconteceu anteontem no sensor da cancela do calçadão da
Marechal Deodoro.

,

,,.

CESAR JUNKES

Menegotti é a, terceira empresa
da cidade a'usar gás natural

)ARAGUÁ DO SUL - A Meta

lúrgica Menegotti será beneficiada
com a instalação de gás natural. A
novidade foi anunciada pela

\

assessoria de imprensa da SC-Gás e
será possível porque o BNDES

(Banco Nacional de Desenvol
vimento Social) aprovou um

financiamento no valor de R$ 27
milhões, que corresponde a 48,78%
do custo total dos projetos previstos
para este ano e começo do ano que
vem, que totalizamR$ 55,4milhões.
Os outros R$ 28,3 milhões restantes
ficam por conta das empresas que
serão beneficiadas com a instalação
do gás em Barra Velha, Piçarras,
Navegantes, Itajaí, Florianópolis,
CampoAlegre eGaruva. EmJaraguá
do Sul a rede já está instalada, mas
não chega até a Menegotti. De

acordo com o assessor da SC-Gás,
Carlos Santos, serão necessáriosmais
sete quilômetros de rede para
atender esta empresa.

O presidente da SC-Gás, Otair
Becker afirmou que os recursos vão

possibilitar a ampliação da rede em
127 quilômetros, totalizando cerca
de 670 quilômetros.Os novos clientes
vão consumir cerca de 335 mil
metros cúbicos de gás natural por dia.
O projeto de ampliação de clientes e
de rede vai gerar aproximadamente
200 empregos diretos durante a

execução das obras. Desde o início
da construção da rede foram
investidos cerca de R$ 172 milhões
em 547 quilômetros de rede
instalada. A SC-Gás tem como

acionistas o Governo do Estado,
Gaspetro, Gaspart e Infragás.

Foi eleita por aclamação a nova diretoria da AMA (Associação�1
Amigos d?s Autist,as) de J�raguá do Sul para o. biêni� 2005/298'ir:Foram eleitas presidente Carla Haake Mayer e vice-residente M�!
Zanotti. A AMA está funcionando num prédio em regim!;�l
comodato com a Ação Social, na Rua Expedicionário Gumercind�g� I j

Silva, atendendo 16 alunos em uma estrutura adaptada. O objEi��1para 2006 é a construção de um espaço próprio. �:�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANORAMASEXTA-FEIRA,3 de junho de. 2005

AçÃO CONJUNTA PELA SEGURANÇA

Cargas apreendidas e moto é recuperada
�. Blitz de cargas

�1 Berigosas uniu 17

6rgãos fiscalizadores
bo trevo de Nereu
�'"

'�

: J�GUÁ DO SUL - o Comdec

(Conselho Municipal de Defesa

Cwil) realizou ontem, com apoio

�()7 ,órgãos, a segunda blitz de

�af;$.a's pengosas. Foram

�pr��ndidos pneus sem nota fiscal,
iurigIcidas, herbicidas, uma moto
;��bada em Guaramirim. Além

�ó:um dos caminhões vistoriados

i�i�va transportando comida para
�;t!:lorro e veneno, o. que é'
�égular. Em outra vistoria os fiscais

tit�lJI que um caminhão estava

�Àsportando remédios, alimentos
�ô1Ítros produtos, corria barras de
��tal. "O caminhão só vai ser

I�TIado se a transportadora trouxer
liiãis dois caminhões, por que a

&t�a 'não pode ser transportada
r.'Vf_.

iitilª", disse Dias.
,):.Ja primeira blitz, realizada no

dia 18 de abril, foram feitas 50
\ Iiish0rias e em cerca de 75% dos

casos foi constatada alguma
I. inregularidade, como: falta de

e-qwipamento de segurança

obr-igatório; despreparo do
I motorista; irregularidades nas notas

fscais e falta de condições dos
v-eiÍ.Gulos. O objetivo era

éonseientizar os motoristas sobre
)' {questões de segurança.

A 19" Campanha "Visão Escolar" do Lions Clube de Jaraguá do Sul
Cidade Industrial está chegando ao fim. Desde março representantes
do Lions examinaram cerca de 1200 crianças do pré e da primeira série,
de 33 escolas municipais e de 13 colégios estaduais. As 140 crianças que
apresentaram problemas de visão estão sendo encaminhadas para
consultas com oftalmologistas para verificar se realmente há algum
problema e qual seria ele. Até o fim destemês todas as crianças vão ter
passado pela avaliação e as que precisarem de óculos vão receber

gratuitamente.
Em 2004 a campanha beneficiou 105 crianças."Ela é feita todos os anos

no primeiro semestre e já ajudou inúmeras críanças; disse o presidente
do Lions Clube Cidade Industrial Fredi Fabris.A campanha tem patrocínio
da Prefeitura e da Mannes Mangueiras.
O próximo projeto já está sendo planejado e começa em agosto. "É
uma campanha mundial e no ano passado a menina que ganhou em

Jaraguá ganhou também o reqional" contou Fabris. Podem participar
crianças entre os 11 e os 13 anos, que devem fazer cartazes com o tema

da campanha, sempre relacionado à paz: O tema deste ano ainda não
foi escolhido. No ano passado o tema foi "Dê Oportunidade à Paz':

Fiscais de diversos órgãos fizeram a vistoria das cargas e também orientaram os motoristas

parecido com o constatado pelo
Comdec em Jaraguá do Sul.

"Depois de cinco anos o número

caiu para 46% e agora estamos

com um índice de 9% de veículos
com alguma irregularidade".
Segundo ele, esse número repre
senta que o risco para as comuni

dades caiu. "Por isso que o traba
lho que o Corndec realiza aqui é
tão importante, já que os cami

nhões que passam neste trevo já
passaram pelo centro-da cidade".

depois de mais trabalho é qlJ-e
vamos conseguir um resultado

específico", firmou ele.
Mais segurança para a

população. Esse é um resultado que
a Defesa Civil estadual já
contabiliza depois de 10 anos

fazendo blitz em cargas perigosas>
O capitão da Polícia Militar e

gerente de prevenção da Defesa
Civil estadual, Márcio Luiz Alves,
explicou que no começo o número
de irregularid�des no Estado elia

Agora, a blitz foi reforçada
com agentes da Defesa Civil
estadual. "Desta vez vamos

fiscalizar, autuar, multar e até

apreender veículos. Tudo

depende das irregularidades",
disse o coordenador-do Comdec,
Carlos Alberto Dias. Por causa do

tráfego dinâmico da região, Dias
acredita que o resultado da

segunda operação não seja
diferente da primeira. "Passam
muitas empresas diferentes e só

, '

:INOVAÇÃO É A PROPOSTA DA COLEÇÃO PRIMAVERA/VERÃO
I

. 1�!005/2006 DA MALHAS KYLY PARA A 6" EDiÇÃO DA TEXFAIR

: ! Referência em moda infanto-juvenil, a malharia Kyly lança Co(eção Primavera-Verão 2005/2006, na Texfair e
; aposta em novidades como a utilização do jeans, nylon e de técnicas de estamparia diferenciadas

.. Em Santa Catarina
segurança é assunto

levado a sério.
A malharia catarinense Kyly, especializada em moda infanto-juvenil,
prepara para a temporada Primavera-Verão 2005/2006 uma coleção, que
abrange a linha Kyly, de zero a dezesseis anos e a Kyly Next, de 12 a 18

anos, e tem como principal característica vestir a criança apropriada ao

seu cotidiano e sua faixa etária. "criamos uma coleção alegre, bem própria
da temática infantil. A nossa proposta é deixar a criança confortável e
bonita, sem parecer que está vestida com roupas de adultos. Para os pré
adolescentes e adolescentes desenvolvemos opções também adequadas
à época vivenciada por eles", explica Taciane Martins Eichstaedt, diretora
de mercado da ernpresa.A nova coleção será apresentada na 6" edição da
Texfair - feira internacional da indústria têxtil, que acontece no período de
31 de maio a 3 de junho, em Blumenau, Santa Catarina.

Para alcançar este objetivo, a Kyly teve a nova coleçãoelaborada por duas
estilistas próprias, além da gerente de produto Karine Martins. Inovação é

,_ _ I
a palavra-chave desta linha, com técnicas de malharia, estamparia,

�-_ modelagens e cores diferentes. Alguns destaques são as listras, as cores
VIvas, os bordados artesanais, a aplicação de fitas de cetim, glitter, paetês e strass. Para as meninas foram criadas blusas
dIf�rentes com babados na barra, decotes em diagonal, nas costas e batas. Além de acessórios como pulseiras e presilhas
para os cabelos.

((��m o objetivo de acompanhar as tendências da moda, a Kyly diversifica suas peças usandotecido plano como o jeans, a
I �arJa e o nylon. "Por serem resistentes, práticos e agregarem valor ao produto, estamos apostando nestes artigos. O jeans
: e universal e agrada grande parte das pessoas", afirma Taciane.

'

A Malhas Kyly, depois de 15 anos dedicados às redações de jornais e salas de aula, o jornalista e professor, Salézio José

MMartins, transformou radicalmente sua vida profissional e partiu para o setor de malharia.Tinha início então, em 1985, a
alhas Kyly,que com o tempo, tornou-se especializada na confecção de moda infanto-juvenil. A aptidão da esposa com

trabalhos manuais fez com que Martins comprasse úma máquina de costura, sendo a inspiração para o início do negócio,
que começou na garagem de casa. A compra de dois teares usados, dois anos depois, propiciou o nascimento doa Kyly,

:"_Ç�!]l uma proposta de venda de malhas em rolo para pequenos confeccionistas.A garagem de um vizinho foi
: emprestada para guardar o fio e, em seguida, uma casa foi alugada, para posto de venda. Começava, assim, a história da

�Yly. Por e�tar localizada no Vale Europeu, o maior pólo têxtil da América Latina, também foi um fator importante para o

esenvolvImento da empresa. "A cidade é muito propícia ao desenvolvimento de confecções.Trabalhando de forma
organIzada e com qualidade,atingimos resultados cada vez melhores",comemora Martins.

Além de manter-se entre as primeiras no mercado nacional de
, ��stuário' infanto-juvenil, a Kyly já ultrapassa fronteiras. No ano de

'

:
E
04, a empresa exportou 25% da produção total para países como

: .' �A, Espanha, França, Israel, Líbano, Arábia Saudita, países do Caribe
i :� a América Central, Uruguai, Paraguai,Venezuela e Bolívia. Para
: t.o05, a expectativa é superar este número. "Nestes 20 anos de vida
I IVe ..

,

19
mos pICOS de crescimento, dobrando o faturamento nos anos de

i .: 99 e 2000. No ano passado, faturamos RS 80 milhões. Chegamos a
, I!IJJl patamar de estabilidade em que a credibilidade conquistada é

: 'rp,sso maio, bem.Queremos continuar expandindo, porém, de
, i:��;ma organizada", afirma Martins.
I

Nos últimos dois anos, muito já foi feito na área da segurança no Estado.
Mais de 700 novos policiais foram contratados e 350 novas viaturas

adquiridas. No sistema prisional, recursos foram aplicados na conclusão
do Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara e na construção
da Penitenciária Industrial de Joinville, ampliando o número de vagas.
É o Governo investindo na segurança de todos os catarinenses.

Secretaria de Estado da
Segurança Pública e
Defesa do Cidadão

TEXFAIR - FEIRA INTERNACIONAL DA INDÚSTRIA TÊXTIL
De 31 de maio a 3 de junho

PaVilhão B da PROEB - Parque de Eventos de Blumenau
Malhas Kyly - Rodovia se 418, n. 3215 - Km 3 _ Pomerode - se

Fone: (47) 387-8888

1.",:.' f f,'1 J;/f 1"":'" ;,�, '; : )"(.,' :-:'�'1 f'J:1 ?I.,. y:;..,......� �.
�y

�, I 1'1-;,
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MARIA H�LENA DE MORAES NishimuraWoehL
A diretora explica que o

Instituto está saindo de Guaramirim
em busca de mais espaço para a

execução de projetos. "A nossa

primeira iniciativa será a construção
de alojamentos e refeitório, já que
muitos estudantes de outros locais
do Brasil desejam fazer estágio
conosco", comenta Elza. Segundo
ela, em cinco anos o Centro

Interpretativo da Mata Atlântica
estará totalmente implantado. Ano
que vem, a intenção é treinar

professores para a 'multiplicação
dos conhecimentos. "O Centro
será uma espécie de sala de aula
ao ar livre, com conteúdo

pedagógico inovador, porém
atuando sempre em parceria com
as escolas", explica Elza.

O Instituto Rã-bugio foi criado
em 2000 e desde 2001 tem apoio
da Fundação Boticário e mais

recentemente .da Fundação'
Avina. O primeiro projeto do Rã
bugio foi a exposição itinerante
sobre os anfíbios da Mata

PANORAMA SEXTA-FEIRA,3 de junho de 2005

Neste final-de-semona

ao ar liure, músico eletrônioo

no praça Ângelo Plozeru.

Salue seu dia! Desligue o TV

e u�nho encontror o g�l;';r(:i:"

Aluno do Senai de se ganha
Torneio de FormaçãonaFinlândia

FLORIANÓPOLIS - O estudante
Paulo Alberto Macedo Vieira

Violada, 21 anos, aluno do Paulo
Violada Alan Fagundes Senai de

Florianópolis, tomou-se o primeiro
catarinense a obter uma medalha
no Torneio Internacional de

Formação Profissional. Viol�da
conquistou amedalha de bronze na

ocupação de Suporte a Redes de

Computadores na 38ª edição do

Worldskills, realizado na cidade de
Helsinque, na Finlândia. O outro

catarinense que disputou a

competição, Alan Fagundes, 20
anos, aluno do Senai/loínvílle,
conquistou a Medalha de
Excelência emUsinagem aCNe.
O Torneio reuniu alunos de

instituições de educação profis
sional de 40 países. As provas foram
realizadas até o dia 29 e os resultados
foram divulgados ontem, na
solenidade de prerniaçâo. Paulo
obteve a terceira colocação junto
com o aluno da Finlândia. O
vencedor da ocupação de Suporte
a Redes de Computadores foi
o representante de Cingapura. A
medalha de prata foi cónquistada
pelo representante do Canadá.

A Medalha de Excelência é

concedida apenas aos participantes
que conquistaram o índice técnico
determinado pel; regulamento,
condição alcançada apenas por 1/3
dos mais de 660 competidores que
estiveram emHelsinque.

Alan Fagundes e Paulo Violada: sucesso catarinense no exterior

CP JURíDICO
.... Empresas terão que regularizar sua situação
cadastral perante a Junta Comercial do Estado

Buscando disciplinar e uniformizar os procedimentos pertinentes ao

çancelamento do registro de empresas mercantis inativas ou com

paralisação temporária de atividades, a Junta Comercial do Estado de
Santa Catarina - JUCESC, atenta ao que dispõem o artigo 60, da Lei na

8.934, de 18 de novembro de 1994, e demais instrumentos infraleqais,
resolveu conceder o prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 10 de maio de

2.005, para que as empresas que mantém normalmente suas atividades,
QU que tiveram uma "paralisação temporária';mas que não realizara
nenhum tipo de 'arquivamento perante o referido órgão, em período
igualou superior a 10 (dez) anos, procedam a sua regularização cadastral.
E para aquelas empresas que se encontram nesta situação, esta
regularização deve ser realizada mediante comunicação escrita,
preenchida e assinada. pelo responsável legal da empresa, em três vias
de igual teor e forma, e protocolizada perante a Agência da JUCESC da
sede da empresa. 'Os formulários padrão para este' procedimento
encontram-se disponíveis no site da própria JUCESC, ou seja,
www.jucesc.org.sc.br.
O procedimento é rápido e fácil, mas extremamente importante para 'a

atualização de dados das empresas do Estado de Santa Catariná. Ademais,
aquelas empresas que se encontram nesta situação e que não realizarem
a atualização cadastral.terão seus Números de Identificação no Registro
de Empresas - NIRE cancelados é, com isso, inviabilizadas posteriores
alterações contratuais.

* Ricardo Ivan Sarichelío é advogado da Cassuli advogados,
especialista em Direito Tributário

CONVITE
Venha curtir nossa saborosa e tradicional feijoada com a

apresentação do "GrupoTentação"de Floripa

Data: 04/06/2005
Horário: a partir de 11 :30h
Local: Parque Agropecuária, Pavilhão A ( Parque de Eventos de

Jaraguá do Sul)
,

Preço: R$ 8,00
Realização: Lions Clube Jaraguá do Sul! Centro
As pessoas presentes em nossa Feijoada estarão concorrendo a Brindes

,-

MEIO AMBIENTE

Rã-bugio ganha terreno da l

Prefeitura de Jaraguá do Sul":
.... No local será

implantado o

Centro Interpretativo
da Mata Atlântica

}ARAGUÁ 00 SUL - o Instituto

Rã-bugio para a Conservação da
Biodiversidade recebe hoje da

Prefeitura, por concessão, um
terreno de 40 hectares localizado na
Barra doRioCerro, proximidadesda
Ciluma. Com a doação do terreno, o
Rã-bugio se transfere deGuaramirim

para Jaraguá do Sul, onde pretende
criar o Centro Interpretativo da
MataAtlântica, inédito na região e

que "vai servir de exemplo para o

Brasil e exterior porque a própria
comunidade está interessada. na

proteção dopatrimônio natural, que
pertence não só a Jaraguá do Sul
como a toda a humanidade",
conforme -definiu a diretora
executiva do Instituto Rã-bugio, Elza

Terreno de 40 hectares, na Barra do Rio Cerro, cedido pela Pref�iturl
/ -Ón

Atlântica, que virou ilustração de parceria com aWeg. "'c

cartões de telefones públicos.Este Ainda de acordo com Ejz�,la
projeto foi aplicado com os alunos intenção do Instituto e do Centro i
de Corupá, que aprenderam a tirar estimular o interesse dos estudallte;
,'carrapatos de sapos. Outro projeto pela conservação daMata AtlâP�
do Instituto foi a publicação de e promover o ensino de ciê;eim
cartilhas educativas sobre a através da interação dos alunosôn

, I

preservação domeio ambiente em ,S: natureza. . -,
•

COR'REIO TV I '.

""Ij'uPai é pai... "':
, I

De Nélio Nazário, o seu Nélio, pai de Ronaldo Fenômeno, sobre a
.

possibilidade de reconciliação do filho com a modelo Daniella
"' '""

Cicarelli, ave�tada dias atrás, antes do affaírda ex-nora com Davi
Moraes. "Agora que ele se livrou dela, você acha que vai querer
voltar? É ruim, hein!"

Bingo! '

Deborah Secco gravou ontem, num bingo em Ipanema,
no Rio, �tenâ"em queSol ganhará US$ 10 mil num
cassino de Miami em "América': Com o dinheiro, ela
pedisá Ed (Caco Ciocler) em casamento para conseguir
o green csrd.

Som da Xuxa ':":
Xuxa renovou contrato com a Som Livre esta semana. Ela lançará dõrs

:1 :�J
produtos com o selo da gravadora este ano: em aqosto. o "Xuxa para
baixinhos 6': Em dezembro, o "Xuxa circo ao vivo':' ',,:,"

,..,. ,!CJ

Irresponsável
O@>romotor Luís Sérgio Catani, de Santa Bárbara

D'Oeste, cidade da Região Metropolitana de Campinas,
entrou com recurso para que a Justiça reveja e

aumente a pena da sentença dada ao cantor sertanejo
Renner, da dupla Rick e Renner. Em 2001, o cantor

atropelou e matou um casal de motoqueiros. No '

recurso, Catani pede 4 anos de prisão para Renner,
argumentando que o caso tem agravantes, como a alta
velocidade com que o cantor dirigia o carro. No
momento do acidente, Renner estava a 158

quilômetros por hora, segundo apurou a perícia. Entre o

início de 2002, logo após o acidente, e maio do ano

passado, o cantor recebeu 21 multas por excesso de
velocidade.

Peraí
O diretor Mário Márcio Bandarra, que tinha acertado tudo com a'

JI;bó

Record para fazer-a nova novela de Lauro

Cezar Muniz, voltou atrás e resolveu ficar
na Globo. Aliás, muita gente que estava

se mandando do Projac para São Paulo
botou o pé no fteia: a emissora carioca
tem agora como política avisar a quem
sai que o caminho é sem volta.

Viva Lenine!
o trovador pernambucano Lenine foi o grande
vencedor do 30 Prêmio Tim de Música entregue na

noite de quarta-feira no Teatro Municipal do Rio. Das
seis indicações, ele levou quatro prêmios como melhor
cantor pelo voto popular, melhor disco e cantor pelo
CD "ln Cité" gravado ao vivo em Paris com a baixista
cubana Yusa e o percussionista argentino Ramiro

Musoi:to, e melhor canção para "Todas elas juntas num
só ser'; parceria dele com Carlos Rennó.

Nananinanão /

A temporada
parisiense de
Luanal Piovani (foto)
chegou ao fim. De
volta da temporada
de estudos na França" a

atriz fará aulas

particulares de francês no

País. "Me encorajo pras
aulas particulares de
'francês no Brasil. Ou
tão achando que eu

ficarei satisfeita com

um francês mais ou

menos?

Nananinanão"
disse a atriz, em
seu s'ite oficial.

,/

Demãos dadas
Uma das boas cenas da entreqa do Prêmio Tim foi

quando Renato Fenômeno subiu ao palco para fazer a

entrega de prêmios e encontrou Ivete Sangalo de pé
quebrado. Afinal de contas, os dois agora têm algo em

comum: Daniella Cicarelli, ex-Fenômeno, está namo

rando "escandalosamente" Davi Morais, ex-Sangalo.

[lO�"1INGO VAI ::::ER UP!

DJ tv1arco
Proqressiue house

OJ Lika

DJ Léo Renan
Techno

R. Costa
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APRESENTAÇÃO OFICIAL

prazo, o time será um, dos principais
do Estado", disse o técnico.

REFORÇOS - Junto com, o

treinador foram, apresentadosmais
quatro reforços, que já vem,

treinando com o grupo: o atacante
Bill e omeiaMarquinhos vieram do
Guarani de Venâncio Aires. O

zagueiro Toninho estava na Ulbra
(RS) e o meia Paraná veio do
Sertãozinho (SP) .

Itamar:IIResponsabiUdade boa de administrar"

1tÍ1inar Schüller cumprimenta o diretor de futebol Alcir Pradi na apresentação oficial

:t�[rMAR PrvATTo Marcatto. Depois da boa administrar. A gente precisa dar
:. -c. campanha em 2004, quando o seqüência do trabalho que fizemos

;;fJre i n ado r que r d a r tricolor conquistou o primeiro título no ano passado".

tGontinuidade ao profíssíonal da hístóna.a vínda do Segundo Schüller, no ano

comandante já era sonbada por boa passado a cobrança era bem maior.

trabalho iniciado parte da torcida e também,da' "Em 15 dias tivemos que montar

no ano passado diretoria.Terot�abalhoreconhe- um time para estrear. E fomos
" ,;

.

cido pelos torcedores pode também crescendo dentro do campeonato
:'.""- JARAGUÁ DO SUL - O novo trazer uma responsabilidade maior, até sermos campões". Para ele, a

''''tecnico do Juventus Itamar mas Schüller não pensa assim. "Essa cada vitória a responsabilidade vai
.

-Sél:'1üller chegou ontem ao João é uma responsabilidade boa de crescer. "Os jogadores vào ter que
,

Novos reforços também foram apresentados: Bill, Paraná, Marqulnhos e Toninho

se acostumar com, isso, pois é bom
ter responsabilidade para trabalhar".

O contrato do técnico vai até o
fim do ano. Sobre uma possível
renovação para o próximo ano, caso
o [uventus suba para a elite, Schüller
prefere deixar este assunto para

depois. "Até lá as coisas podem
mudar. Eu posso receber uma

proposta de outro clube como

também a diretoria pode querer

:I:C-overnador e Ministro dos Esportes abrem o Fórum
FWRIANÓPOLIS-o governador

:-tüiz Henrique e o ministro dos

: Esportes, Agnelo Queiroz, abriram
: ontem o 4º Fórum Internacional de
.:.·Espottes, -qúe acontece até este

ri sábado, noCentro Sul, em Florianó-
polis.Oevento reúne palestras, mesas

i redondas e CtltSOS para estudantes e
; proíissonaís da área desportiva.
.

Promovido pela Secretaria de

: Cultura, Turismo e Esporte e pela
: fe�porte, o evento tem como tema
I .,'), .

, Se,r-tral, neste ano, "Oesporte para a

i p��desenvolvimenta''',jáque 2005
i foiescolhido pelaONU como o ano

: internacional do esporte e da
: educação.
! Oministro destacou a importân-

,
"

cia do incentivo ao esporte como

promotor de saúde. "Investirna saúde
não é apenas combater a conseqüên
cias, ou seja, as doenças, mas investir
emprevenção.Aprática de esportes é
umamaneiradeprevenir as doenças".
O governador Luiz Henrique anun
ciou que até o final de seu mandato,
como FundoSocialempleno funcío
namento, todas as mesorregiões de
SantaCatarinavãoganharuma arena
de�ultiuso. "Amanhã (hoje) estare
mos entregando R$ 1 milhão para a

arena de SãoJosé, que deve ser inaugu
radaemmarçodoanoque vem'.Além
dessa, tambémserãoconstruídas arenas
em Itajaí, Jaraguá do Sul, Criciúma,
Chapecó, Blumenau.

FLOR1ANÚPOllS/NEIVA DALTROZO/SECOM

contratar outro treinador. Então,
depois de terminado o

campeonato, a gente vai sentir e

definir isso".

Depois da apresentação,
Schüller se reuniu com a diretoria

para traçar os primeiros planos para
a equipe. "Queremos que o

Juventus volte para o lugar de onde
não deveria ter saído. Se manter
esse trabalho da diretoria, emmédio.

LINHA D

Luiz Henrique (d) e Agnelo Queiroz (c) abriram o encontro

FWRIANÓPOLIS - Aproveitando
a presença doministro dos Esportes,
Agnelo Queiroz, no Fórum
Internacional de Esportes, o

secretário de Esportes, Cultura e

Lazer de Jaraguá do Sul, Jean
Leutprecht, foi conversar com ele
sobre a construção da Arena
Multiuso. Junto com ele foram
também o diretor de futebol da
Malwee, Cacá Pavanello, e o craque
Falcão, que foimuito aplaudido pelo
público presente na abertura.

.

Segundo Pavanello, a conversa
com oministro e comogovernador
Luiz Henrique foram positivas.
"Estamosmais próximos da realização
do Mundial do que imaginávamos.
Recebemos apoio de ambas as

partes". Ele e Leutprecht irãomarcar
um encontro com o ministro em

Brasília, para conversar sobre o

Mundial. Paraodirigente, a presença

Falcão é recebido como embaixador do Mundi�l de Clubes
de Falcão foi fundamental.

"O ministro já o conhecia e fez

questão que ele falasse. E Falcão
deve ser um dos garotos propa
ganda do Pan 2007, por isso a

p�esença dele foi importante para
nós", comentou Pavanello. Na
semana que vem, o governador
-deve receber o projeto para a

construção da Arena para a

liberação de mais recursos.

�
REfRIGERAÇÃO
Consertos e Reformas

Refrigerador. Lavadora, Secadora,
Lava-Iouçil, Microondas, Freezer, Ar

Condicionado, etc,

, /

N
JULlMAR PIVATTO

Boa sorte
Itamar Schüller foi bem recebido ontem pela diretoria e também

pelosjogadores do Juventus. O clima na sala de imprensa do João

Marcatto não poderia ser melhor, com a chegada do novo
comandante. O·estilo rígido do técnico já é conhecido de todo o

grupo e também dos torcedores, que nunca esconderam o sonho
de vê-lo novamente em Jaraguá do Sul. É uma nova fase começando
para o time do. Juventus.

Principalmente para os jogadores,que confiam no trabalho de Schüller.
Antes, muitos deles não concordavam com as decisões de Gilmar.

Ninguém aqui discute a qualidade de ambos. Mas ter o grupo na

mão é muito importante para a confirmação do trabalho no futebol.

Aberto de Futsal
I

Começa hoje a Copa
Aberta de Futsa I - Troféu

Corupá Auto Center, em
Corupá. Três jogos abrem a

1 a rodada, a partir das
19h30 no Ginásio

Municipal: Dicauto x

Juvéntude/ADD Makler;
Restaurante Tio Patinhas x

Roauto Veículos; TFI
Networks x Bomplandt x
Bor. Corupá. O
campeonato tem

seqüência na terça-feira,
com mais três jogos no

mesmo horário.

Apoio
Ronaldo, o Fenômeno, vai
patrocinar a dupla de vôlei
de praia Ana Paula e Leia.
As duas atletas estavam

batendo de porta em porta
para consequirern ás

passagens para a disputa
do Circuito Mundial em
Milão. "O apoio de Ronaldo
será fundamental para nos

dar tranqüilidade'; disse
Ana Paula.

Convocação
Três atletas da equipe Apa/
FME/Malwee de atletismo
foram convocados pela
Federação Catarinense de

Desporto Universitário para
disputar os JUBs (Jogos
Universitários Brasileiros).
Miriely Cristhina dos Santos,
Priscila Fritzke e Mário Sérgio
dos Reis disputam as provas
de 17 a 26 de junho em

Recife (PE). E no dia 18 de

junho, os atletas que
disputam a Olesc participam
do Meeting da categoria em

Concórdia.

Decisão
Hoje acontece a final do

Campeonato Aberto de
Futsal em Massaranduba. A

disputa do terceiro lugar será
às 19h30, entre Anape
Correias/Difuso, de Jaraguá
do Sul, e Mercado Küster/

Águia Branca de Blumenau,
A decisão do título será às

20h30, entre Coremaco, de
Schroeder, e Plásticos
Zanotti, de Massaranduba.

!NOS!i8
- I

I
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Malwee vence por 4�3
e assume a liderança

JULlMAR PIVATTO

... Time jaraguaense
joga amanhã, às
, 4h, contra o

São Bernardo

PE1RÓPOIlS (RJ) - Mesmo não
fazendo umaboa partida, aMalwee
venceu oPetrópolis, ontem, por 4x.3
e assumiu provisoriamente a

liderança da Liga Nacional de
Futsal. Os gols do time do técnico
Fernando Ferretti forammarcados
porValdin, Xoxo, Eka eMarcinho.
Formiga (2) e Fabiano descon
taram para o time fluminense. A
Malwee volta a jogar amanhã, às
14h, contra o São Bernardo, com
transmissão da SporTV. No

domingo o jogo será contra o São

Paulo, às Uh, com transmissão da
Rede TV!.

O jogo começou com muita

marcação e o time da casa saiu na
frente com Formiga, aproveitando
uma bola cruzada na cara do gol.
AMalwee não conseguiu criarboas
oportunidades demarcar no início
do primeiro.Mas O empate saiu corri

Valdin, depois de uma bola cruzada
por Falcão.

'

,

Depois do intervalo, aMalwee
voltoumelhor.Numabola roubada,

Eka (17) marcou o terceiro gol da Malwee em Petrópolis

Chico tocou para Xçxo virar o

placar. Nem deu tempo para a ..

comemoração e Formiga, livre de

marcação, empatou. Buscando a

liderança da competição o time

jaraguaense parte pro ataque e

marca com Éka, aproveitando o

bate e rebate na área. Aos nove

minutos, o goleiro do Petrópolis
Fernando saiu jogando eirado e a

bola sobrou para Marcinho, que
repôs a bola rapidamente emarcou

o quarto gol da Malwee. Faltando
cincominutos para o fim da partida,
Biro fez bonita jogada e deixou para
Fabiano, na cara do gol, fechar o
placar em 4x3.

' '

23

7° São Bernardo 22

13° São 12

•••'II"�&""".
15° Vasco da Gama 9

.'

CO_

Nove meses
de-saúdes
boa forma,

Hidroginástica para Gestantes
na Aoademía Impulso. A melhor
opção para a saúde de mamães
e bebês durante toda a gestação,

\
.

A Cortilex Cortinas, Persianas e Decorações, completou este ano o seu décimo aniversário.
A loja foi fundada em 18 de janeiro de 1995 e é especializada na confecção e instalação de
cortinas e de persianas horizontais e verticais, além de confeccionar colchas, edredons,
almofadas, roupas de cama e forração para cadeiras. Também dispõe de variadas
padronaqens de tecidos para forrações de móveis. A loja, que conta com 16 funcionários,
oferece ainda os serviços de reforma de cortinas e acessórios que valorizam o cortinado..
Aproprietária da Cortilex,MarliKaestner, observa que tecidos e acessórios corretos fazem
da cortina uma peça de destaque no ambiente. "A cortina dizmuito da personalidade do
cliente, que geralmente cria suaprópriamoda", diz a empresária e decoradora.

Composição estética dos ambientes: .

As cortinas evoluíram e ganharam espaço na decoração. No inicio eram peças funcionais
que garantiam privacidade e protegiam a casa da luz externa, mas agora sãO

fundamentais na composição estética de um ambiente e revelammuito do estilo de cada
um.

,

De acordo comMarli Kaestner, a nova tendência em cortinas é a leveza dos tons neutros e

das texturas variadas que devem ser complementadas com acessórios. "Assim como na

moda da vestimenta, os acessórios também são importantes no cortinado", destaca. Neste
quesito estão em alta os varões, ponteiras, braçadeiras, argolas e ilhoses em metal,
principalmente o aço escovado e cromado.
Quanto àsmedidas,Marli Kaestner dá as seguintes dicas: em ambientes sociais ou quartos
as cortinas são longas até o chão, com barra larga de 20 cm. Em ambientes de trabalho ou

cozinhas as cortinas devem seguir o tamanho da janela, com sobras de enquadramento de
20 cm. Já as persianas devem ser enquadradas dentro do vão da janela e se isso não for

possível, a sobra de enquadramento deverá ser de 10 cm .

.Outra tendência bem atual, segundo a decoradora, são as persianas. Práticas emodernas,
elas possuem uma linha grande demateriais, oferecendo opções de lâminas de madeira,
acrílico, metal, fibras naturais ou sintéticas. O toque final para valorizar a persiana pode
ser e-colocação de umbandô, chale ou lateral em tecido.

A loja da Cortilex está situada na rua Reinoldo Rau n° 520, esquina com a rua Guilherme
Weege, no centro de Jaraguá do Sul.

BR 470 - Km 70, n° 130
Bairro Carijos . Indaial

Parabéns pelos 10 anos
"

.

Wilialho e
�

fi,
.

iâãd�
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R, Costajá foi baterista, Agora, é responsável pela percussão do show de Dómingq, ria Praça

Os DJs Lika e Marco, de Barr)e�a�
Camburiú são especialistas ,-Qék\iP;
estilo "progressive house'!lé'6;:";\';,;<
Renan eR. Costa, de Jarag(J�cfg��/,
Sul, são parceiros de longa da��:�\c;
I -_ ·'·f,;?,

Enquanto Renan é thecno,
. "

<'

R.Costa acompanha na
.

percussão. Eles vão se apresentar
das 16 às 21 horas.
De acordo com Léo, a música
eletrônica ainda é uma quase

hecida em Jaraguá do Sul.
O não acontece em

Balneán riú, cidade onde
este estiloés; desde o

início da década
DJ Lika, que em 199

primeira festa rave do
morou em Londres e qua
voltou para o Brasil chego
novidades'; comenta Léo Re

Segundo ele,Jaraguá do Sul
conheceu música eletrônica h
pouco mais de quatro anos.

"Ainda estamos longe de che
ao patamar de Balneário. Não
temos clubes ou.casas notur
que incentivem a apresentaç
de DJs';acrescenta R:Costa, .

foi baterista e há alguns a

adepto da música eletrô
Ainda de acordo. com
como qualquer outr o, a
música eletrônic ém tem

várias verten ' ais antiga é a

eio a techno

presentada no show
-

e ingo), drummbass, trance,
eletro e psv-trance.

�

,CORREIO DO POVO

R,Costa e Léo Renan vão agitar a tarde de Domingo, na Praça Ângelo Piazera
.

\

o publicitári colunista do Correio do Povo,
Ricardo Da Treis, cansou de não fazer nada
aos domi í s e decidiu fazer alguma coisa
para mud a situação dele e de milhares de

I

outros jo s. Neste domingo, a partir das 16
horas na a Ângelo Piazera, acontece o

primeiro s de música eletrônica em

Jaraguá do . Uma oportunidade para quem
conhece e g desteesttlo de música e

também para a es que só ouviram fal
sobre o assunto. . oção do eve

coluna "Por Acaso'; esc ,

do Povo e a intenção é pro
mês, sempre no domingo.
A divulgação do evento j'

.

como o apoio da Prefeit
� aluguel do equipamen
apresente'i a idéia, a r

total'; comenta Treis,
1.500 pessoas."A infr
e vamos oferecer ser
que se diz entusiasm
de fazer alguma coisa
lucrativos.
"Todos colaborar�m: af mpresa de som

cobrou mais barato e os ão vão receber
cachê. O material de divulg também foi
feito de graça pela gráfica C údio FM vai

divulgar o evento'; afirma o pub
Segundo ele, o show de domingo e

oportur_lidade para a população conhec
música eletrônica e uma chance de se acabar
com os possíveis preconceitos neqatlvos em
relação a um estilo de música."A idéia é
promover um evento diferenciado e dar para a

galera de Jaraguá do Sul um motivo para sair
de casa aos domingos para se divertir, num
luqar em cornumtacrescenta Treis.

� �

garantida assim

que vai pagar o
e som."Desde que

.

tividade tem sido
espera reunir umas
trutura está qarantida
de bar'; anuncia Treis,
com a possibilidade
a cidade, sem fins

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I CINEMA PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I
De 3 a'g de junho

Blumenau - Ruâ Sete de SetembroJaraguá do Sul- Rua Emflio C.Jourdan

FILME/HORÁRIO FILME/HORÁRIO G�NERO
Refém
14:30-16:45 -19:00- 21:15

'

Star Wars Episódio III
13:30 -16:15 -19:00 - 21 :40o Filho do Máscara

15:00 - 17:00

Visões
14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00

Constantine
18:45 - 21 :00

A Outra Fase da Raiva
14:45 -17:00-19:15 , Cruzada

1'5:30 -18:45 - 21:30

Pooh e o Efalante
13:30 - 15:15

4
Operação Baba
17:30 -19:45 - 21:50

eJoinville - Rua Visconde de Taunay
FILME/HORÁRIO

Proqrarnaçôes sujeitas a alteração

Sahara
14:30 - 17:00StarWars Episcidio III

13:30 16:15 19:0021:40'
o Filho Do Maskara

Kinsey Vamos Falar de Sexo
19:30 - 22:00

o14:00

Operação Baba
16:00 18:00 20:00 22:00

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

FCruzada
13:4S - 18:S0

Sahara
16:30 21:4S

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ e-eomédia/P - Policial/ S-Su5pense/ De - Documentário/ R-Romance/ I-Infantil/F-Ficção '

I�AGEND
SOCIEDADECUlTURAART[STICA Contato:275 2477 _ 370 6488

-

J U N H �/2005 ISCAR
FUNDADA EM 06-06-1956

20h30

avichioHi Pequeno
,

Teatro

Missas Informativo Paroquial
4/5 de junho

NOSSA MENSAGEM
SABADO
15h30 Matriz

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

tshoo Perpétuo Socorro
l,9hOO Matriz

Queremos ver Jesus: Caminho,Verdade e Vida

Dia Mundial da Ecologia e do Meio Ambiente

100 DOMINGO DO TEMPO COMUM
"Quero Misericórdia e não Sacrifício"DOMINGO

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

08h30 - São Cristóvão
10h30 Rainha da Paz

Jesus é o homem, livre e por isso, liberta. Senta-se com os pecadores e os

acolhe sem medo de ser julgado.Acolhe e escolhe para ser seu discípulo
Mateus, o cobrador de impostos, considerado pecador público. Nele a

redenção é possível e abundante. Aos que se julgam no direito de julgar, Jesus t-"'�,,:.-e#'>..... 1/M •

responde: Eu quero a misericórdia e não o sacrifício."Que esta Eucaristia nos
"'"-�.� .... <4-..-.

ensine acolher a todos com a mesma misericórdia com que Jesus nos acolhe':

I CINEMA EM CASA I:
O Padrinho - 2004 - Ação
Kilo (interpretado pelo próprio diretor
Damian Chapa) cresceu nas ruas do leste de
Los Angeles, onde o tráfico e a violência
imperavam. Embora sua mãe quisesse
mantê-lo longe deste submundo, o rapaz
acaba se envolvendo com traficantes e o

gueto latino, seguindo os passos de seu pai.
Conhecido como Menino Brando, ele
consegue transitar entre os dois mundos
(ricos e pobres), ir a-lanchonetes,
universidades, festas e vender drogas. Ele
acaba se envolvendo com a filha de um

poderoso mafioso, o que só aumenta o

status do rapaz. Kilo também acaba
engravidando ums garota latina e mais tarde
acaba preso. Ainda na cadeia, ele só

consegue aumentar o seu império com a

ajuda de outros presos. O que mais lhe
surpreende, é que suas conexões chegam
até os governantes, que acabam pedindo a

sua ajuda para fazer uma ?limpeza? no

presídio. Quando sai da cadeia, ele acha que
não há mais limites e que pode tudo, neste
filme que é um cruel retrato de um

problema contemporâneo.

Brigada 49 - 2004 - Drama

Depois do 11 de setembro de 2001,os
bombeiros voltaram a ganhar um local de
destaque na sociedade norte-americana. E,
embora essefilme não se relacione
diretamente com os atentados terroristas,
seria impossível pensar nessa história antes
desse acontecimento. Dirigido por Jay
Russell (Vivendo na Eternidade), o longa
centra-se na vida de Jack Mcirrison (Joaquin
Phoenix, de A Vila), um dos membros da
Brigada 49, que logo no início da história fica
preso em um edifício em chamas.Enquanto
o resgate não vem, ele começa a lembrar de
sua história na corporação e de sua família.
Sem querer inovar, Brigada 49 conta o lado
humano dos personagens, quem são esses

heróis anônimos que também são filhos,
pais, maridos. Com uma produção
impressionante, o destaque são as bem
realizadas cenas de incêndio, que dão a

tônica ao filme. Alternando entre cenas de
ação e momentos de emoção, o diretor e seu

elenco (que também inclui John Travolta)
encontraram o meio termo certo entre

emocionar a sua platéia e elevar a
adrenalina de quem assiste ao filme.

9 S9V

,noq

ir 31A
')

..i sO

11�OJf.
"J2id

Operação Sol Nascente - 2004 - Ação
O britânico Mink (também diretor do
próximo filme da série Mortal Kombat)
dirige essa história original escrita por
Steven Seagal, o astro dos filmes de ação,
que também protagoniza Operação Sol
Nascente. O longa traz aquilo que todos
esperam de um filme de Seagal: ação
ininterrupta. Quando o governador de
Tóquio é morto, o agente do FBI Travls
Hunter (Seaqal) deve investigar o
assassinato e acaba encontrando um grupo
de terroristas por trás do ato. Mas esse crime
é apenas a ponta do iceberg de uma rede de

corrupção e violência. Ele acaba
descobrindo um plano que envolve a Yakuza
e a máfia chinesa, que,juntas, tentam levar
ao poder um japonês chefão do tráfico
internacional. Caberá a Hunter acabar com
os planos dos criminosos e impedir que mais
vidas sejam estragadas. Como em todos os

filmes de Seagal, cabe a ele salvar o dia e se

tornar herói. Mas isso, só depois de muito
tirá e muitas explosões. Diversão garantida
para quem gosta do gênero.

JOA VíDEO LOCADORA

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

www.joavideo.com.br

I
..

-'O AI"
VíDEO ) I,
LO C A D ORA:,
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Bolo de Milho
\ Ingredientes: 4 espigas de milho; meia xícara (chá) de óleo; 1 xícara (chá) de leite; 1 xícara (chá) de
açúcar; 3 ovos; 1 colher (sopa) de fermento em pó; 1 xícara (chá) de farinha de trigo; meia xícara (chá)
de água. .

Preparo: Retire os grãos de milho da espiga. Bata 110 liqüidificador com a água e depois passe na'

peneira. Recoloque o creme de milho no liqüidificador,junte o óleo, o leite, o açúcar e os ovos. Bata
bem. Despeje essa mistura numavasilha e acrescente a farinha de trigo, misturando bem. Por último,
adicione o fermento. Unte enfarinhe uma fôrma redonda de buraco no meio, despeje a massa do
bolo e leve ao forno préaquecido por aproximadamente 30 minutos.

Pãezinhos de Nozes
p'n Ingredientes: 30 gramas de fermento biológico; 1/4 de xícara (chá) de água morna; 1 xícara (chá)
91 de margarina; 4 xícaras (chá) de farinha de trigo; 5 gemas; 3/4 xícara (chá) de leite; 2 colheres

(sopa) de açúcar; 1 colher (chá) de sal.
,

R�cheio: 1 1/2 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro; 1 colher (sopa) de manteiga; i xícara (chá) de
tlotes picadas.Misture o açúcar de confeiteiro, a manteiga e as nozes e reserve.

irêparo: Coloque a farinha em uma tigela e faça buraco no centro.Coloque o fermento

fs(�relado e a água. Misture com um garfo, apenas no centro. Cubra e deixe descansar até formar
bo,lhas.Adicione a margarina e as gemas batidas com o leite,o açúcar e o sal.Amasse bem até

tQ:rtJ:lar bolhas. Cubra a massa e deixe dobrar de volume. Divida em quinze partes. Forme bolas e

d�ixe descansando por 10 minutos em superfície polvilhada com farinha de trigo. Achate cada

'piá e coloque o recheio. Junte as pontas e vire a bola. Coloque em fôrma untada. Deixe dobrar

�:e·volume. Pincele com gemas batidas. Polvilhe com açúcar cristal. Asse em forno preaquecido
:êúrante aproximadamente 20 minutos.
'.

�@r�K_'-::1�:j:�����j�-'--';---"
�.; t,-·

Desenvolvendo Soluções
.

47371 7676
www.tecnoflex.com.br

"a
p.
pi et m Itl seu<� i'5po�itivo
aecornunic��ã� �Dri<�atélite. Cl ",

e'l·.ÍJipa,l[lj}ent�·.••• ta�19ém to!�ari
possível a obtenção de lnfêrmm

-

p=e�soais sobr,e o-lndfvíduo, com
n'Ome, tel[lj}peratura corporal e
batimentos cardíacos'
<) gep �b lem '.

a e há dÚvi
quanto 905 possfveis effeitds no IV

à saüd� �as ..p�ssoa.s qéier�c�'h
ips-em seu carpe, em ('aião·' e.as

.

.pesquisas sobre o, assunto estarem
,.

em .�·,stá�iolniqial. "Mesmo nos �

Estados Urüdos.a utililaçã'a do chi'p
,�m seres húmanos ainda'hãó foit
a'provada": explica.

s

fI s
s is t'e mas

.473716864
www.infosoftsistemas.com.br

CENTRIUM
f

INFORMATICA
Sistemas de Gestão

47371 7764
www.centrium.com.br

icroinformática
472751968

www.icroinformatica.com
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Abandonado I Glauco resolve
mudar o seu estilo de vida

Depois de enrolar a esposa e a

amante, o bonitão se vê sozinho e

muda radicalmente o visual para
ficar com Lurdinha (Cléo Pires)

atriz. A torcida é que Glória Perez perceba isso e valorize
mais a personagem criando situações que a destaquem na

história. Ela merece.

Enquanto esperamos pelas novas peripécias de Irene,
voltamos a Glauco, o marido infiel. Ele vai continuar
negando até o fim e ainda não assinará os papéis da
separação. Aconselhado por Laerte, Glauco dirá a mulher

que estava socorrendo a esposa de um amigo a qual
estava fugindo de um seqüestro-relâmpago y que ele
também se assustou e por isso fugiu. Haydée acredita nele
mas confessa que está apaixonada pelo antigo namorado
Tony (Floriano Peixoto) e por isso quer a separação'
amigável ou litigiosa, se precisar.
Quanto à Nina, depois de ter esperado por oito longos
anos, entende que Glauco não quer se livrar do
casamento e o abandona, encontrando consolo nos

braços de Murilo (Rodrigo Hilbert).
Assim, o galã se vê abandonado por suas duas mulheres. É
aqui que começa a transformação do personagem.
Desde o início da novela que o público vem implicando
com o visual um tanto démodé do personagem vivido por
Edson Celulari, principalmente no quesito cabelo.

Depois do susto de se ver

abandonado, Glauco
prestará mais atenção em

Lurdinha (Cléo Pires) que
há muito tempo vem se

insinuando para o

empresário, coisa que ele
. também já percebeu.
O resultado final é que os

A dois acabarão na cama e

engatam um romance e é

por conta disso que Glauco
dará uma rejuvenescida em

seu visual, fazendo um corte

de cabelo moderno e

passando a usar camisas e

calças mais esportivas,

<J Amiga de todas as horas,
Irene <Daniela Escobar) vai
exercer 'papel fundamental na
separação de Haydée
(Christiane Torloni)

6Raíssa (Mariana Ximenes) nem

imagina que Tony (Floriano Peixoto) é o

grande amor de sua mãe

Do que é capaz uma mulher traída? Ou
a pergunta seria: do que é capaz a fiel

amiga da mulher traída?
,

O público já pôde ter uma' idéia quando
assistiu ao capitulo de "América" exibido
na última segunda-feira, quando Irene

(Daniela Escobar) perseguiu
implacavelmente o carro de Glauco
(Edson Celulari) a fim de descobrir quem
era a "mocréia" que estava com ele,
apesar dos protestos da maior interessada
no assunto, Haydée (Christiane Torloni),
mulher de Glauco.
Depois de provocar a maior confusão no

trânsito, que poderia ter acabado num
acidente daqueles, Irene teve que ainda

que acudir os xiliques de

AHaydée, dando tempo para

que Nina (Cissa Guimarães)
fugisse a fim de não ser

reconhecida. Que
humilhação!

/\ GI (Ed C I I ') L di h
Mas Nina e Glauco não

L:; auco son e u ar! e ur ln a

(Cléo Pires) de início viverâo um'tórrido estão eontando com a

romance, mas o conflito de gerações vai astúcia de Irene que tem

atrapalhar tudo uma ligação umbilical com
as famosas grifes e não

deixou de notar o sapato de
Nina, uma criação exclusiva, segundo cenas dos próximos
capítulos. '. f�
É graças ao sapato que a mulher de Laerte (Humberto Martins)

\ vai concluir que era Nina quem estava no carro, �s Haydée vai

demorar um tempo até acreditar em sua fiel amiga, até lá vai
contratar a amante do marido pata defendê-la na causa do
divórcio.
Se "América" está se tornando um pouco cansativa por causa da
insosso romance entre Sol (Deborah Secco) e Tião (Murilo
Benício), a personagem vivida por Daniela Escobar, que no início
da trama era apenas uma mulher fútil, tem crescido bastante na

trama e roubado a cena por causa da excelente interpretação da

"

livrando-se dos sérios ternos que usou até

agora. '�,;

Quem não vai gostar nada da nova fase CID
pai será Raíssa (Mariana Ximenes) que:,:
acusará a amiga de tê-la traído e engan��p
tempo inteiro. E falando na Raíssa, a moça

parece destinado ao sofrimento.
Incompreendida em casa, se apaixona pelo
ex-namorado da mãe, a qual se separa de
seu pai e volta para o antigo amor. Elas uM
sabem disso, até que Raíssa convida Tonv

para jantar em casa e conhecer sua farniii�
Está armada a confusão. Estas cenas �:.';
deverão ser exibidas na próxima semani).,';'
Mas o ao romance entre Glauco e Lurdinha
não vai durar muito, por causa do confÚ���
de gerações; enquanto ele quer um roma�Gt
sereno, regado à vinho, cama �.jantare(::;
calmos, ela (baladeira como é) quer me�m�
é agitar e freqüentar lugares cheios de g�me
jovem, é claro. ,>')'

:fJ1IJJ

Qual será o final de Glauco, isso somente

Glória Perez é quem sabe) mas os fãs da,;��'
novela e do ator Edson Celulari poderãs.,!)
deleitar ao conferir a nova fase do galã �0:
folhetim das oito. .:,::,;

R Il
Os Miseráveis
Edição comemorativa do bicentenário de Victor Hugo (1802-
1885) em uma caixa com dois volumes. Um panorama completo e

irretocável de Paris e da França em meados do Século XIX, a obra
é um patrimônio cultural da humanidade, narrada numa

linguagem que significa "a Revolução Francesa na literatura"
(segundo Sérgio Paulo Rouanet). O fio condutor é o personagem
de Jean Valjean. Por ter roubado um pão para alimentar a família,
ele é preso e passa 19 anos na prisão. Solto e tornado de ódio por
causa da rejeição social que experimenta, é acolhido por uma

.

noite por um bispo. O encontro transforma radicalmente sua vida
e, após mudar de nome,Valjean prospera como negociante de
vidrilhos, até que nova reviravolta o reconduz à prisão. Lançado
pelo editora Cosac & Naify, a obra é composta por dois volumes e

têm 1288 páginas.

Coleção Sherlock Holmes
'> Uma caixa com todos os romances e contos de Sherlock Holmes!
,

o mestre do gênero policial sir Arthur Conan Doyle revolucionou
o gênero ao criar o sisudoe extravagante detetive que resolve a

maioria de seus casos por meio da dedução, e está quase sempre
acompanhado do seu fiel escudeiro, Dr.Watson. No volume um o

leitor encontr-ará as tramas: "Um Estudo em Vermelho"
"O Sinal dos Quatro" e "As Aventuras de Sherlock Holmes".Já no

'volume dois estão as aventuras: "Memórias de Sherlock Holmes",
"A Volta de Sherlock Holmes" e "O Cão de Baskervilles". E no
volume três os leitores encontram os livros: "O Vale do Medo", "Os
Últimos Casos de Sherlock Holmes" e"Histórias de Sherlock
Holmes". A caixa foi lançada em 2002, pela editora Ediouro
Tecnoprint; composta por três volumes, está na primeira edição e

têm 1560 páginas.

Coleção Pai Rico
Na "Coleção Pai Rico'; o leitor
encontrará seis livros:"Pai Rico, Pai
Pobrej'Tndependência Financeira: o
Guia do Pai Rico';"Profecias do Pai
Rico';"Pai Rico: o Guia de
lnvestlmentos=Pai Rico: o Guia de
Aposentado Jovem" e "Rico e Filho
Rico, Filho Vencedor"; escritos por
RobertT. Kiyosaki, que infância
seguiu os conselhos de seu "pai rico"
que na verdade é o pai de seu melhor

amigo, uma pessoa inculta e sem

formação acadêmica. Porém, tinha o

dom dos negócios enquanto seu

verdadeiro pai, o pai biológico, ou
melhor,"pai pobre" era um professor
universitário que queria que o filho

seguisse uma linha determinista:
estudar, tirar boas notas, formar-se,
entrar"seguramente" para o mercado
de trabalho, casar-se, ter filhos etc,
justamente como manda o figurino.
Kiyosaki, muito esperto quando
criança, decidiu seguir o caminho do

pai rico já que percebeu que seria
difícil encontrar a luz no final do
túnel proposta pelo pai "pobre". A
coleção é da editora Campus,a
coleção é composta por seis volumes
e têm 1893 páginas.

o Círculo. Italiano de Jaraguá do °S.�!!
,

realiza no dia 10 de junho de 200�j�
sua tradicional festa italiana, Ob

" ParqueMunicipal de Eventos,Pavilh�,�
"B': Os ingressos já estão a venda junto aos membros dQ

diretoria, conselho fiscal, cora listas e na sede soç,ial
(370.8636),ao preço de RS 15,00 (quinze reais) por pess_9a:
dando direito ao jantare ao baile. oi

',I""
i/

Programação:
19:30h - Abertura da 15a Festa Italiana ,r"

Inicio do jantar típico (polenta, macarrão caseiro, galin,]ja
caipira, noque, molho de creme de lingüiça, saladas), q.�,e
será servido até as 22:00h
20:00h - Shaw musical com Valmir Bertotti,de Nova Trento
(Se)

"",'

'"

20:40h -Grupo de Dança de Rio dos Cedros (SC) ",,�
21 :OOh - Homenagem às famílias pioneiras italianas:BQ'9P'
e Brugnago ' ,,"
22:00h -Inicio do bailecom"l PrimiTemp';deJoinville(SGl":
02:30h - Encerramento.

' '

Venha e participe conosco.

, ,r.,:

G;.it�1

ts- Festa Italiana "(U�
...:,,,n
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��:acoleira
Sílvio de Abreu escolheu íris Bruzzi para
interpretar uma ex-vedete que vira sacoleira,
em "Belíssima", a novela que substituirá
"América". A atriz que mora em Tampa, Estados
IJnLdos, veio ao Brasil especialmente para
assinar contrato com a Globo e saber mais

I',�\lpre
sua personagem já que as gravações

começam em julho.Vale lembrar que a atriz

,
voltou à cena na novela "O Beijo do Vampiro",

lil(�epois de ficar doze anos afastada da televisão
lí,e(!'l1orando nos Estados Unidos.
I'
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SE�VNDA-Gullar e Laura parabenizam Bernardo
pbrl�le ter tirado fotos do criminoso. Kitty
defende Rafa.Download e Cabeção acham que o

armqo está no caminho certo para conquistá-Ia.
R,�a.f�qnta para Miguel que vai se-separar de Júlio

C�sare pede seu emprego de volta.João fala para

I,�!q��.....qu� sua mãe .,decidiu pedir o divórcio.
lJullarpede que Laura escreva uma-matéria sobre
o,.,BÓtado que ele sofreu. Ela fala com Bernardo
para ajudá-ta, deixando-o radiante Letícia conta

(lpáiá1Miyuki e Betina que Gustavo terminou o

namoro e foi passar um mês nos EUA. João vê
Natasha conversando com um menino e faz um

01í��dalo. Ela fica furiosa e conta que aquele era
um �ontato de trabalho.Vilma não agüenta mais

! 'J�t;l9If:<:1ue qosta das mesmas coisas que Horácio.
Bel tenta ajudar e fala que a chefe adora poesia,
colocando-a em outra enrascada. Léo dá um

CO��fo�inho para Amanda, que garante que vai
retnli1�lr o presente. Rafa continua tentando agir
como,machão e todos na república estranham o
Jeltoaéle.

1? '), \

ER�A - laura pede desculpas ao filho por ter
e9tP.ÇIo ausente durante tanto tempo. Rita explica
para Juliana que ela e Júlro César têm brigado
�1�lto e nã? podem mais viver juntos. Natasha

eled-ara J.oao que não acredita em nada do que

's
tz, delxando-o arrasado. Bernardo e Jaque se

A��m ca?a vez mais próximos um do outro.

L' �a da um presente para Kiko e outro para

t:t�a Klko sugere a João que ele faça uma

seu agem Com _o nome de. Natasha pa�a provar

daru�or:�arcao pede a ajuda dos amigos para
a lição em Rafa.Laura conta para Bernardo

Gue/ polícia está próxima de prender os

c�i�a�dos graças à f?to que el� tirou.Naná explica

Marcãoso�re poesia para Vilrna, João, Kiko e
c amam Rafa para lutar com eles O

�e�i'no fi�a apavorado, mas não tem outro j�ito
&n;p,aceltar.
QUARTA - B
itl ernardo fala para Jaque que quer

�t� -de novo, deixando-a radiante. Vilma
Il'��?sa para Horácio que não gosta de nada do
que ele gosta f'�m .' mas a Irma que Naná é sua alma

p'
ea. Horácio e Naná decidem fazer uma

te�uta para debdir quem sabe mais sobre os
as de que go t J

- .

%Je, a ta
sam. oao �ostra aos amigos

prO{is' tua�em que fez com .o maquiador
Berna��oonal flc�� perfeita. Betina vê Jaque e

veja sua ta�e - b,eIJan?o ..João deixa que Natasha

Ela fica e�agem, finqindo _que foi por acide�te.
Conta

p turbada, mas nao fala nada. Betma

surfa/:ra Urubu que tem vontade de aprender a
Naná �on�:e oferece para ensiná-Ia. Horácio

_

e

real
' rs�m e começam a perceber que sao

�\6rc��t�mU,'to parecidos, mas não dão o braço
�in� d

ana co�ta qu: tem uma obra rar? e

César a nã� m?stra-la.Joao�enta convencer Júlio
Rita Ele :alr COm os amigos e tentar agradar
asepar c�ntlnu_a duvidando que suamulher peça
UJ, açaoenaodáouvidosaofilho.

QUINTA-Bel
saudades de p.e�ce?e que Rico está morrendo de

qUerend .

VIVI. Kitty descobre que Rafa estava

pO,mens ����ressioná-Ia e fala que detesta

J�qLe sobr� oe�. Bernardo pensa em falar com

quando a vê
a viaqem, mas perde a coragem

seus pais K'
chateada por causa da separação de

COrajoso
.

o�tty garante. a Rafa que o considerá

lhe dá u� be�!e ter aC�ltado.lutar �om M�rcão e

saber que La
IJO no rosto. Miguel, fica fUriOSO ao

fora. Natasha
ura convidou Bernardo para morar

Rita mOst c,o.ncorda em conversar com João.

com o qU�ae�,JUIIO C�sar que não se importa mais

reSpeitar a d
e f��: MIguel garante a Laura que vai

mostram eClsao de Bernardo. Horácio e Naná

ficam imp��so.bras raras que _poss_uem. Ambos
torcer. Rit f slonados,. mas nao dao o braço a

existe en� Ica com CIúmes da intimidade _que

Natashao
re dLaura e Miguel. João pede que
per oe.

L ...J

1
Internacional

Agles Steib acaba de
assinar contrato com o

diretor americano John
Stockwell para fazer o

filme 'Turistas". Só para
lembrar, o ator viveu o

Maikel Jeckson na novela
"Senhora do Destino".

Prata da casa

Fofoqueiros do bem andam espalhando que Adriane Galisteu
está agradando tanto que Sílvio Santos estaria pensando em

criar uma atração especial, comandada pela apresentadora e

exibida semanalmente, à noite.

que Sandoval vai conseguir provar sua inocência.
Júlia 'lembra que Querubim também fez ameaças a

JJ e fica assustada. Daniel e Nina se dão conta de que
Sandoval vai acabar sendo acusado da morte do
vilão e decidem pedir ajuda a Robusto. Rosário diz

que quer adotar Pedro, um menino órfão. Floriano
concorda. Rubico pede que Quebra-Queixo lhe

ajude a pegar seu computador na casa de JJ.Lavínia
descobre que Amarante e Sandoval vão ter que ficar

na delegacia. Alice decide mudar a

decoração de sua casa para comemorar sua nova

vida de solteira. Prata pergunta a Virgínia se ela
aceita namorar com ele oficialmente. Sandoval

garante a Encarnação que Robusto fugiu porque já
esperava ser um forte suspeito. Rubico encontra a

caixa de papelão que JJ deixou em sua casa para
seus inimigos e a leva para Daniel e Nina.

História do Brasil
A intençáo é exibir oito episódios do "Que
História E Essa". O programa visitará locais
históricos e contará os fatos que
marcaram aquele lugar..Já se sabe que um

dos temas será a Independência do Brasil.

Assediada
Claudete Troiano, a apresentadora do
"Note & Anote" teria sido procurada pela
Band, uma vez que seu contrato com a

Record vence em setembro. No entanto,
ela já teria avisado que não pretende
mudar de emissora.

.Torcida
Enquanto alguns amigospô' ex-casal
torcem para que Ronaldo e'Daniella
.Ckarelli se reconciliem, o jogadór'se
recusa a falar de sua vidq pessoal. Alguns
fofoqueiros de plantão dizem que ela
teria viajêlêlo para a Espanha e·que a

lretomada do casagiento é .apenas uma
questão de tempçi:Será?

Moda praia
A atriz inglesa Elizabeth Hurley já confirmou sua

vinda ao Brasil especialmente para o

lançamento de sua grife de moda praia'.

Anjos
Kelly Key tatuou dois anjos, um em cada quadril, com o

nome de seus dois filhos: Jaime Victor e Suzana. E por falar
na cantora, apenas dois meses após o nascimento de seu

filho, a cantora já está em plena forma 'e trabalhando no

seu terceiro CD.

TERÇA - Nina acorda e pede que Daniel a leve para
casa. Fernando fala para Sinésio e Mariléia que ele e

Ana Amélia vão voltar para o Rio. Robusto pede que
Menez e seus arniqos cuidem de seu apartamento.
Abigail' fala para Nina que não se conforma que
Lenita queira deixar Sinésio e Mariléia. Daniel pede
que a arquiteta tente lembrar de tudo o que
aconteceu na noite do acidente. Lenita explica para
Fernando que não sabe o que fazer de sua vida.
Robusto conta para Sandoval que v_fli fugir porque
sabe que será um dos suspeitos. Lenita conta para
Nina que· vai viajar com Fernando e Ana Amélia. A
irmã pergunta se ela não acha que Ana Amélia
tomou' a decisão certa ao deixá-Ia com pais tão

amorosos. Amarante recebe uma fita-cassete pelo
correio e descobre que é uma gravação de uma

discussão que teve com JJ. Lavínia fala- para o

pescador que aquilo pode incriminá-lo.

QUARTA - Nina se despede de Lenita e pede que ela
volte algum dia. Ana Amélia pergunta a Encarnação
se ela será capaz de perdoá-Ia. Sinésio recebe uma

fita-cassete com gravações de brigas que JJ teve com
todos os seus inimigos. Virgínia leva Rosário para
conhecer um ·orfanato. Alice e Prata contam para
Rafael e Conrado que vão oficializar sua separação
da maneira mais amigável possível.Rubiéo pede que
Francisquinha lhe ensine um truque para crescer

de-pressa, mas ela afirma que isto não existe. O

menino, então, recorre a Bartô, que garante dar um

jeito. Amarante descobre que também é suspeito.
Júlia pede para Nina dizer à polícia que Amarante e

Sandoval não estão envolvidos no acidente. Os dois

s�opresos.

QUINTA, - Rubico fica apavorado ao ver Sandoval
rumo à cadeia. sinésio conta para Mariléia que
também há uma briga dele com JJ na fita em que
ouviu. Encarnação tenta acalmar Rubico, dizendo

SÁBADO- NÃO HÁ EXIBiÇÃO

COMO UMA ONDA

SEXTA- Natasha faz João prometer que nunca mais
vai mentir para ela. Miguel comenta com Rita que
Laura é muito divertida,mas não sabe muita coisa da
vida real,como ela.Marcão aconselha João a contar a

verdade para Natasha, pois sua tatuagem falsa logo
vai desaparecer.Miyuki fala para Cabeção que tirou
carteira de motorista e quer dirigir seu carro.

Amanda faz tudo o que pode para conseguir
esconder os encontros com Léo e Kiko.Jaque conta

para Betina sobre a possível viagem de Bernardo,
deixando-a abalada. Horácio garante a Vilma que
não está interessado em Naná, mas ela percebeque
ele está mentindo. Bel e Aline consolam Letícia, que
fica arrasada com a falta de notícias de Gustavo.

Miyuki dirigemuito mala carro de Cabeção,mas não
permite que ele lhe faça críticas. Natasha confessa

para Amanda que estava com saudades de João.

Jaque começa a sentir fortes dores na barriga.
Bernardo e Betina a amparam.Vilma decide dar um

jeito de fazer com que Naná e Horácio namorem.

SEGUNDA - Querubim' decide sair para procurar
Nina. Daniel chega perto do caminhão bem na hora
em que JJ abre a porta, puxa a arquiteta para sfe o

enfrenta. O vilão consegue trancá-lo dentro do

carninhào. Alguém entra e avança para JJ, que se

assusta e cai do precipício. Francisquinha grita, pois
pressente que o destino de Jj se cumpriu. Daniel e
Nina se abraçam, chorando. Sinésio, Sandoval,
Amarante e Querubim chegam no local onde está o

caminhão.Sinésio liga para Lavínia e diz que JJ sofreu
um acidente. Sinésio e Mari,léia temem que a filha
tenha algo a ver com a morte de JJ. Prata garante a

Daniel que a arquiteta estava fraca demais para
conseguir avançar com o caminhão. Encarnação e

Ana Amélia se desesperam ao saber da morte de J).

Davi conta tudo para Marly e a convence a fugir.
Daniel garante a Mariléia que Nina não fez mal a JJ.
Amarante jura para Lavínia que não se envolveu no

acidente. Dois policiais encontram a bicicleta de
Robusto perto do local.

Mantendo a linha
Cláudia Rodrigues, a Marinete de "A Diarista",
cumpre uma rotina de�exercícios.Tudo para
garantir o seu bem-estar e, de quebra, manter a
forma.

Novidade
Em setembro, o "Fantástico" terá novo quadro. O
"Que História É Essa" será comandado por Pedro
Bial, Regina Casé e pelo historiador Eduardo Bueno.

Divórcio à vista
Apesar de o casal de atores estar mantendo a

maior discrição sobre o assunto,já se sabe que
Paulo Betti e Maria Ribeiro decidiram dar um
tempo no casamento.

Reencontro
,o "Armação Ilimitada" vai mesmo virar filme.O
roteiro está sendo escrito por Ricardo Hofstetter.O
reencontro da dupla Lula (André de Biase) e Juba
(Kadu Moliterno) vai acontecer em Paris. É esperar
para ver.

.
Novo endereço
Quem viu conta que João Kleber está de olho em

uma mansão em Cascais, Portugal. O apresentador
que tem feito muito sucesso naquele país está
cansado de ficar em hotéis.

SEXTA - Daniel abre a caixa e descobre o

computador de J). Mariléia confessa para Abigail
que está sofrendo por não ter notícias de Lenita.
Júlia e Querubim falam para Lavínia que querem
adiar o casamento, pois Amarante está na prisão. O
pescador pergunta a Sandoval se Robusto seria

capaz de fazer algo contra JJ, deixando-o
ressabiado.Menez é interrogado e garante que não
conhece Robusto.Sinésio jura para Mariléia que não
está envolvido no acidente. Daniel pede que
Conrado mexa nos arquivos do computador de J).
Ele encontra um vídeo onde o vilão declara que vai
devolver o dinheiro a Sinésio e parar com as obras
do resort.Menez se preocupa com Robusto.Sinésio
não entende por que JJ mandaria as fitas para a

polícia se achava que escaparia com Nina. Lenita

liga para Mariléia para dizer que está bem. A polícia
pede para falar com Sinésio.

SÁBADO - Nina, Daniel e Mariléia ficam assustados.
Sinéslo afirma para o investigador que nem

Sandoval nem Amarante seriam capazes de matar

JJ. Idalina e Pedroca mimam Pedroquinha.
Encarnação e Rubico ficam aliviados ao verem que
Sandoval foi solto. Nina, e Daniel dão depoimentos,
contando o que aconteceu na noite do acidente. O

policial tenta amedrontá-los, deixando claro que
eles também são suspeitos.samuca e Viana marcam

um encontro. Rosário conta para Júlia que ela e

Floriano pretendem adotar Pedroquinha. Ela
convida os dois para padrinhos de casamento.

Mariléia confessa a Sinésio que não agüentaria se

Lenita preferissemorar com Fernando e Ana Amélia.
Amarante fala para Lavínia que teme que a polícia o

incrimine, pois são sempre os.rnais fracos que
pagam. Sandoval diz o mesmo para Encarnação.
Daniel pede Nina em casamento e ela aceita. Lenita
volta de viagem e toma café com os Paiva.Mariléia e

Sinésio-ficam emocionados.

A LUA ME DISSE

SEGUNDA _ Beatriz explica para Ester que é meia
irmã de Heloísa e que ela não a conhece. Ester fica
eufórica e afirma para Beatriz que vai ajudá-Ia a

tirar Heloísa da cabeça de Gustavo. Beatriz deixa
claro 'que está disposta a brigar para ficar com
Gustavo. Madô se muda da casa de Regina com
todas as suas malas. Sílvia decide contratar

Jorginho 'como seu estagiário. Latoya fala para
Ademilde que quervoltar a trabalhar em sua loja e

pede que ela a perdoe como fez com Adilson.
Ademilde diz a Latoya que quem tem que decidir
se a perdoa ou não é Violeta, mas ela não permite
que latoya volte a trabalhar. Alberto pergunta a

Heloísa se ela realmente ama Tadeu. Helóísa
confessa que não sabe se ama, mas diz que espera
aprender. Assunta começa a se inte'ressar por
Murilinho. Ivan fica' preocupado ao saber que
Pedro faltou ao trabalho por causa de Soraya e

decide descobrir mais sobre ela.RQma liga de novo
para o telefone que encontrou nas coisas deTadeu,
mas quando menciona o nome dele, desligam.
Coriolano apresenta Boaventura a Armando e

Elvira, dizendo que ele é um' deputado rico,
Boaventura ofe'rece um emprego a Armando e

�Ivira o obriga a aceitar.

Especulações
Há quem jure que a Rede TV! está
pretendendo colocar o apresentador
Jacaré para comandar uma atração aos

sábados à noite. É esperar para ver.

TERÇA - Branca conta para Heloísa que está muito
envolvida com Adonias. Samovar conta para
Geórgia que vai tentar um emprego 'na loja de
Ademilde para ficar perto de Valdo.Ester sugere a

Gustavo que convide Beatriz para morar na casa
deles.O tempopassa.Madô se instala em sua nova

casa e continua gastando muito e seu

relacionamento com Lúcio melhora. Beatriz se

muda para a casa de Gustavo e Ester. Arthur
continua a freqüentar a casa de Ester.Diva�oma
planejam a festa de noivado de Heloísa. A�l.ja de
Ademilde sofre algumas perdas, enquanto a de

Bisogno e Sulanca vai de vento em popa.
Ademilde pede a seus funcionários novas idéias

para que sua loja volte à velha forma. Samovar
mostra à Ademilde que quer desenvolver uma
linha de roupas para sua loja e pede Valdo como

assistente. Madô pede que Leontina a ajude a

pagar seu cartão de crédito, mas ela se recusa.

Inácio e Dalva torcem pela.melhora de Tadeu. Ele

pede que-os pais não se esqueçam do que devem
falar. Gustavo conta para Ester que Beatriz vai
conhecer sua outra família. Murilinho usa Julieta

para provocar ciúmes em Soraya. Julieta fica
furiosa. Alberto apresenta Beatriz para Diva,
Heloísa fica chocada ao conhecer Beatriz.

QUARTA. - Heloísa conta para Diva e Marisinha

que Beatriz é a namorada de Gustavo. Diva
comenta com Marisinha que se sente muito
solitária.Zelândia vê uma foto de Estere se lembra
dela de algum lugar.Jorginho aconselha Gibraltar
a esquecer Julieta, mas ele confessa que não

consegue. Beatriz liga para Ester e avisa que está
na casa de Heloísa. Ester manda Gustavo levar
Arthur na casa.de Heloísa, para que ele encontre
Beatriz quando chegar lá. Diva fala para Roma

que achou os pais de Tadeu estranhos, pois eles
não esboçam nenhuma reação. Roma descobre

que Tadeu já teve uma namorada chamada
Silvana. Heloísa explíca para Beatriz que nâo quer
um clima ruim entre elas. Heloísa fica
desconcertada e se esquiva da resposta quando
Beatriz a pergunta se ama Gustavo. Lúcio fica
furioso ao ver a enorme conta do cartão de
crédito de Madô e ela garante ao marido que é ela

pagará aquela conta, Tadeu faz um discurso-e

pede Heloísa oficialmente em casamento.

Gustavo chega na hora com Arthurefica arrasado.
Heloísa e Tadeu percebem, Beatriz vê Gustavo e

conta que Heloísa é sua irmã.

QUINTA - Gustavo vai embora arrasado e Beatriz
vai atrás dele. Beatriz fala para Gustavo que não
sabia que Heloísa era sua irmã. Lúcio comenta

com Madô que está pensando-em sairdo banco e

sugere que ela arrume um emprego. Tadeu
mostra a Heloísa fotos de quando era criança.
Roma observa. Heloísa diz que está feliz com o

noivado quando Ademilde a pergunta sobre.
Roma garante a Morcega que a criança em uma

das fotos que Tadeu mostrou não era ele. Ela
manda Morcega roubara foto.Joaquim e Sílvia se

interessam um pelo outro. Adonias tenta

convencer Branca a ficar com ele. Assunta

percebe que Adonias foi rejeitado e os dois saem

[untos.Leontlna comenta com Elvira e Armando

que desconfia que Ester tenha matado seu

marido, Heitor, num acidente de helicóptero, no
qual Haroldo também morreu.Marisinha anuncia

para Diva e Alberto que vai escrever um livro.
Gustavo bate com o carro e Beatriz machuca a

cabeça. Tadeu fica com ciúmes de' Gustavo e

Heloísa fica irritada.Arthurconta para Heloísa que
Beatrizestá grávida.

.I

SEXTA - Heloísa fica perturbada.Tadeu pede que
Heloísa pense só neles doisepare de se preocupar
com Gustavo e Beatriz. Heloísa diz a Violeta que
Tadeu é muito ciumento e ficª completamente
diferente quando está com ciúmes. Gustavo
conta para Ester que bateu o carro e está no

hospital com Beatriz. Leontina pede que
Armando tome cuidado com Boaventura, pois se

um escândalo acontecer ele terá Ester como sua

inimiga. Valdo bebe, demais e Samovar cuida
dele. Ester descobre a verdade sobre Beatriz.
Valdo acorda no dia seguinte e fica em pânico ao

ver Samovar ao seu lado. Samovar garante a

Valdo que nada aconteceu entre eles. Sulanca
leva Odorico para a escola e finge para a diretora

que é muito comportado, Samovar diz a

Ademilde que quer criar uma nova marca de
cuecas para sua loja e usar os rapazes da Baiúca
como modelos. Morcega encontra a foto no

quarto de Tadeu e a pega. Everaldo faz um

vestido de noiva extravagante para' Naíde.
Marisinha começa a escrever um livro de auto

ajuda.Esterpressiona Beatriz.

sA1ADO - Até o fechamento desta edição o

capítulo de sábado de "A Lua Me Disse" ainda não
havia sido editado,

AMÉRICA
SEGUNDA·_ Mari deixa-se enganar novamente

por Alex,que diz não conseguir esquecê-Ia. Ela
conta que precisa entreqar a seu pai um

envelope dado por Gomes, que é investigador
de polícia, e Alex fica desconfiado. Irene

garantea Haydée que era Nina quem estava no

carro com Glauco, mas ela não acredita. Sol

consegue um emprego para Tião em rodeios
dos EUA e liga para ele,mas o peão explica que
não pode largar sua vida em Boiadeiros. Júnior
comenta que gostaria de parar de mentir para
Neuta, e Ellis garante que vai ajudá-lo. Dinho
leva um presente dos EUA para Neuta. Tião
desabafa com Simone sobre sua relação com

Sol. Zé Higino desconfia de que Mazé tenha
conversado com Glauco e Laerte,mas ela nega.
Mari esquece o envelope no carro de Alex e

Gomes diz que ela precisa reavê-lo de

qualquer jeito. Glauco acha que Haydée está
brincando quando fala em separação; ela
decide se encontra com Tony, Lurdinha flagra
Glauco ligando para Nina, e ele disfarça.
Ramiro segue SoLJota faz uma serenata para
Consuelo.Sol vê Ramiro.

TERÇA - Sol pede ajuda a urnquarda.e Ramiro

foge. Geninho conta para Guta que Mazé
assiriou,sem saber,uma procuração que lhe dá

poderes para vender as terras, Haydée se

encontra com Tony e garante que, dessa vez,
eles vão ficar juntos para sempre. Nina conta

para Glauco que Haydée a contratou como sua

advogada,e não gosta ao perceber que ele fica
chocado ao confirmar que Haydée quer
mesmo a�eparação. Tony explica a Raíssa que
voltou com sua velha namorada. Raíssa diz a

Tony que está apaixonada pareie e vai embora.
Júniordiza Neuta queDinhogosta dela,eela se

sente lisonjeada. Nina se perturba quando
Haydée vai a seu escritório e diz que Glauco
não quer a separação, Irene percebe a reação

, de Nina e a acusa de ser a mulher que estava

com Glauco nocarro.lrene insiste com Haydée
que Nina é amante de Glauco. Haydée fica
nervosa e rouba um marcadorda mesa de Vera.
May comenta com Miss Jane que vai demitir
Sol depois de se casar com Ed. Alex diz a Mari

que não achou o envelope, Mari mostra a Alex

que recebeu uma carta de Sol.

QUARTA - Alex pede que Mari abra a carta.

Mariano chega nesse momento e chama Alex

para conversar em sua casa. Gomes comenta
com Mariano que ele deveria ter lhe chamado
para checar se os documentos de Alex não
,eram falsos.Mari lêa carta de Sol,em quea irmã
a manda se afastar de Alex porque ele é um

bandido. May muda de lugar os livros ,de Ed,
para que ele pense que foi Sol, Sol liga para
falar com Tião, e Bebela conta que o viu com

Simone; ela fica arrasada. Júnior quer um

casamento discreto e diz à mãe que vai pedir
sugestões a uma amiga. Neuta concorda, mas
não abre mão de mandar fazer o bolo do jeito

que quer. Radar e Murilinho chegam para se

hospedar na fazenda de Neuta. Haydée se sente

mal por ter roubado o objeto do escritório de
Nina e Vera:Glauco quer conversar com Haydée,
mas ela foge.Jatobá leva Vera para ver O shaw de
Roberto Carlos, e ela fica radiante. Mari mostra a

carta de Sol a Alex,

QUINTA _ Alex garante a Mari que Sol inventou

aquelas mentiras porque gosta dele e queria
namorá-lo, Ed e May combinam os detalhes do
casamento.May experimenta o vestido de noiva. Ed
descobre que seu projeto não vai ser mais
financiado. Sol ganha dez mil dólares num cassino.

Tony diz a Raíssa que gosta muito dela, mas que é

apaixonado pela mulher com quem reatou. Haydée
chega ao hotel deTonye um empregado diz que ele
está com uma mulher no bar. Tony confessa para l

Haydée que estava com a menina com quem andou
saindo, mas garante que era apenas para consolá-Ia.
Haydée tem um ataque de ciúmes e termina tudo
com ele.lrene descobre que é exclusivo o modelo de

sapato que ela viu no pé da acompanhante de
Glauco, e persiste com Haydée que ele só pode
pertencer a Nina. Raíssa combina com Haydée
oferecer um jantar para Tony,' Sol vai mandar
dinheiro para Mariano fazer sua cirurgia num

hospital particular. Gil volta para BoiaCleiros e diz

que largou Santiago porque ele queria controlar sua
vida.Ed diza Mayque não vai mais havercasamento.
Sol pensa em pagar a um americano para se casar

cor:n ela,e assim conseguira green cardo

SEXTA - Ju alerta Sol que ela pode sofrer um golpe e

ficar sem seu dinheiro, como aconteceu com

Cidinha.Vera declara o seu amor por Jatobá.Gil não
se arrepende de ter largado Santiago. Kerry
desconfia de que Laerte enganou Geninho e Mazé,
e conta para Simone. Glauco diz a Laerte que eles
conseguirám comprar Q terreno de Mazé e sugere
que eles só mandem o aviso de desocupação das
terras quando lião estiver fora, num rodeio. Simone

prefere esperarTião voltar.do rodeio para conversar
com ele sobre as desconfianças em relação a Laerte.
Mari comenta com Odaléia que Sol não gosta de
Alex só porque ele não quis namorá-Ia. Raíssa liga
para Tony para confirmar o jantar em sua casa.lrene
diz a Haydée que foi bom ela ter descoberto a

verdade sobre Tony antes de se separar de Glauco.

Haydée vai à procura de Tony e eles ficam juntos
novamente. Jatobá e Vera voltam de São Paulo e

anunciam que se casaram. Tony conta para Haydée
sobre o jantar na casa da tal menina e ela diz que vai
com ele. Geraldito sugere a Sol casar-se com Jota,
pois ele tem visto de cidadão.Mercedes tenta ajudar
e fala com Jota sobre a proposta,mas Consuelo fica
furiosa e afirma que Jota vai se casar é com ela.Ed vai
à boate onde Sol trabalha ea vê dançar.

SABADO - Ed diz a Sol que passa por um momento

difíCil e pede para conversar com ela. Os moradores
da pensão de Consuelo comemoram seu noivado
com Jota. Creusa se insinua para lião e o faz sair do
baile atrás dela;ele não resiste efica com ela de.novo.
Simone estranha o sumiço de Tião.Dinho se oferece
para levar Simone em casa e conta que está

gostando de outra pessoa mas não conta quem é.
Laerte vê Simone conversar com Dinho e não gosta.
Tião conta para Dinhp que se deixou seduzir por
Creusa novamente, mas Dinho acha que ele está
maluco.Júnior diz a Neuta que não gosta de Dinho,
e Ellis percebe que ele está com ciúmes. Neuta

garante a Júnior que não é interessada em homem

algum. Glauco diz que não quer a separaçãb e

Haydée afirma que vai partir para o litigioso, se for
preciso. Helinho conta a Nina que Glauco não quer
se separar de Haydée. Jatobá, Vera, Islene e Feitosa
assistem a uma apresentação de dança de Fiar;
Islene se emociona ao ver a filha dançar. Tião se

desculpa com Simone por ter sumido do baile,
Raíssa quer conhecer o homem por quem Haydée
está apaixonada;ela e Irene decidem ir com Haydée
ao encontro de Tony. Nina pressiona Glauco e ele
admite que �ão quer a separação. Sol pergunta a Ed
se ele quer se casar com ela.
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Tendências da coleção
Outono/Inverno 2005
A tradicional grife de roupas e acessórios em couro

Tactile lança sua coleção de outono/inverno 2005
com um catálogo pra lá de especial. O impresso, que
para algumas marcas é apenas um sinônimo de fotos
de peças da coleção, pode ser considerado uma

publicação diferenciada, tal foi o empenho e

cuidado empregados em sua produção.
A inspiração, tanto da coleção quanto do catálogo,
foi o livro que está sendo lançado pela empresária de
moda e proprietária da marca, Evani Wolff. "Ã Luz
da Lamparina" é uma obra de memórias de Evani,
que conta sua trajetória e a maneira como se

apaixonou pela moda. Todo o relato é entremeado
de acontecimentos que marcaram a vida da

empresária e que, de uma maneira ou de outra,
estavam ligados à figura de sua mãe personificação
de força e dedicação em sua história.
As lembranças das paisagens, cores, formas, cheiros
e gostos daquela época influenciaram o tipo de
material utilizado na confecção das roupas e dos

sapatos e também nos tons da coleção. O couro, por

exemplo, aparece em diversas texturas, entre elas a

D. As cores que predominam a nova coleção são: poeira,
mata, azul-noite, pedra, bergamota, vinho, mel e terra. A

modelagem das peças também segue as influências regionais,
nas quais as bolsas lembram as malas de garupa usadas nos

cavalos

<'

D. A coleção Outono/Inverno 2005 da Taétile foi inspirada
no livro "À Luz da Lamparina", da empresária Evani Wolf.
As fotos do catálogo da grife foram feitas nas lindas

I1/paisagens do município de Mata (RS)

de casca de árvore; a lã surge com um aspecto rústico, bastante
felpudo, e o tricô vem em uma trama bem fechada, lembrando o

trançado das antigas cadeiras de palha. As cores mais presentes entre

as peças são poeira, mata, azul-noite, pedra, bergamota, vinho, mel e
terra. A modelagem das peças também segue as influências regionais,
nas quais as bolsas lembram as malas de garupa usadas nos cavalos e

as calças nos remetem às tradicionais bombachas. As formas
revisitam as décadas como se revisitassem o passado.
Entre as páginas recheadas de imagens em maravilhosas locações do
município de Mata, no Rio Grande do Sul, o catálogo traz textos

extraídos de "Ã luz da lamparina" e automaticamente nos

transportam ao universo narrado por Evani Wolff. Um mundo com

cheiro de mato, com a sensação fria da água do rio, manchado pela
terra vermelha, iluminado pela luz do sol e da lamparina.

Pele lisinha no corpo inteiro
o peeling facial já faz parte do cotidiano de muitas mulheres,
assim como o peeling corporal também veio para ficar. A
técnica consiste em descamar e renovar a pele do corpo; as
substâncias utilizadas são as mesmas que as aplicadas no rosto
e os efeitos também: a pele fica mais fina e macia, diminui a
acne e as manchas e ocorre a suavização das rugas superficiais.
Bem, não. custa lembrar que o processo deve ser aplicado por
dermatologista,jamais em casa e sem orientação.
Geralmente, o peeling é feito nas mãos, colo e pescoço.reqiôes que
costumam apresentar precocemente os sinais de envelhecimento

porque ficam mais expostas à ação dos agentes àgressivos, como
. sol,vento e poluição. No entanto, nada impede que seja aplicado
nas costas, nas pernas, nos seios, bumbum e barriga.
Os especillstas recomendam alguns cuidados. O peelin corporal não
deve ser feito se a pele tiver alguma lesão; não se deve fazer o
peeling em todo o corpo numa mesma sessão. A crosta que se

forma na pele, após a aplicação das substâncias necessárias, não
deve ser arrancada pois ela é uma proteção para a nova pele que
está se formando e não está pronta para ser exposta; deve-se usar

um bom protetor solar após a aplicação do peeling.

ÁRIES· Período dos mais propícios para investigações,pesquisas,química,medicina e tudo que está
relacionado com ocultismo. Todavia, terá aborrecimentos, proporcionados pelos familiares. Saiba
lidar com estes aborrecimentos para que não se transformem em mágoas profundas. Cuide da
saúde e evite acidentes.

TOURO- Tudo o que se refere as decisões importantes devem ser deixadas de lado.Omomento é de
introspecção e ideal para colocar os pensamentos em ordem. Procure relaxar e não deixe o

pessimismo tomar conta de sua mente.Saúde boa.

GeMEOS - Aproveite esta fase de boas influências e invista seriamente na sua carreira profissional.É
hora de põr em prática velhos projetos. Favorecido as atividades autônomas.Correr risco,às vezes; é
necessário. Conte com o apoio da pessoa amada.Saúdefavorecida.

CÂNCER - Bom para os passeios e o relacionamento com os amigos. Saiba aproveitar e aprender
mais nesta troca de idéias. Propício para as viagens.Cuidado ao lidar com assuntos financeiros ou de
trabalho.Valorize mais a pessoa amada.

LEAo - Cuide da saúde e da sua aparência. Reveja seus objetivos e seja realista. O período favorece
mudanças, principalmente no trabalho. Possibilidade de promoção. Não deixe que as situações do
passado e concentre-se no que acontece hoje.

VIRGEM- Faça de tudo para aumentar seu círculo de relações e de amigos nesta fase. Sucesso no

trato com pessoas idosas e crianças, patrões ou empregados e lucros nos negócios relacionados
com líquido.também está previsto.

LIBRA - Asações corretivas,discussões demoradas,demandas e toda e qualquer questão que se ligue
aos seus direitos,devem ser tratadas com cautela e coragem. conte com os amigos. Principalmente as

pessoas de ÁRIES.Evite fazer inimigos ainda que isto lhe custe algumas concessões.

ESCORPIAo - Bom para os passeios e o relacionamento com os amigos. Saiba aproveitar e aprender
mais nesta troca de idéias. Propício para as viagens.Cuidado ao lidar com assuntos financeiros ou de
trabalho.Valorize mais a pessoa amada.

SAGITÁRIO- A sua promoção de elevação pessoal poderá ser efetivada por alguém de Virgem. Esse
signo representa beneficios para você.Cuide da saúde. Não discuta com pessoas desconhecidas.

CAPRICÓRNIO - Não perca a concentração. Aproveite o período para planejar o futuro e dê atenção
para as oportunidades que vão aparecer.Tenha cautela no trato com a pessoa amada e com as pessoas
do sexo oposto em geral.Cuide da saúde.

AQUÁRIO - Não deixe a ambição dominar as suas ações.O período indica certa tendência para sonhar
demais, ponha os pés no chão e viva no real principalmente agora que poderão ocorrer mudanças
importantes em sua vida.Agarre a oportunidade de um novo emprego.

PEIXES - Aproveite o perlodo para dedicar-se mais às atividades físicas. Podem surgir situações de
ciúmes e rivalidades com a pessoa amada. Use o seu bom senso e evite maiores confusões. Saúde
excelente.

Certo X Errado
Há vanas revistas em circulação que:
expõe entre suas páginas uma seção:,
de moda comumente nomeada de·
"certo x errado'; ditando regras para o.

bem vestir de seus leitores-leitoras,
interessados. Convém
esclarecimento sobre o caso.

Essa história de certo e errado não.
deve ser levada em consideração. p
propósito da Moda - pelo menos um �
dos - é atender um desejo, provenientsf
de uma necessidade presente em todo �

Ser Humano: A de se sentir satisfeito',
,

consigo mesmo, ter auto-aceitação,ser
único e especial, uma crtatura-]
diferente de todas as outras, e, ao,
mesmo tempo, fazer parte de um{
grupo, integrar-se a uma parte ou ao�:
todo para afastar o sentimento d,e�:l
solidão e suprir a necessidade de·i
convívio mútuo. Ora, se à indivíduo ·!i
atende a essas necessidades e desejos I
vestindo-se com uma calça d�',;·I·bolinhas e uma camisa de listas, como
alguém pode julgar que ela está se

vestindo demaneira certa ou errada?
O que existe sim, em casos como o das
revistas, citado logo no início deste

artigo, são colocações de roupas que
vestem melhor ou pior numa pessoa;
levando em consideração seu tipo dê�
corpo. Por exemplo, uma mulher de;�.
culotes largos com certeza ficaria::�
muito mais elegante vestindo umaj{
calça reta de cor lisa do que com um{
legging de listas,mas tudo depende da

intenção da pessoa. Agora, uma,

mulher que compra uma calça de

manequim 38; cintura baixíssima,
quando na verdade veste 42, põe em

risco seu amor-próprio, com a barriga
saltando por cima da peça. Digo isso

por três razões: Uma, porque ninguém
vê a etiqueta do número .da calça
pendurada pra fora da mesma, não é?
Que diferença faz o tamanho para,
quem vê de longe? Duas, porque
muitas vezes a pessoa tem um corpo
perfeitamente normal, ou está apenas
alguns quilinhos acima do peso -o que,
convenhamos, não chega a ser

nenhum crime- e sua beleza espera
para ser reconhecida e aceita. Será que
existe mesmo alguma vantagem em ..

ser magérrima como tantas modelos
presentes nas capas surreais das
revistas?Ou será que a verdadeira
beleza pousa esquecida em frente ao

espelho? Três: 'porque havendo a:"

e s p e r a n ç a d e s e e m a g r e c e r, é'�
preferível pôr o objetivo em prática'
primeiro do que sair por aí desfilandd�
com uma roupa pequena que só falta
ter pendurada uma plaquinha com oS

dizeres "começo a dieta na segunda
sem falta!"
Falta de consciência, auto estima e

aceitação. Isso sim é que pode ser

chamado de errado. E as revistas?
Deviam mudar o nome da seção para
"cai x não cai bem:..

Ana Lúcia CavaGaivão - V fase
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SEXTA-FEIRA, 3 de Junho de 2005

AI
Por IIdemar Efftlng w IIdemar@meupagosul.com.br - www.meupagosul.com.br

.

3° Rodeio Crio�loCTêT-Velh�Qu�;ê��ia 'f--- Cemitério de Campanha
Grandes Fandangos: , Autoria: Jayme Caetano Braun

17/06 I

I
I,

No tempo dos escravos, havia um estancieiro muito ruim, que levava tudo por
diante, a grito e a relho. Naqueles fins de mundo, fazia o que bem entendia, sem dar

satisfação a ninguém. .

Entre os escravos da estância, havia um negrinho, encarregado do pastoreio de

alguns animais, coisa muito comum nos tempos em que os campos de estância. não
conheciam cerca de arame; quando muito alguma cerca de pedra erguida pelos'próprios
escravos, que não podiam ficar parados; para não pensar bobagem ... No mais, os limites
dos campos eram aqueles colocados por Deus Nosso Senhor:rios,cerros,lagoas.

.

Pois de uma feita o pobre negrinho, que já vivia asmaiores judiarias às mãos do

, patrão, perdeu um'animal no pastoreio. Prá quê! Apanhou uma barbaridade atado a um

�M�m91;IfC�ilró'õrn� �I·pal.anq�e e depois, cai-caindo, ainda foi ma�dado procurar o ani.mal extraviado. Como a

• <I; _

�� , norte Vinha chegando, ele agarrou um toquinho de vela euns aVI os de fogo, com fumo e

-i--;::� m m................................ i tudo e saiu campeando.Mas nada! O toquinho acabou,o dia veio chegando e ele teve que
--------- .. : voltar para a estância.

I
.

Então foi outra vez atado ao palanque e desta vez apanhou tanto que morreu, ou
.

pareceu morrer. Vai daí, o patrão mandou abrir a "panela" de um formigueiro e atirar lá

I dentro, de qualquer jeito, o pequeno corpo do negrinho, todo lanhado de laçaço e

i,: , banhando em sangue.
'

I
'No outro dia,o patrão foi com a peonada e os escravos vero formigueiro.Qual não Origem: Livro "Mitos e l.endas do

I
�.>I • é a sua surpresa aovero negrinho do pastoreio vivo e contente,ao lado do animal perdido. Rio Grande do Sul" de Antonio

Inddstria e comércio demadeiras .

Desde aí o Negrinho do Pastoreio ficou sendo o achador das coisas extraviadas. E Auguto Fagundes. Martins Livreiro
não cobra muito: basta acender um toquinho de vela ou atirar num canto qualquer naco Editor.1996. Evento:

312-0280 ,,__de_fu_mo_.--�---c------;--
----- ---- RODEIO CRIOULO

Cursos Academia Terra & Pampa Entidade:

Para Mês de Junho Terra &' Pampa CTG LAÇO NAVEGANTINO

Data: 04/06/2005__ Data: 05/06/2005
Cidade:

Horário: 17:00H Horário: 16:00H Curso Básico I���J�!A
Local: Chopp Clube Loc.al: Igreja do Bairro Avaí (47) 382-4419
Jaraguá do Sul - se Guaramirim - SC Data de Início:

10/06/2005
Data: 05/06/2005 Data: 05/06/2005 Data de Termino:
Horário: 16:00H Horário: 18:30H Curso Avançad L _

12/06/2004
_ _ _

Local: Sociedade Vitória Local: Igreja do Bairro Avaí F9nte: Site MTG!SÇ__�.m�gs�:::om.br
Jaraguá do Sul - se Guaramirim - SC Envie sua programação para:

c -----'...::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::======A==c=a=d=e==m='=·a::::::::::::::::::::::== ======I_n=fo_r_m_�_ço_-e_s_:(_4_7_:_)9_9_9_1_-2_3=5=5=C_'=R_Ob_i_n=So_n ===A=c=a=d==e=m==ia=====J====::::ag�e':td_ª_�_m_I!__pa_g_o_�_lJt.._�o_.. m__J:�r .

,
Os Muuripés . '1II' OS Muuripás, conjunto de cultura nativa, foi fundado a 22 de

Iagosto de 1971, para estudar, pesquisar e desenvolver
I artisticamente - em forma de recitais, palestras e espetáculos - I

los motivos tradicionais e folclóricos da terra e do homem !
! gaúcho, é hoje o mais aplaudido elenco de projeção folclórica I
[do Sul. .. I
I São quarenta artistas do melhor nível reunidos em dois grupos!
Ide trabalho. O Grupo Arte-Pampa com os mais experientes;
I músicos, cantores, bailarinas e sapateadores da querência; O ! .

[Grupo Arte-Nova com seu elenco jovem - cor, técnica e perfeito I
[trabalho de equipe. I
.
Em 15 anos, Os Múuripás levou seu trabalho a todos os cantos!

I do Rio Grande; atuou nas principais capitais brasileiras; andou i
'por Montevideo, Buenos Aires, Assunção do Paraguai e I
I Cordilheira dos Andes.

.

.0 nome do conjunto é uma homenagem ao ancestralismo I
'indígena do gaúcho, extraído do vocábulo guarani e que I
I significa "venturoso,usado par exaltar a boa sorte e valentia dos'
Iguerreiros". j-

Os Mateadores
18/06

Grupo Raizes
19/06

Grupo Garotaço
De 17 a 19 de Junho

Laçada - Gineteada - Futeboi - Shows
Concurso de Gaita r- Bailes -

Tertulia Livre - Programa Viola e Gaitaço
Mesa da Amargura - Culto Campal

5° ROTAPAE

Rotary Club e APAE
de Guaramirim
Promovem
Jantar Dançente

No Pavilhão de Eventos de
Guaramirim

04/06/2005
20:30h Jantar

E apartir
das 22:30h

,

Baile com Grupo I
j

ChamarTI�ntQ j
,,,.� : .) i'

Lendas Gaúchas

Negrinho do Pastoreio

�I.)-. .

6

'�
CARNES

-

Temos carnes
temperadas para

festas
Coxinho da Asa,

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

DEMARCHI
CAR'NE,S

Prove nossas
carnes especiais:

MARRECO, •
JAVALI, COELHO

E OVELHAFONE. (47) 371-4547 FAX (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL - se
.

E-mail: demorchicornes@neluno.com.br

Manancial de Versos

Cemitério de campanha,
Rebanho negro de cruzes,

Onde à noite estranhas luzes

Foqoneiam tristemente;
Até o próprio gado sente

No teu mistério profundo
Que és um pedaço de mundo
Noutro mundo diferente.

Pouso certo dos humanos
Fim de calvário terreno.

Onde o grande e o pequeno
Se irmanam num mundo só.

E onde os suspiros de dó
De nada significam

Porque em ti os viventes ficam
Diluídos no mesmo pó,

Até o ar que tu respiras
Morno. tristonho e pesado,
Tem um cheiro de passado
Que foi e não volta mais.

A tua voz, são os ais
Do vento choramingando
Eternamente rezando
Gauchescos funerais.

Coroas, tocos de vela
De pavios enegrecidos

Que tem Terços mal concorridos
Foram-se queimando a meio

Cruzes de aspecto feio
De alguém que viveu penando

E depois de andar rolando
Retorna ao chão de onde veio.

Mas que importa a diferença
Entre urna cruz falquejada
E a tumba marmorizada

De quem viveu na opulência?
Que importa a cruz da indigência

A quem já não vive mais,
Se somos todos iguais

Depois que finda a existência?

Que importa a coroa fina
E a vela de esparmacete?

Se entre os varais do teu brete
Nada mais tem importância?

Um patrão, um peão de estãncia
Um doutor, uma donzela?

Tudo, tudo se nivela
Pela insignificãncia.

Por isso quando me apeio
Num cemitério campeiro
Eu sempre rezo primeiro
Junto a cruz sem inscrição,
Pois na cruz feita a facão

Que terra a dentro se some

Vejo os gaúchos sem nome

Que domaram este Chão.

E compreendo, cemitério.
Que és a última parada
Na indevassável estrada

Que ao além mundo conduz
E aqueces na mesma luz

Aqueles que não tiveram
E aqueles que não quiseram
No seu jazigo uma Cruz.

E visito, de um por um,
No silêncio, triste e calmo,

Desde a cruz de meio palmo
Ao irnais rico mausoléu,

Depois. botando o chapéu
Me afasto, pensando a esmo:

Será que alguém fará o mesmo

Quando eu for tropear no Céu???

Agenda Gaúcha

Confira nossas
ofertas imperdíveis

Bisteco Suína R$ 5,95
Linguicinha Mista , R$ 2,99
Picanha Bovina R$ 13,99
Coxão MoIe R$ 6,99
Posta Vermelha R$ 6,25
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. QUER SABER O QUE HA �E�TRO DO BAÚ QU!
O POLVO ENCONTROU? E. SO
DESEMBARALHAR ,AS LETRAS .•.PÁGINA DA CRIANÇA

TES
RA DO

� n

.

� QUAL TENTÁCULO O
POLVO USOU PARA
ABRIR O BAÚ? PARA
DESCOBRIR. PINTE
CADA DE UMA COR
DIFERENTE!

COMPlErE A CRUZADINHA COM AS FIGURAS
ENCONTRADAS NO MARI
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1P114_ItIA'S
ESPOSA DEDICADA
DUAS AMIGAS SE ENCONTRAM PARA O COSTUMEIRO CHÁ QUE
TOMAM JUNTAS TODAS AS TARDES. UMA DIZ:
- VOCÊ NÃO SABE O QUE ME ACONTECEU NESTA MANHÃ. O
MEU MARIDO DISSE QUE EU SOU A OITAVA MARAVILHA DO
MUNDO.
A OUTRA MEIO SURPRESA, PERGUNTOU:
- E O QUE FOI QUE VOCÊ RESPONDEU?
- EU PEDI PARA ELE SE LIVRAR DAS OUTRAS SETE •••

IDIOMA JAPONÊS
O JAPONÊS CHEGA ATRASADO NO SERViÇO E JUSTIFICA:
- JAPON ATRASOU PORQUE GERADOR MORREU, NÉ?
- COMO ASSIM? VOCÊ QUER DIZER QUE O GERADOR
ENGUIÇOU?
- NON ••• NON ••• GERADOR MORREU MESMO. ERA O GERADOR
QUE TOMAVA CONTA DO MEU PRÉDIO!
·SAP: GERADOR = ZELADOR

<'

Amanda Regina DemarchiMuller, completou no dia03/06 seu 30 aninho Os p
.

P b .
. aIs

�ra. enlzam-a por mais estaPrimavera em sua vida

Nasceu no último d'
.

HOSpital e Matérnid�ad�0/5, noJaraguá, Bernand Mpais, GlauciaCani � ayer. Os
{talo Cássio May ayer,eer,os avos
�aternos, Carla Haake May

.

ans G�rhard Mayer (in
er e

memorlan) e os avós
. maternos, Iracema M·A· , oser Canie rlstldes Can° ('

,
I ln memo' )sentem-se muito n I'

nan ,

orgulhosos
e Izes e

No próximo dia 06/06,
Christian Rafael Setter.
completa 8 anos. Parabéns
dos pais Ronaldoe Valércia

A gatinha JéssiCa Patrícia
Borchardt, completa seu 10

aninho no último dia 29�05.
Seus pais Ivan e Hanelorl e

seu irmão Jean Carlos

desejam muitas felicidades

O belo garotão da foto
completou 6 anos ontem, O
p�pai_Odair, a mamãe Dagmareo rrrnao Artur desejam muitas
felicidades!!!

..�..
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A Ifi�d�j�:na Zac�o
Séhmidt completará
4 aninhos amanhã,
Os pais Tarcisio e

Solange. estão muito
felizes

Completa 1 ano de i�ade no
dia 02/06, Caio Pradl

Foscolos,Os pais, Nicolas e.
Juliana e os padrinho,s Danl,
Anderson, luana e M.llton lhe

desejam saúde e muitos anos

de vida

O bairro Duas
Mamas de
Schroeder
parabeniza suas

campeãs no Pura
Poesia:
Mayra, Amanda,
Luana e Karine

A Gatinha Bruna Eloisa
ilumi�ando a coluna paraalegrra dos pais Carla e

Vande:'ei Bruch, Completou
um anlflho no último dia
24/5

Nasceu no último dia 27/05., a foya
Sara Larissa Krüger.Os pais EniO e

lIete estão muito felizes e orgulhosos
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