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Duplicação da BR-280: definição é para dia 21
Presidente da Acijs, representando empresários do Norte de se se reúne com secretário-executivo do Ministério dos Transportes e marca data para uma definição. • PAGINA]

MALWEE EM ITAJAí E FALCÃO EM FORTALEZA

Malwee e Univali (fotos à esquerda) fizeram jogo de um time só.A goleada da Malwee por 8xl distanciou ainda mais o
time jaraguaense na liderança do Estadual da Divisão Especial. Enquanto isso, em Fortaleza, Falcão (à direita) disse ontem
aoCorreio do Povo por telefone que está contente com a nova fase da Seleção Brasileira de Futsal • PAGINA 8
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Verde que te quero verde
Diferente .dcs anos

anteriores, quando passava
em brancas-riuve nsves te
ano a Semana do Meio
Ambiente na região foi
marcada por ações efetivas
em favor da natureza. Entre
elas, merecem destaque a

doação de uma área para a

instalação do Instituto Rã

bugio, a' limpeza das

margens do Rio' da Luz e a

passeata de alunos da Escola
Helmuth Duwe em favor da

reciclagem do lixo. Todavia,
é importante ressaltar que
as ações só são necessárias

porque a conscientização
ambiental ainda não foi
concebida e assimilada pela
maioria da população.
Enquanto isso, a degra
dação (avança a passos

largos.
'.

Infe liamente ; os

exemplos de ações em favor
da natureza são pontuais e

estão restritos a grupos'
ambientalistas. Me�mo com .

todo o aparato institucional
_ leis, códigos e órgãos
oficiais de vigilância e

fiscalização _ e da crescente

preocupação com o futuro
do planeta, os crimes am

bientais continuam. A

corrupção é principal causa.
Há um exemplo clássico ..

que ilustra bem' a tese. Na
semana passada, a Polícia

de uma política ambiental
séria e eficiente tem levado
o país ao caos, sendo
considerado irresponsável
com relação às condições
ambientais e alheio aos

apelos da natureza. Talvez
o caminho esteja na

educação ambiental como
fator de desenvolvimento e

de garantia de futuro. Até

.... Nem mesmo o perigo da asfixia ecológica
comprometer o planeta é capaz de
sensibilizar os agressores e aplacar a ganância

As audiências do Orçamento
Regionalizado, que a Assembléia

Legislativa e o governo do Estado
estão realizando esta semana em.

todas as regiões, permitem a

participação da população na

definição das prioridades que
devem ser incluídas no Orçamento
do Estado. É um processo que está

amadurecendo e. que precisa ser
aprimorado, mas sem dúvida é um instrumento
de�ocrático valioso porque o obriga' o governo a

discutir com a comunidade e a ouvir suas

necessidades.
A proposta de debater em audiências públicas as

prioridades de todas as regiões para o Orçamento
Estadual e o PPA (Plano Plurianual) ganhou o nome

de Orçamento Regionalizado e foi implantada em

1997, por sugestão do então deputado estadual (hoje
federal) Carlito Merss (PT). Em Z003, com a minha

atuação, juntamente com o deputado Dentinho (PT),
na Comissão de Finanças, conseguimos resgatar o

Orçamento Regionalizado, que havia sido

interrompido em anos anteriores. Mais importante
ainda, conseguimos garantir o equilíbrio entre os dois

poderes (Executivo e Legislativo) nas audiências e a

participação popular, com direito a voto, .durante a

realização das mesmas.

" .

As propostas apresentadas pelos cidadãos têm o"

mesmo peso das propostas elaboradas pelos conselhos
regionais de desenvolvimento: Talvez isso explique que
t.enhamos assistido esta semana a uma participação
expressiva nas audiências de diretores de escola e'

outros cargos estaduais comissionados, provavelmente
intéressàdos .eín'le'gitimar a's propos'l:â:S idos cons'elhos"

"i ' '.' luo]. I' L ..

t ; ,.;""u,,) j,b ,'d,,);;. (i '1' n.,«: regionais de desen�olvimenio. A paüicipa'ção dá
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E isso é fundamental porque' o Orçamento
Regionalizado só faz sentido se a própria comunidade

apontar quais são as necessidades e dificuldades que
encontra ali, no seu cotidiano.

Em Z003, quando retomamos o processo de
discussão do orçamento, foram realízadasZv audiências
no Estado, uma em cada regional, nas quais foram
discutidas as metas e prioridades I?ara o PPA'Z004-
Z007. Em Z004, e agora novamente em ZOOS, optou-se
por realizar dez audiências públicas, concentrando
todas as regiões, para discussão das prioridades da
comunidade que devem ser incluídas no orçamento
do Estado para o próximo ano.

Se esse processo representa um grande avanço em

termos de participação popular, o cumprimento das

prioridades, no entanto, ainda deixa muito a desejar.
Em Z004, cerca de 40% das demand;s apontadas ficou
sem ser atendida. Basta observar que as necessidades,

.
da região de J araguá do Sul são as mesmas porque
apenas Z% das indicações da região incluídas na

proposta orçamentária de Z004 foram cumpridas.
Enquanto outras regionais tiveram mais de 90% das

prioridades atendidas, como é o caso de Ituporanga e

de São José.
.

No Orçamento que está em vigor este ano foram

previstos R$ 630 milhões para atender as demandas'
da comunidade. Para o exercício de Z006, a

expectativa é atingir um R$ 1 bilhão, o que equivale
a praticamente 10% dos recursos previstos na

Orçamento Geral do Estado. Queremos que a

sociedade organizada participe e nos ajude a cobrar o

cumprimento do Orçamento Regionalizado de acordo
com as prioridades estabelecidas, e não conforme

.

critérios políticos, como vem acontecendo. Porque um

dos objetivos do Orçamento Regionalizado é

justamente combater a desigualdade na distribuição
dos recursos nas diversas regiões do Estado. De outra

forma, as audiências para consulta popular se

transformam em mera encenação de .ritual
democrático.

Federal desmantelou uma

quadrilha que há 14 anos

de sma tava a Amazônia.
Entre os Z9Z envolvidos no

esquema, fiscais do lbama,
empresários, despachantes e

agentes públicos.
Por mais que os ambien

talistas alertem para os

perigos causados pela de

gradação do meio ambiente,
por todos os lados o des

respeito é constante. A falta

porque, enquanto o Brasil

relega o meio ambiente,
outros países articulam a

internacionalização da

Amazônia, à qual elas
sificam como '''jardim do
mundo".

Todavia, nem tudo está

perdido, embora-as ações em

favor, da natureza estejam
restritas. aos discursos oficiais
para convencer a comu

nidade internacional do

compromisso do Brasil para
com o meio' ambiente. Esta

semana, por exemplo, o

Ministério das Minas e

Energia suspendeu o licen
ciamento da instalação da
Central Hidrelétrica na

Cachoeira da Bruaca, em

Corupá. A notícia foi festeja
da principalmente pelos
ambíentalístas da região que,
desde o início, se opuseram
à construção da usina.
A questão ambiental no

Brasil é tratada de forma
amadora e tímica. Razão pela
qual não consegue mobilizar
a população sobre a

importância do terna. Aliás,
nemmesmo o perigo da asfixia

ecológica' comprometer o

planeta é capaz de sensibilizar
os agressores e aplacar a

ganância, Se não acontecer o

despertar da consciência, em
busca do bem comum, o

mundo corre o risco de ser

destruído pela incorri

petência.

FRASES I----'------------------�

"Troque O nome de' meu ministério de Defesa para Ataque e deixa que eu resolvo o resto ...

"
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Serviço de OSTIAids,
um Brasil que dá certo

Num país que anda num baixo astral

terrível, é no mínimo dlqniflcante
constatar como está funcionando o

serviço de DST (Doenças Sexualmente

Transmissíveis) e Aids nos postos de

saúde, através do SUS, ou seja, de' graça
(em tese). A nossa experiência foi no

posto da Reinoldo Rau, no centro da

cidade, onde a eficiência começa pelo
fato de que a marcação do exame é feita

pelo telefone (275�1710), como dia e

hora agendados. No posto, o aten

dimento é excelente por parte dos

profissionais de saúde, à base do "bom
dia" e outras regras de educação básica
que andam meio esquecidas por aí.

Depois de feita a ficha, o pessoal que
vai fazer o exame entra numa sala, onde
uma bem ,preparada profissional de
saúde faz uma palestra que passa pelas
causas, sintomas, estatístlcas. pre
venção, aconselhamento, enfim, tudo o

que os leigos precisam saber sobre Aids
,

e DST. Um número estarrece a platéia:
até hoje foram detectados quase 500

casos de soropositivos na região, mas o
número de contaminados. pelas
projeções, deve chegar a 5.000.

Como começou
o que deve orgulhar os brasileiros é que
serviços como este oferecido no posto da
Reinoldo Rau (e que por extensão deve ter
o mesmo padrão com relação aos outros

programas de saúde) são modelo para todo
o mundo. E tudo começou no meio da
década de 80 pelas mãos de uma 'valente
nordestina, a dra. Lair Guerra de Macedo,
responsável pela implantação do

Departamento de DST/Aids do Ministério
da Saúde, em Brasília. lrifelizmente, um
acidente de trânsito tirou de combate a dra.

l.alr, mas não a filosofia e nem o seu

principal discípulo, o dr. Pedro Chequer,
que até hoje, entra ministro, sai ministro,
continua orientando este importante
serviço.

Números
Foi através das estatísticas que dra. Lair
Guerra de Macedo traçou a tática da luta
contra a Aids no Brasil. Mas os números

serviam apenas para apontar tendências,
grupos de risco, ou seja, identificar os focos'
da doença, traçar seu perfil, inclusive para

'

poder comparar tom as mudanças que
ocorreriam no futuro _ o que acabou
acontecendo. Era preciso saber também
como prevenir e a' "camisinha" teve um

aspecto fundamental numa época em que
o coquetel de AZT ainda era um sonho nas

bancadas dos laboratórios farmacêuticos.'A
, Aids era fulminante, matava em poucas
semanas, em poucos meses (vide Cazuza,
Lauro Corona e tantos outros).

. Muda o perfil
Se no princípio a Aids foi taxada de "doença
de homossexuais'; pouco a pouco os

números se conduziram para outros

caminhos - a transmissão da doença nos

bancos de sangue, entre os usuários de

drogas injetáveis e ...heterossexuais, que a

princípio se julgavam fora do grupo de

risco: Hoje, segundo a palestrante do posto
da Reinoldo Rau, 71% dos exames positivos
na nossa região são de heterossexuais. Isto
é assustador, também, não só porque
coloca em cheque o comportamento
sexual de casais, mas também porque se

percebe que, mesmo sabendÓ que estão

se comportando de forma perigosa,
mesmo assim não usam os métodos de

prevenção. E são poucos os que se

sujeitam a fazer os exames, que devem ser

periódicos (a Aids pode levar 10 anos para
se manifestar).

E O preconceito?
E se houve uma arma de alvo certeiro

contra a Aids "criada" e difundida pela Dra.

Lair e pelo dr. Chequer (através das

campanhas publicitárias do Ministério da

Saúde) foi o combate ao preconceito. A
compreensão (da família, dos amigos e,

principalmente, do parceiro) é um remédio
.

tão ou mais eficaz quanto o AZT. É preciso
"abrir o jogo": fazer os exames periódicos,
difundir os métodos de prevenção,
distribuir o coquetel aos infectados-e tratar

os doentes. É a 'única maneira de evitar
uma epidemia, na saúde e na moral.

fbond@ibest.com.br
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I OPINIÃO

Instrumento democrático

o deputado OioneiWalter da Silva escreve às sextas

feiras nesta coluna.
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POLíTICA
SEXTA-FEIRA, 10 de junho de 2005

� Espaços
Apesar das negativas, estão bastante

avançadas as negociações para levar o

ex-prefeito Irineu Pasold para o PFL. O

presidente estadual da legenda,
Raimundo Colombo, também prefeito

.

de Lages, é o avalista da transação.
Caso Pasold filie-se ao PFL, será

candidato no ano que vem. Se for a

estadual, vai tirar o espaço do vereador
Carione Pavanello, que já se lançou
candidato. Se for a federal, como ficam

.

os acordos firmados entre os líderes

da região e o ex-deputado Paulinho
Bornhausen?

� Pressão
Depois da pressão dos engenheiros e

arquitetos, o prefeito Moacir Bertoldi

(PL) retirou o projeto sobre organi
zação, funcionamento e atribuições na

Procuradoria de Jaraguá do Sul.
A proposta criava quatro novos cargos
comissionados, reajustava os salários
dos agentes, entre outros benetrcios
aos advogados.
Os engenheiros e arquitetos exigem
isonomia. Especula-se que o projeto
retorne à Câmara na próxima semana,
contemplando as reivindicações do

pessoal da régua e do compasso.

.

� Bem-vindos
o Cefet (Centro Federal de Educação
Tecnológica) de Jaraguá do Sul vai
receber RS 1,4 milhão do Ministério da

Educação para investimentos em infra

estrutura e equipamentos.
Segundo coordenadora de Admi

nistração e Planejamento, Rosemary
Mafrezzolle dos Reis, a unidade não

dispõe sequer de quadro de pessoal
próprio. "Falta espaço e muitos dos

laboratórios estão defasados; contou.
A escola sobrevive graças ao repasse de

recursos de Florianópolis e a doações
de empresas.

� Pesquisa
Os brasileiros vêem com maus olhos a

oposição ao governo. Esse é o resultado
da pesquisa encomendada pelo PT ao

Instituto Criterium, que distribuiu 2,4 mil

questionários em todo o país, Para 61%,
a oposição é movida por "interesses

pessoais':
Afinal de que oposição se fala? A rnaloria

dos aliados de hoje passou pelos
governos Collor de Mello (PRN) e

Fernando Henrique (PSDB). Aliás, em
dois anos, PFL e PSDB perderam juntos

. 46 deputados federais para os partidos
da base aliada.

AUDIÊNCIA EM BRASrLlA

Pressão aumenta para que o

Ministério defina uma posição

MOSAICO �MAURflIODECARVAlHO.----------------._--'------------------------�

CAROLINA TOMASELLI

� Reunião será dia'
21. Empresários de

Jaraguá voltam ao

Ministério

BRASÍLIA / ]ARAGUÁ DO SUL
- Uma reunião no próximo dia
21 noMinistério dos Transportes
deve apontar a solução sobre o

impasse na duplicação da BR-
280. A questão é saber a quem
caberá a obra:' se ao Governo

Federal, ao qual compete hoje,
ou ao Governo do Estado, que
pretende estadualizar a rodovia
e se responsabilizar pela dupli
cação. O presidente da Acijs
(Associação Comercial e In
dustrial de J araguá do Sul),
Paulo Obe naus, disse que
pretende participar do novo

encontro em Brasília, como
forma de pressionar uma

, solução.
Ontem, Obenaus e o

empresário Paulo Hufenüssler,
representando todos os

municípios da região Norte,
tiveram uma audiência com o

secre tário-exec u tivo do
Ministério dos Transportes, Paulo
Sérgio Passos, para tratar do
assunto. O secretário estadual de
Infraestrutura, Mauro Marini, o
diretor do Deinfra Romualdo

França; o presidente da SC
Parcerias, Vinícius Lummertz, a
senadora Ideli Salvatti e os

deputados federais Carlito Merss
e Edinho Bez também parti
ciparam.

Segundo o presidente da

Acijs, "não houve consenso"
sobre se vai ou não ser esta-'

dualizada a rodovia. Obenaus
disse que a SC Parcerias e a

Fetrancesc (Federação dos

Transportadores de Cargas de
Santa Catarina) ainda não

apresentaram o estudo jurídíco
sobre como o governo deseja
administrar a rodovia, o que

emperra o processo. OMinistério
vai esperar o estudo para tomar

urna decisão.
Obenaus lembrou que o

estudo jurídico trata não apenas
da BR-280, mas também da BR-
470, que também aguar/da
duplicação. "A idéia que nós

sugerimos é que a 280 seja
tratada de forma diferente,

separada da 470", revelou,
explicando que com isso'
pretende-se agilizar o processo, já

I que a rodovia de acesso a

Jaraguá do Sul estaria .com o

projeto mais adiantado, previsto
para ser concluído ainda este ano.

Neste primeiro momento, o

empresário disse que defende a

permanência da rodovia como

federal, "até que o governo
estadual se pronuncie, esclareça
suas propostas". "Nós queremos
a duplicação no menor espaço
de tempo, seja no Governo
Estadual ou na União. Mas hoje,
do que está, defendemos a

manutenção ao Governo
. Federal, que faça a

ma�utenção, as obras emer

genciais e que inclua a

duplicação no Orçamento do

próximo ano", resumiu.
Sobre a' declaração da

senadora Ideli Salvarti de que
"ou o Governo do Estado assume

a rodovia e se responsabiliza pela
obra ou se espera que o Governo
Federal conclua a duplicação da
BR-10 1 Sul", o presidente da

Acijs disse que não foi discutido,
pois a senadora teve compro
missos e só participou do começo

Obenaus: por enquanto, a

manutenção como rodovia federal

da reunião. "De qualquer forma,
a obra ainda vai demorar, mas
vamos continuar nosso lobby
para dizer que precisamos da

duplicação e para mostrar o

ponto de vista político e em

presarial da região", declarou.

Audiência sobre contrato entre Casan e Prefeitura sem resultado
GUARAMIRIM - A audiência

pública realizada pela Câmara de
Vereadores na noite de quarta-feira
para discutir o contrato entre a

Prefeitura e a Casan não trouxe

nenhum resultadoprático. Istoporque
não houve um entendimento sobre
qual rumo será dado ao saneamento
básico do município. A Casan não
quer abrir mão de continuar a ser a

résponsável pelo serviço e o prefeito
Mário Sérgio Peixer quer
mUnicipalizar o serviço. O contrato

entre aCasan e Prefeitura venceu na
segunda-feira, depois de 30 anos.

Participaram da audiência
pública, representando a Prefeitura,
o secretário de Planejamento e

Desenvolvimento Urbano, Valéria
Verbinen, e o secretário de
Desenvolvimento Econômico

�aurici Zanghelini. Da Casan,
ebateram o assunto o gerente
re' algIon da Casan, Irvando Zomer, e
o diretor da regional de JoinvilleW'l

'

I sor; Renzetti. Presidentes de
associações de moradores também

estiveram presentes.
O presidente do Clic (Conselho

de LíderesComunitários), IltonPiran,
criticou a falta de resolutividade da
audiência e disse que tanto porparte
daCasancomodaPrefeitura "lamen
tavelmente as pessoas não estavam a

pardo assunto, em condições de res
ponder os questionamentos e se que
remou não a renovação do contrato".

,"Quero lamentar o descaso destas
autoridades com esta importante
audiência e com os líderes comunitá
rios.Nãopodemos admitirque nos dei
xem sempre de lado em todas as deci
sões importantes domunicípio", disse.

O gerente regional da Casan,
Irvando Zomer, disse que a Casan
tentou "porváriosmeios" contato com
o prefeito para discutiro assunto,mas
não conseguiu, e que isto teria sido a

causa do insucesso da audiência.
"Grande par,te das pessoas que
estavam presentes não tiveram

conhecimento sobre o que se tratava

essa audiência- porque não houve'
entendimento entre as partes",

completou.
Zomer lembra que esta semana a

gerência estadual da Casan enviou
uma carta-resposta ao prefeito, na
qual propõe a gestão compartilhada
da companhia, com a divisão de
lucros. A' carta é uma resposta à

contraproposta do prefeito, que
pretende administrar o serviço,
deixandopara aCasanapenas aparte
operacional. "Istosónão.foidetalhado
na audiência porque não existiu

entendimento anterior com a

Prefeitura. Mas acredito que houve
contato comos secretários e que agora
se aprofunde estas discussões.Agestão
compartilhadaé ocaminhomais certo
paraomunicípio", defendeu. .

O secretário de Planejamento
ValériaVerbinen concordou que não
houve "muita evolução" no debate.
Segundo ele, a gestão compartilhada
é uma "grande contradição porque
se a própria Casan diz que não dá
lucro e mas a gestãoé a divisão de
lucros". "Evidentemente que a

audiência ficou prejudicada até

Valério: "queremos municipalizar"

porque apergunta que eu fiz aodiretor
da Casan, se o sistema é deficitário,
ele não soube responder.Como é que
nós vamos discutir um contrato de

. lucro se osístemanãodá lucro", disse.
Verbinen reforçou que a propostada
Prefeitura continua sendo de
administrar aCasan, daqual aguarda
uma resposta. "Ela só tem que dizer
se aceitaou não,mas até omomento
não se pronunciou".

� Versão
Um leitor do Correio do Povo garante
que a informação de que o pátio da

Wolkswagem, em São Bernardo do

Campo, ficou totalmente alagado
pelas chuvas da semana passada,
deixando os carros parcialm'ente
submersos, não é verdadeira, Mais, que
as fotos dos carros com água até quase
no teto foram feitas há alguns anos na

Europa e que ele próprio as recebeu
há três ou quatro anos .

As informações foram publicadas, na
última quarta-feira, pela coluna, que
revelou a fonte.

CPI dos Correios é instalada no

Congresso, .mas sem presidente
BRAS� - oCongresso instalou,

pouco antes das 17h de ontem, a
CPI mista que vai apurar as

denúncias de corrupção na

Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos (ECT). Coube ao
senador Jefferson Peres (PDT), o
mais velho, anunciar a instalação
da CPI . Ainda não há acordo

sobre a presidência e a relataria
da CPI. Deputados e senadores
do PMDB e do P'T que integram
a CPI tiveram ontem uma reunião

preliminar para decidir a estra

tégia para a indicação do presi
dente e do relator da comissão.

Ficou decidido que os dois partidos
vão insistir que amaior bancada do
Senado indique o presidente, que
seria um representante do PMDB, e

que a maior bancada da Câmara

indique o relator, que seria um

parlamentar do PT.

Segundo o deputado Maurício
Rands (PT), há ainda uma tentativa
de acordo para chegar a um consenso

e agradar tanto a base quanto à

oposição. Para o deputadoHenrique
Fontana (PT), aCPI nãopoderá servir
do -palanque para a oposição.
"Queremos garantir que o trabalho
seja conjunto e que aCPI investigue
tudo. Não vamos permitir atitudes
ingênuas e atitudes que sirvam de

palanque para a oposição". E citou'
como exemplo: "Se os contratos dos
Correios forem examinados, vamos
pedirpara que omesmo seja feito nos
contratos dos últimos 12 anos.ACPI

não servirá para atacar o PT e sim

para investigar afundo asdenúncias".
Fontana completou: "Para nós

será uma guerra, com profunda e

criteriosa investigação. Qualquer
tentativa de palanque do PSDB e do
PFL, iremos reagir".

PRESOS - A Polícia Federal

prendeu ontem o ex-agente do

Serviço Nacional de Informações
(SNI) José FortunaNeves e mais três
pessoas a�sadas de envolvimentona
gravação da fita em que o ex-chefe
doDepartamento de Contrataçãodos
CorreiosMaurícioMarinhoé flagrado
recebendo um pacote de R$ 3mil de
dois falsos empresários.Odinheiio seria

parte de uma propina para fraudar
uma licitação.

Fortuna foí.preso de manhã em
Brasília, quando prestava depoi
mento ao delegado Luís Flávio Zam
pronha. Além de Fortuna, a Polícia
Federal prendeu ontem, o militar
reformado da Marinha Arlindo

Molina, no Rio de Janeiro, e João
Carlos Mancuso e [oel Santos Filho,
ambos noParaná. Os três serão trans
feridos ainda nesta quinta-feira para
Brasília.APF fez buscas e apreensão
de documentos e computadores nas
casas dos quatro suspeitos.

Em seu depoimento, Fortuna
negou qualquer envolvimento com
as fitas. Ele negou também que
tenha usado a gravação para
achacar o presidente do PTB,

.

RobertoJefferson, um dos padrinhos
políticos de Marinho.

CONVITE

. O grupo Portal Gaúcho tem o prazer de
convida-lo a participar do lançamento de seu
40CD,noChoppClub,dia 1 O/06/0S,às 23 horas.
Contamos com sua presença.

E�ITAL DE CONVOCAÇÃO
APAE DE JARAGUA DO SUL

ASSEMBLtlA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Nos termos do Artigo 17, alfnea "a" do seu Estatuto Social, ficam convocados
os associados da APAE de Jaraguá do Sul (SCj, quites com suas obrigações
financeiras, para a Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 07 de

Julho, às 7:30 (Sete e trinta) horas, em primeira convocação e em segunda,
meia hora após, com qualquer número de associados, na sede desta Associação,
sita à rua Val�or Zonta, 544 Bairro Centenário (SC), para tratar da seguinte:'

o,RDEM DO DIA:

t.Aprovação das Ementas que deverão ser inserídas no estatuto da APAE;
2.Assuntos gerais,

Jaraguá do Sul, 09 de Junho de 2005

Maria Tereza de Amorim Nora
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANORAMA

CORREIO ECONÔMICO
Gás: crise boliviana preocupa
Empresas e donos de carros que fizeram conversão começam
a ter dores de cabeça com O noticiário que vem da Bolívia. O
Ministério das Minas e Energia não fala ainda em racionamento,
mas já fala em ajustar cotas de distribuição. E caso as

importações de gás natural da Bolívia para o Brasil sofram

alguma redução por causa do agravamEinto dos conflitos

naquele país, as refinarias da Petrobras, principalmente em

São Paulo, deverão ser as primeiras a sofrer cortes do
fornecimento do produto. A informação foi dada ontem pelo
diretor da área Internacional da empresa, Nestor Cerveró, ao
destacar, contudo, estar confiante de que não haverá

problemas no recebimento do gás natural pelo Brasil.

Bloqueio
Atualmente, a Petrobras está
importando cerca de 24

milhões de metros cúbicos de

gás natural boliviano. O risco de

.

as importações brasileiras
.

serem afetadas deve-se ao fato
de os manifestantes bolivianos
estarem bloqueando estradas e
terem tomado um terminal de
armazenamento de petróleo.
Como a produção de gás
natural na Bolívia é associada
ao petróleo, caso fiquem
limitados o armazenamento

dos produtos líquidos, a
produção de gás teria que ser

reduzida.

Telefone sobe
Chamadas locais de
telefones fixos para celulares
ficarão 7,99% mais caras a

partir deste domingo, nas
áreas de atuação da
Telefônica e Brasil Telecom. O

reajuste será publicado hoje
no Diário Oficial da União e

terá de ser anunciado pelas
operadoras através de
anúncios em jornais de

grande circulação 48 horas'
antes de entrar em vigor.

Bom clube
A Bolsa de Valores de São

Paulo.(Bovespa) comemora
com entusiasmo o

crescimento dos seus clubes
de investimento.· São hoje
1.174 clubes em atividade,
que reúnem "12 mil
investidores e somam uni

patrimônio líquido de R$
5,31 bilhões. Os clubes

ganharam maior evidência
com o programa de

popúlarização do mercado
de capitais, criado em agosto
de 2002. Desde então, foram
criados 772 grupos.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

FMlfora
A Bolívia precisa tomar suas
próprias decisões sobre como
desenvolver suas enormes
fontes de energia e o FMI não
irá interferir, afirmou ontem o

diretor-gerente do Fundo,
Rodrigo Rato. "Instituições
internacionais como o FMI, o
Banco Mundial estão à

disposição dos governos para
ajudar,mas há algumas
decisões que precisam ser

tomadas pelo país;disse Rato.

FEIJOADA

Os Formandos de Recursos HumanosTurma20031
t

2006 - FAMEG RH- 1.5 convida a todos· para 9
Feijoada que será realizada sábado dia 11/06 à

partir das 11 h no Salão da Igreja Rainha da Paz.

II COMUNICADO

Foram extraviados da empresa foto Loss Ltda, CNPJ nO 84.431.733/
0002-51, I.E n° 254.286.356, as notas fiscais de saídas, não utilizadas
modelo 1 série 2, de n° 50493,50419,50500,64129,65238,65252,
65266,65272,65275,65277,65278,65280,65281,65287,65289,
65302,35312,66196,66216,66237,66250,66251,66280,67737,
67897,67916,67897,67916,68275,68276.

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

AVISO DE blCITAÇAo

Processo Adm. N°.: 27/2005 ,

Edital: TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS E SERVICOS N°.: 27/2005
Tipo: Menor Preço/Por Item
Objeto: CONTRATAÇAo DE SERViÇO MECANIZADO

Entrega dos Envelopes: 09:00 horas do dia Vinte e sete de Junho de
2005.
Abertura dos Envelopes: 09:15 horas do dia Vinte e sete de Junho
de 2005

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte
endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis, das
Segunda à Sexta, das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas, ou
pelo fone 373-0247.

GUARAMIRIM, 10 de junho de 2005

ZENITA M. KRUEGER

. éOMlssAo PERMANENTE DE LlCITAÇAo200S

INTEGRATOR - COM0200 Aviso de Licitação

SEXTA-FEIRA, 10 de junho de 2.005

da Secar tem 13 professores e foi
fundada em 1999, através da
iniciativa de Yera Springmann,
pianista e filha de Adélia Fischer
e Magnus Behling. Neste mesmo

período ganha força a área de
artes plásticas e cênicas através
do trabalho voluntário de

.Denyse da Silva e Gilm�r
Moretti.

ANIVERSARIO
-

� .
,

Scar comemora 49 anos com
\

apresentação da Filarmônica
MARIA HELENA DE MORAES

... o concerto

acontece amanhã, às
20h30, com regência
do maestro Bortholossi

}ARAGUÁ DO SUL - A
. Orquestra Filarmônica da Scarr

apresenta amanhã um concerto

de gala em comemoração aos 49
anos da entidade, criada em 8
de junho de 1956. Na inaugu
ração, em 1956, a Orquestra de
Câmara apresentou a Ópera
Carmem, de Bizet. No sábado,
o programa reúne peças clássicas
como o Barbeiro de Sevilha.ia
Flauta Mágica e as Bachianas
Brasileiras, de Villa-Lobos, A

Orquestra tem 60 integrantes e

é regida pelo maestro Daniel
Bortholossi, que mora em

Blumenau. O tenor Marcos
Paulo e a soprano Tatiana

Aguiar são os destaques de
sábado. Tatiana foi a vencedora
do concurso Maria Callas, no
ano passado.

A Scar foi criada porque a

Orquestra de Câmara, que já
existia informalmente, precisava
de recursos 'para se sustentar.

Depois .de 49 anos, muitas

mudanças e o reconhecimento

público, a Orquestra Filarrnô
ni�a, hoje C0m 60 integrantes,

Osquestra Filarmônica tem 60 integrantes e se apresenta amanhã, às 20h3ü, no Grante Teatro da Scar

faz apresentações didáticas e

artísticas. As apresentações
didáticas são destinadas a

estudantes de música, jovens e

adolescentes, que não têm muito

contato com a música erudita.
De acordo com o coor

denador de eventos do Centro

Cultural, Milton Stange, as

apresentações artísticas são mais

"Marco de uma geração"
,
}ARAGUÁ DO SUL - A Scar foi Adélia Fischer morreu em agosto

fundada pela professora de piano de 1970. "Com a sua ausência o

Adélia Fischer, casada com o movimento artístico da: cidade
violonista Francisco Fernando diminuiu consideravelmente,
Fischer. Eles costumam reunir pondo em risco a existência da

amigos para saraus musicais na própria Scar", consta no texto.
década de 40. Aos poucos, o grupo O mau tempo foi superado e

foi crescendo e na década de 50 já em 1974 é criado o Coral da Scar. ,

era uma pequena orquestra com

16 integrantes. Adélia Fischer no
piano, harmônico e acordeão e o

historiador Emílio da Silva no

violoncelo. No final da década de
50 gravam um concerto, pela
primeira vez, com um gravador
trazido da Europa pelo empresário
Rodolfo Hufenüssler.

No livro "O marco de uma

geração", edição comemorativa da
inauguração doCentroCultural de
Jaraguá do Sul, em 16 de maio de
2003, os autores Edson Carlos
Schulz e Inácio Carreira citarrrque

Em seguida, a entidade passou a
.

desenvolver: atividades na área de
Artes Plásticas e de Teatro. Em
2003 foi inaugurado o prédio novo,
denominado de Centro Cultural,
construído com recursos das leis
de incentivo à cultura. A primeira
sede da Scar foi construída em

1986, onde hoje funciona ajustiça
Federa!. O prédio atual, na Jorge
Czerniewicz, ao lado do Centro

Empresarial, começou a ser'

erguido em 1988, por 'iniciativa da
então diretoria, presidida por
Edson Schulz.

Centro Cultural: Prédio moderno feito com recursos da comunidade

esporádicas, cerca de duas por
ano e em ocasiões especiais. A
próxima está marcada para o dia
2 de julho, na Praça Ângela
Piazera, no lançamento da

programação de.aniversário de

J ar ag u á. do Sul. Dia 3 de
setembro eles se apresentam em

Joaçaba e depois em Florianó

polis. A Orquestra Filarm:ônica

Referência em Santa Catarina
"

I

}ARAGUA DO SUL - O Centro
Cultural é considerado hoje urna

referência em Santa Catarina.
Possui estrutura para receber

exposições e peças teatrais de
todos os lugares do mundo. O

grande Teatro tem 1.500 lugares.
As atividades do Centro
Cultural são voltadas às Artes

Plásticas, Cênicas e Musicais.
Oferece cursos em todas estas

áreas e tem como proposição a

divulgação da produção artística

e a formação de novos talentos.
Entre os eventos promovidos

pela Scar atualmente, destaque
para o Festival de Formas

Animadas, realizado há quatros
anos sempre em agosto e s projetos
na área de Artes Plásticas, como
o projeto Schwanke

Perspectivas das Ârres Plásticas
em Santa Catarina, que acontece

há três anos. A'edição deste ano

começou no final de maio e

encerra no dia 19 deste mês,

Além de. obras inéditas de

Schwanke, a exposição mostrao

trabalho de mais 13 artistas de

Santa Catarina, três deles de

J araguá do Su!.
O atual coordenador de

eventos da Scar, Milton Stange,
62 anos, faz parte da Scar desde
a sua fundação e já foi da
diretoria. "Era voluntário. Depois
me aposentei e agora trabalho
aqui", comenta Stange, que é

casada com Neuza Schulr
Stangc.ó ? anos. Ela entrou na

Scar aos oito anos de idade e foi '

aluna de Adélia Fischer. "É um

orgulho para nós fazer parte da

história cultural de J araguá do

Sul e ter acompanhado a

trajetória da Scar", afirma Neuza

Neusa e Mílton Stange:"orgulho em fazer parte da história da scar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ATRAINDO FIÉIS

PANORAMA /

Igreja fazSemana das Mi�sões'
MÁRCIA BENTO

� Nova Paróquia faz

pela primeira vez o

trabalho de buscar os

católicos em casa

}ARAGUÁ DO SUL - A mais

nova Paróquia da cidade, a São

Francisco de Assis, está fazendo
desde segunda-feira a "Semana

das Missões". Na verdade a

'Semana' é dividida em duas
etapas e é realizada em duas
semanas: na primeira os fiéis
visitam a casa de vizinhos e

rezam a novena'; na segunda, as
orações são feitas na igreja.

Um dos objetivos da
"Semana das Missões" é buscar
os católicos não praticantes para
a Igreja. Formar uma doutrina e

a prática da religião católica em

Por volta da uma hora da tarde um motoqueiro foi atropelado
por um caminhão na Rua Waldemar Grubba, próximo a empresa
Trapp.O caminhão daMercedes Benz de Nova Bassano,no RioGrande
do Sul,MPY4103, estava indo em direção à Bretzke Alimentos quando'
a moto Honda Twister MCC 0436, de Guaramirim entrou na frente.A
moto parou embaixo do caminhão. O motoqueiro teve cortes na

cabeça e foi levado para o Hospital São José.

já praticantes é outro objetivo da

ação que também serve para
formar novos grupos de reflexão.

As sete igrejas que fazem

parte da paróquia estão

envolvidas nas atividades da
Semana das Missões. "As missões

não, são pregadas por padres e

sim pelos leigos que estão

assumindo um papel na Igreja",
explicou o pároco Felício Girelli.

Desde que virou Paróquia

em janeiro, esta é a primeira vez
que a igreja São Francisco de
Assis organi'za sozinha uma

"Semana das Missões". O padre
Felício explicou que não tem

uma programação formal, mas
que no dia do encerramento,

/ domingo 19, vai ter uma missa

na igreja da Paróquia. "Ainda
vamos ver o que fazer para
comemorar a nossa primeira
Semana das Missões", disse.

As estudantes Franciele Stekling e Beatriz Müller são modelos
de consumo de água e seus pais estão isentos de pagar a conta da

água por 4 meses. A premiação foi ontem, na Prefeitura e encerra o

projeto "Família Modelo em Consumo de Agua': promovido pela
Prefeitura de Jaraguá do Sul e Samae no período de 22 de março-a 31

de maio. Beatriz é aluna.da terceira série da escola'Athayde Machado,
no Centro, e Francile estuda na Elza Granzotto.em SantaALuzia•. 'I ,]

Badesc e BB:convênio para linhas de microcrédito
FLORIANÓPOLIS - O Badesc vai

firmar convênio com o Banco do
Brasil com o objetivo de fortalecer
oMicrocrédíto, A informação foi
confirmada pelo diretor do setor
de micros e pequenas empresas do
BB, José Carlos Soares, dur�nte a

1OªReunião da Associação Brasi
leira de Instituições Financeiras de
Desenvolvimento (ABDE)" que
terminou ontem em Florianópolis.
O presidente do Badesc, Renato
Vianna, confirmou também que no
dia 1Q de julho virá a Jaraguá do �

Sul para uma pales tra aos

empresários intitulada "Momento
Econômiéo: Linhas de Crédito".

"O Badesc é um exemplo de
atuação também pelo volume de

negócios gerados pelo Micro

crédito", assinalou Soares. pe'
acordo com o diretor do BB, serão'
utilizados recursos dos depósitos à

vista e do Fundo de Amparo ao

Trabalhador (FAT), prefe
renciamente o último. Ele
informou que no próximo dia 16,.
será assinado protocolo de

intenções com o Badesc (Agência
de Fomento do Estado de Santa
Catarina S.A.) .

A lei" de abril deste ano, que
institui o Programa Nacional de
Microcrédito ProdutivoOrientado
(PNMPO), do Governo Federal,
depende ainda da definição de

algumas regras para funcionar
efetivamente. "Esperamos que na

segunda quinzena deste mês já
esteja tudo resolvido", enfatizaJosé
Carlos Soares, que elogiou a

iniciativa do evento.
O objetivo principal do

encontro daABDE, presidida pelo
catarinense Renato de Mello
Vianna, titular também do Badesc,
é aperfeiçoar, as nermativas das

agências de fomento do Brasil e
buscar a trocá de experiências, com
o objetivo de garantir a geração de
emprego e renda. Hoje, o grupo,

que conta com mais de 40
presidentes e diretores de agências
,de fomento brasileiras, vai visitar,
na região do Vale do Itajaí, projetos
apoiados pela agência de fomento
catarinense.

Programa Gestão' do Sebrae será apresentado
}ARAGUÁ DO SUL - Resultado

de uma parceria entre o Sebrae,
Fampesc e Apevi, o Programa
de Gestão Empresarial Aplicada
às Micro e Pequenas Empresas
será apresentado em Jaraguá do
Sul na próxima terça-feira (14)
às sete da noite no Cejas. Com
56 horas de treinamento co

letivo e 37 horas de consultoria
individual, totalizando carga
horária de 93 horas, o Programa
tem Como objetivo principal
capacitar as empresas de inicro
e pequeno porte associadas à
APEVI (Associação das Micro
e Pequenas Empresas do Vale do
Itapocu), visando melhorar sua
competitividade e aumentar seu

lucro. '

O Programa prevê a reali-

-zaçâo de quatro treinamentos

voltados para a área Admi
nistrativa, de Recursos Hu

manos, Financeira e área de
Vendas. Os participantes se

reunirão em grupos de 15

empresas, e cada empresa po
derá participar com dois

integrantes no Programa. Em

seguida, o Programa prevê
consultorias pós-treinamentos
nas' áreas de Finanças e de
Vendas com o objetivo de aplicar
com mais profundidade nas

empresas os conteúdos abor
dados em sala de aula, além da
consultoria em Gestão e

Melhoria de Processos (30 horas
em cada empresa).

No início e ao final do

Programa, o grupo de empre-

sários participantes definirão dois
temas de palestras a serem

proferidas para todos os colabo
radores das suas empresas.

Além dos conteúdos que
foram especificamente' esco
lhidos por sua importância mi
gestão de qualquer empresa de

pequeno porte, outro diferencial
do Programa é a participação
financeira do Sebrae/SC, que
estará subsidiando aproxima
damente 50% do investimento
realizado por cada uma das

empresas participantes.
Os interessados emparticiparno '

lançamento do Programa podem se

inscrever diretamente naApevino
'

fone 275-7004 ou na Agência de

Articulação do Sebrae de Jaraguá
do Sul no fone 371-7843.

CP JURíDICO
\

� Os danosmorais quando da divulgação do
motivo causador da demissão por justa causa

A dispensa de funcionário, por justa causa, pode ser considerada uma das grandes
responsáveis pelo número crescente de ações trabalhistas que correm

atualmente na Justiça do Trabalho. Tal acontecimento se deve ao fato do

empregado contestar os motivos determinadores da sua dispensa, os quais, na
sua grande maioria, se enquadram corretamente nas previsões legais'
estabelecidas nas alíneas do artigo 482, da CLT.

Contudo, o que se vem questionado atualmente, é a atitude tomada por algumas
empresas, ao permitir que os motivos que originaram a dispensa por justa causa

de um funcionário tornem-se' públicos.
De acordo com a recente decisão da 4a Turma do Tribunal Regional do Trabalho
da 2a Região (SR), ainda que o empregado tenha cometido falta grave,
acarretando assim a correta aplicação da justa causa, a empresa não pode tornar
pública ou anotar na Carteira de Trabalho do funcionário o motivo de sua

demissão, sob pena de impor pena adicional ao trabalhador.

A intenção maior é preservar o direito à intimidade/privacidade do'Indlvíduo.
a quem cabe decidir sobre quererou não revelar as causas que ensejaram o seu

afastamento da empresa para a qual laborava, da mesma forma que evitar que
este sofra sanção maior do que aquela já lhe imposta.
Restando comprovada a não observância deste direito, por parte da

empregadora, esta poderá ver-se compelida a pagar àquele funcionário

dispensado por justa causa, uma indenização a título de danos morais.

Tal pedido de indenização é algo típico nos dias atuais, haja vista o ser humano'

não conseguir sobreviver de forma isolada, necessitando de regras que

imponham limites à sua convivência, sendo que o desrespeito a uma delas

acarreta um ónus àquele que a infringiu.
A indenização por danos morais vem a ser uma forma de ônus aplicada àquele
que age de forma ilícita, prejudicando terceiro em sua honra; vida privada;
intimidade; imagem; saúde; integridade corporal etc ... sendo que alesão a

qualquer um desses direitos constitui um prejuízo que deve ser reparado.'
Com base neste entendimento, o TRT da 2' Região decidiu condenar uma

empresa ao pagamento de uma indenização a título de danos morais, pelo fato.
desta ter divulgado à seus clientes, os fatos e circunstâncias que originaram a

dispensa por justa causa de um funcionário, o que gerou a execração pública
deste.

Segundo o juiz relator, a anotação na Carteira de Trabalho "dos motivos da

dispensa, publicação de notas desairosas, divulgação de informações negativas
através de cartas ou correio eletrõnico, inclusão em 'listas negras' ou qualquer
outra prática que implique a desmoralização do trabalhador perante seus

familiares, mercado ou comunidade, com conseqüentes restrições à obtenção
de novo posto de trabalho, extrapolam os limites do poder diretivo, ensejando
invariavelmente indenização por danos morais':'
O acórdão teve seu desfecho com a unanimidade dos votos, mantendo a dispensa
por justa causa, mas condenando a empresa ao pagamento de uma indenização
por danos morais no montante de 4 salários do empregado.

P�loma Maia de A,ssis Pf;!_reira, graduada em Direito pela Furb, integrante da
banca da Cassuli Advoqados Associados S/C

I· "1'14[\' \:t)(Ll.; :'-i\:JIT,h!Qj 1 .1-:' ..... ;l·,t·;f,.,1 SANTOS. ÂYltônlo Jeõvã. Dano moral Indenizàvel. 4 ed. São Paulo: RT. 2003. p.38
I

2 Noticias do 'ffiT 2� R. _1,RO 00657.2000.0q4.02.00!3 -'ReI. Juiz Ricardo ArturiCosta é:�rigúeiros. Pub. 06.op.2iOoS.

Criciúma abriiga a primeira Unidade
de Radibterapia do sul do Estado.

A· nova Unidade de Radioterapia de Crlciúma é lIni bom €"1:el1lplo dos
investimentos do Govemo: na área da saúde. Com equipamentos /noçlern()s
ti profissionais reconhecídas nacionalmente no tratamento de cttncel�
la primeira unidade aJJ tipo localizada no sul do Estado. Agora, cerca de 150
'paçiemes da regiãa nã() precisam mais se deslocar até outras cidades para
fazer seu tratàmenta:E com investimenios assim, o Governo reafirma o seu

compromisso com a'qualidade na área da saúde.

Secretariade
Estado lia saúde

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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S�CGÁS,: ESCLAREClME:N'TOS, SOBRE
G,AS NAT,UR,AL V'ÊlC:ULAR

INFORME PUBLICITARia'

Na:aiaOWJun/200s ...
a.S€KiASptomOJlet111QCentro deOouvellções{OentrosulJ,

na d�pJtal do,Estado, .1kuntão de 'Fràbalho>com uJ?articipagão de 54 oficInas;
çQ)lt��dQtâ$'f37p�pri�táríº$,d���S:(Qs;.d� (lN .

.

... '.'
Qasbandeitls

,(a�, E�.$O,
'.

,�, ..�I�m· de.. .

t�s .�. �E),RP�RJ\&.
DEIT'RA,N,' e

."

...
" a�letivam:lo .apresentação' de infonnaçôes' 'sobre o

mercado degâsnaturarveic�lari�m Santa;Catarinaen� Btasil�, crise política.na
DQUvi� suPrttn.�n(º, <l�

. g�s . natu.tat1 preço dó:. g�s. n,ãtura11
..

CQntI:at(j de,
fQm�itn�tU:l>'a1:&(jau�.�:>CQ:!SjltrYestitl1entos.Qa stGfÁStíb'.Està{lode
Satt�:CataJiitta,nÚínet.od'e'VcÍeulos convertidos noEstado, dentreoutros.
A. propósito da referfda'reunião,. vem,..nesfa,opodunidade', prestar as: segul11tes
informações:

:f- N(j fin� ao'm'� d!i}/abril d,ó'corr�nt�'�o,;$a:nm�ª�ina contaVa com (,:I;}rçª.
de 30.000'veículos convertidos Para: o consumo. de GN'i ou, 4% da. frota
conv:ertidànoBrasil.sendo.o 3Q:Bstado emcO,nv:ersões:nQpaís.

2,. O consumo de @NV em dezembro a.ç.2002 foi de 31,,()OQ m�14iª (mêt;r4>s
eú�iéós por dia)..em 9 postos e 4

..
Municípios atendidos. Boje o. consUmQ, jã

úl�àpassa 210.000 ml/dia tmaio de 20(5)� comum crescimento d:.585% no'
, volume ,con$Uínido através' de 37 postos, que representafil um incremênto dê'
�1'1% no J):4mero de postos instalados em 13 'Munl�Jpi�� com :l.jJjj cre$ciménto
de22S%.
Al?J:'eJlisão da SCGÁS é atin�ir, até O final'df) ano de,2005, 61 postos d� GNV

. 'át<mdldospelarede canall2íada). e lOpostos de (j'NC Cgás'nafural comprimido)., ,

t®l��dQ.$pijr:clUt1inhão.
.

3�'No,ano deç2004,.a venda de GNV teve um crese'imentbmédio de 7,97% ao'

lllt�, e es� s��ento representou 14;5� das,vendas da SeGAS; Neste atIo' de·
�.O()$, oêcrescjm�t(HÍlCdio é da or<lem<le4,95%i àomês, representando .16% do
tq�I:��,"�nª�(lácompanhia <mai().ge�º(}�J.

.

4-ASCG�.fojCQllstituidaemJevereiro de 1994,POs$ulconttatode concessão
pat'à. SÓ, aQJ;)$ .� ::igu�s:nt� possui. j!:ofittatQ dê fornecimento. com á

PE1:&QBB.J\'a';l��º�.jlJnfío:ae':1,99º;daótdetnde2.3··milhõê�.d�·:fll3./gia,
Amédia diária de vendas da seGAs em maio de 2005 foi de 1.3 milhões de
m3fdia, oóqp.e demenstra 9:ue a,empresadí$PQc ainda do 1 milhão dem3fdia, para
comercializar,

S':'A�ÇGÁS g�fml\t c(:iínO sqltíní�$ão "Disponi'Pilizarwna sQlução cnergétiça
limpa, eficientet segunr;e�conõínica, contribui a preservaçãçdomeia
ambiente cpara.odcse:DYohtlmentodo.'EstadQdeS tgin.al"

,
6..No CU:fllprimen.tÇl d,c·sp.an1is$ãQ,a SC(jASjáiUr,estití,tlS o 'fllJal de20Q4, R$'
'181,5 milhões {a �a1ores: his'tóricos).em.cetca de!?)55a küômerros de.redes de:
distribuição, naVertenteAtlântlcaePlanaltoNorteCatarinense.
Q n,to do presenW ano contempla çêt�à dê R..$ 5.º milhÕes, dós quã.iS;o

ÍUlãncia:@ R$ 27 Jjjilh5cs, destÚlaQQ$ � t�ção de mais 14�
lâIômetros de ramais, representando um.ihcremento'

,
..

danrdêinde3B'9
mIlm3idta.

7.,No pI:9xlroo mês de julho'de,:,2()Q5 est$n1os cótfi,pletando 27 {vinte e $eteJ '

. meses consecutivos sêm aumento de tarifas para: Çlliâlt],uer segmento atendic.lo,
portanto� nenhum aumento. foi efetuado especit:icall1cnte para o segmentq
veibúlar�

(

á) o 'artigO 2$, parágrafo 2; da ConstiMção. F,ederal, que define que a

�oroJet�liê'iã (ia dístr1�ui�i� de;gâs .por dlltO$, e" po:rtantó do ª�endiro:ent(j Ms
iY��Q:�;s�iIDtl:ntol)<l�ro:�tça,don9sE$�d,�s. � ..d,osgOyçJill'Qs��mduais,

l))oonfonnenotas,pubIlcadas por.l'epresentantes,da'PETROB:R.AS�.na tmprensa
dâQJoílàl, ã,l?toP9Sj�}(ia,çti,S:�bQliviana,.Obc.le,se:desta;çaro::

,
," -" .« \ -,

'''
... :estâdescarfadoo desabasteciínentÓ'degás..."Oomru.do Comércio

RJ,db2S105/2G. .

'. .....
.

. .... .'
.'.

_'.
' '

.

. ...."

')�"
..... . .' .. ' B�ASnega crise com gásnaturale acrescenta;qu�anova1<�t ª�$ Hi(!ffoçarnQnetQs iíPrQyada .DIl.. BQltvia não vai çàusar n�rihlJ1I)a

"Beeªt()mb�t�(lQI'l1WdoÇqmçrciQ..RJ'�d,e'25tQ5i20(5)�
" .� presidente José Eduardo Dutra, assegurou que a PETROB:R.AS

penpaneçena;B'onyja•.à{l�indo que asitul.lçãO'poHticanaqu.�le.país··t�não·é,nada.
fJlAl'tn�têF�' (.Qi4tio Cattí.rin�h$é, de30/05/20(5);

.

.

.

·0 p�$ij,j�;gte dà'�I;XROB�� afi1JPou n� Jor.tJa,1 çouelQ ,do 'Bs4QQ
(MS)",de:2310512005', <PIe op.reço do gásnão vai subirtão cede«,

Ficou estâbetêé�dó:entre'�spartiéipante$do evefitoa publicação de utl1à n0tã.
j)tiçlªl�$çl�c(!(tºta, §º�rtl: {j�í:ls:�uit.tQ$ a.fjord(J;dos/ParlfçoIlhedm�n�o qetóda ª
papulação.eatarinense. reafrrmando'nossaconvicção deque:

.'----------�---------�.
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SCGÁs, Petrobras, Detron e INMETRO se reunem para esclarecer sobre GNV

'Evento foi realizado no centro de convenções de Florianópolis

1 A tarifa do GNV, assim como para
outros segmentos, atendidos com gás
na�, não sofrerá aumento até o final
do mês de julho de 2005, oportunidade
esta em que a Diretoria irá analisar o
assunto.

VII Neste contexto, notícias divulgadas'
neste momento,' relacionadas com

aumento de preços' e' falta dei'
abastecimento, não passam de
especulações.

, Concluindo:
II A 'crise boliviana é de natureza

política, nada indicando até o, presente
momento, que 'Venha causar interrupção

.

dosuprimento de gás naníral.

A manutenção, do preço durante 27
m e s e s consecutivos não foi
proporcionada somente pela queda da
cotação do dólar. '.

".

A SeGÁs concedeu em fevereiro de
2004 desconto promocional, absorveu ii
inflação do período, desde 2003l e neste
ano de 2005 vem absorvendo mais os

seguintes aumentos incidentes sobre o

preço de comprado gás: ,

PPI Americano (inflação
norte-americanaem2004) 8,96%;

P1S/COFINS aumento, de
153% na alíquota;

Ajuste do preço de compra (em
dólares)daPETROBRAS 1,15.%.

III APE'FROBAAS e demais órgãos,
competentes do governo Federal estão
atentos a todos os desdobramentos em

x-elação �. crise política da Bolívia e ao

suprimentodegás natural.

IV O contrato de compra de aquisição
do gás natural boliviano é da ordem de
30milhões de m3/dia� enquanto o Brasil
adquire: no momento 24 milhões de
mS/dia, eSantaCatarinapossui umacota
de 2,3 milhões de ml/dia, conforme
anteriormentecitado.

V A distribuição de gás natural nos
Estados é competência das
Distribuidoras Estaduais, conforme
estabelece fi Constituição Federal, o que
assegura o suprimento de gás natural

para todos os segmentos, incluído o

veicular, noEstado de SantaCatarina.

Absorver estes aumentos significa
sacrificar amargem de lucratividade.

Faltam, portanto com a verdade aqueles
que atribuem a manutenção da tarifa do
gás natural somente a queda do valor do.
dólar.

'

VI O aumento de impostos na Bolívia
incide sobre os 'produtores de gás

, 11atural, não sendo automático o repasse
à sua importação.

'

,

Florianópolis, 07 dejunho de '2005.

DiretoriaExecutiva da�CGAS

seGAs
COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA

RuaAntonio LIIZ, 255 Centro Emp.resa.rial. Hoopçke
88010-410 I Florianópolis f Santa Catarina
TeI.: {48) 229-1200 • www.segas.com.b.r
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JOGANDO EM CASA

Basquete feminino buscéivaga
antecipada no Catarinense

JULlMAR PIVAITO

� Se'vencer as três

partidas, a equipe
conquista a vaga

por antecipação

CESAR JUNKES

]ARAGUÁ.DO SUL - A equipe
Ajab!Faculdade Jangada/FME de

basquete feminino busca, neste fim
de semana, a classificação
antecipada para oHexagonal Final
do Campeonato Catarinense

Infanto-Juvenil. Os jogos do

quarto quadrangular começam
hoje, no Ginásio Arthur Müller,
em Jaraguá do Sul. Se vencer os
três jogos, o time do técnico Julio
Patrício garante a vaga na próxima
fase com uma rodada de
antecedência.
A estréia das meninas será Equipe jaraguaense tem apenas uma derrota no Campeonato Estadual

hoje, às oito da noite, contra o

Bandeirante/Brusque, lanterna
da Chave A. Amanhã o jogo será

às l5h30 contra o Joinville e, no
domingo, às lOh, contra o Vasto
Verde/Blumenau, única que
venceu a Ajab até o momento na

competição, logo na primeira
rodada do Estadual. "É a primeira
vez que temos um time com boa
média de altura, o que é muito

importante no basquete. Antes
� nós tínhamos um time rápido, mas

com estatura baixa", comentou
Patrício.

O treinador disse que a equipe
vem embalada, depois de cinco

vitórias consecutivas. "Temos um
time bastante jovem, porque
somente três meninas estão em

idade infanto-juvenil". Para ele, o
Estadual será uma espécie de
"laboratório" para a Olesc. "O

campeonato termina antes do
início da Olesc, por isso será uma

boa preparação".
Patrício disse que o destaque

da equipe é Roberta, cestinha da
competição e com uma média de

quase 30 pontos por partida. "Ela
vem sendo o destaque do
Estadual e está cotada para a

Seleção Catarinense da categoria.
A Roberta é muito esforçada, e
sabe o potencial que tem", disse o

treinador, ressaltando que uma das
maiores qualidades da jogadora é

loinville se prepara para sediar a Davis
JolNVII.lE-A cidade de [oinville

se prepara para receber o confronto
entre Brasil e Antilhas Holandesas,
válido pela semifinal do Grupo 2 do
Zonal Americano da Copa Davis,
mais importante torneio interseleçôes
do tênismundial.As partidas estão
marcadas entre os dias 15 a 17 de
julho. Na noite desta quarta-feira,
na sede da Prefeitura Municipal,
aconteceu o encontro entre o vice

prefeito de Joinville Rodrigo
Bomholdt e o presidente da CBT

(Confederação Brasileira de Tênis),
.

Jorge Lacerda. Na reunião, foram
anunciadas algumas medidas já
definidas sobre a organização do
confronto.

Ohorário dos jogos serádiferente
do tradicional. Como o desafio é
realizado em quadra coberta, na

sexta-feira os jogos começam às l6h

(de Brasília). No sábado, a partida
de duplas estámarcada para as l4h
e, no domingo, para as lOh. A
reforma das quadras (duas cobertas
e duas descobertas) doJoinvilleTênis
Clube, sede secundária para treino
das equipes, já começou, e a

construção da quadra central dentro
do complexo Cau Hansen terá início
no dia 2 de junho. A estocagem do

saibro, para evitar umidade em

excesso, já está sendo realizada.
O vice-prefeito de Joinville

também anunciou formalmente a

intenção de viabilizar a compra de .

uma data junto a ATp, para sediar
um torneio doATPTour Indoorem

[oinville, nomesmo local onde será
a Davis. "Estamos buscando contato
com empresários locais para reunir o

capital e comprar a data que custa

em torno de 400 a 600mil dólares",
disse Bornholdt.

• o vice-prefeito de

Joinville também a'nunciou
formalmente a intenção de
viabilizar a compra de uma

data junto a ATp, para
sediar um torneio do ATP
Tourlndcor em Joinville.

• Como o desafio é

realizado em quadra
coberta, na sexta-feira os

jogos começam às 16h (de
Brasflia). No sábado, a
partida de duplas está
marcada para as 14h e, no

domingo, para as 10h.

Chile já pensa no jogo contra o Brasil
DA REDAÇÃO - O técnico do

Chile, Nelson Acosta, já começou

?ntem a preparar sua seleção para o
JCJgocontraoBrasil, emsetembro, pelas
Eliminatórias Sul-Americanas para a
CopadoMundo.Acostadissequeestá
pensandoemescalar aequipe no4+
2,comMarceloSalaseReinaldoNavia
no ataque.

"Já pensei na equipe com a qual
vou começar e elame vem àmente a

todo momento. Vai ser um 4-4-2,

�tnaraque comMarceloSalasemboa
arma e Reinaldo Navia com mais

�'" disse Acosta ao jornal La

Ma .. ��doo treinadorchileno,
.

U!1C10Pinilla eMarkGonzález, que

��m comoNavia recuperam-se de
eSOes nos ligamentos, não estarão

,� prOntos para esse jogo. O resto da

equipe deve ser formado pelosmesmos
jogadores que venceram aBolíviapor
3 a I e aVenezuela por 2 a 1.

Os chilenos estão em sexto lugar
nas eliminatórias e precisam somar

pontos para se aproximar da zona de
classificação. Após enfrentaro Brasil
no estádio Mané Garrincha, em
Brasília,oChile jogarácontraColômbia
e Equador "Estou contente, amaioria
correspondeu, omenino LuisJ iménez
foiquemmais brilhou porquemarcou
os dois gols (contra aVenezuela) e fez
um 'partidaço"', afirmouAcosta.

"Também jogaram bem Nelson

Tapia (goleiro),RicardoRojas,Claudio
Maldonado e David Pizarro, mas

alguns têm demelhorar, sobretudo na
parte ofensiva", acrescentou. ''Estamos
bem nos aspectos tático emental, mas

podemos melhorar no técnico, no
toque de primeira e na surpresa", disse
Acosta, afirmando que tentará
dominar apartidaemBrasília e conter
avelocidade dos brasileiros.

• O técnico Nelson Acosta

disse que está pensando
em escalar a equipe no 4-

4-2, com Marcelo Salas e

Reinaldo Navia no ataque,

• Após enfrentar o Brasil

no estádio Mané

Garrincha, em Brasília, o
Chile jogará contra

Colômbia e Equador.

r
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Obras da Arena
o prefeito Moacir Bertoldl nomeou os Integrantes da ü)mlssão
de Viabilização para a construção da Arena Multluso de'Jaraguá
do Sul. O primeiro encontro desta comissão será hoje e eles
definirão o local do projeto. São duas posslblíldadesi.a primeira é

o terreno próximo ao 140 Batalhão da Policia Militar, na Vila Lenzl,
e o outro fica na Tifa Martins, ambos da Prefeitura. A comissão é

formada por: Rosemeire Vasel, Jean Leutprecht, Luii Fernando
MarcoHa, Ronaldo Raulino,Wilmar Raboch, Custodio 'Costa, Carione
Pavanello e Afonso Piazera Neto. Vale lembrar que o governador
Luiz Henrique da Silveira já definiu a liberação de R$ 5 milhões

para a G;lnstrução da arena.

VÔlei de Praia
Neste fim de semana a

Sociedade Acaraí recebe a 2a

Etapa do Circuito de Vôlei
de Praia. As competições
começam no sábado, às
nove da manhã, com os

quartetos. No domingo
acontecem os jogos por
dupla, com início no mesmo

horário. Na categoria adulto,
a Amivôlei vai observar os
atletas para formar as

equipes de vôlei de praia da
FME de Jaraguá do Sul.
Também serão criadas
escolinhas para ensinar o

esporte na cidade.

Impedimento
o Mundial Sub-20, que
começa hoje na Holanda,
será a primeira competição
da Fifa a colocar em prática
as novas interpretações da

regra de impedimento. Um
dos aspectos é que se um

jogador estiver impedido,
sem interferir no

adversário, o juiz terá que
esperar ele tocar na -bola

para dar ° impedimento e
,

Tomara €Iueinão,qêdT,luita
confu:���;. t' "�.{ ;,I'.\;;:� 1.;'�:'

Brincadeira
o técnico da Seleção Brasileiro,
Carlos Alberto Parreira, não
acredita que tenha sido vítima
de hurnorlstasarqentlnos que
ofereceram a ele um galão de

água, supostamente "batizada"
com a cuspida do atacante

Carlitos Tevez. Pelas imagens
da televisão argentina, o galão
com a água "batizada" era
diferente do que foi oferecido
à Parreira:"Custo a acreditar

que tenha sido verdade; disse
o treinador. Que ele tenha
razão.

o arremesso de três pontos.
Nos últimos confrontos contra

as três equipes, a Ajab leva

vantagem sobre as três. São três

vitórias contra o time de Brusque
(77xl6, 7lx50 e 55x48).; duas
vitórias contra uma do Vasto Verde

(54x63, 61x40 e 83x47) e duas
vitórias contra uma do [oinville
(75x42, 65x72 e 69x53) .. A equipe
do Salesianp/fê;jaf folga .nesta c.,

rodada.' .: '),1\"'" .,.,'
. .l!\

mu����UU�__��MDMD����MD��_

Escolinhas
Começa neste sábado o

Campeonato Jaraguaense de
Escolinhas de Futebol. A "

competição começa às oito da
manhã com sete equipes,
sendo cinco de JaragLiá do Sul,
uma de Guaramirlrn e uma de

Tlrnbó, Serão

aproximadamente 700

crianças participando nas

categorias pré-mlrím, mirim,
infantil e juvenil.As finais estão

I r;nryrc�d9S parfl"0;'di� � P.e;
.aqosto, .., .".õ, ,,"" :
'-. "

., >,;".., "jlillmar@terra,com,br

FUNDOSOCIAl.
Governo,\\8mpresas e comunidade

Ira'balhando de mãos dadas.·
'

As empresas agora tém um papel importantissima no desenvolvimento de Santa
Catarina. Com a criação do FUNDOSOCIAL, as empresas que recolhem
mensalmente o ICMS podem doar até 5% do valor do imposto ao Fundo,
obtendo um desconto sobre o saldo a pagar. Com os recursos arrecadados o

Governo poderá investir ainda mais em habitação, saúde. segurança e outras

ações que gerem emprego e renda para a população. Assim, você empresário,
estará jazendomais pelo seu Estado e economizando QS recursos de sua

empresa. FUNDOSOCIAL, Governo, empresas e comunidade trabalhando de
mãos dadas por Santa Catarina.

.

Secretaria de
Estado da Fazenda SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SEXTA-FEIRA, 10 de junho de 2005ESPORTE
SEM CHANCES

Malwee goleia a Uni'{ali e agora pensa na Liga
II lITORAUJOÁO CARLOS ANACLETO - I

Chico, aproveitando o re�ote do 'um. Xande deixa Antonio liVr
I

goleiro, após chute de Eka. O para marcar e fechar aplacare
t

time de ltajaí pouco criou no 8x1.
�

JULlMAR PIVATTO

� Próximo jogo será
na segunda-feira,
contra o Carlos
Barbosa, em casa

hA!Aí-A Malwee não

encontrou dificuldades ontem

para vencer a Univali, em Itajaí, e
goleou o time da casa por 8x 1.
Com o resultado, o time do
técnico Fernando Ferretti abriu
agora sete pontos de vantagem
para Chapecó e [oínville e

praticamente garantiu a vaga
pará o quadrangular final do

primeiro turno do Estadual da
Divisão Especial. O próximo jogo
da Malwee será na segunda-feira,
às 19h, contra Carlos Barbosa em
casa, com transmissão da

SporTY.
Bem postada na defesa, a

Mal�ee abriu o placar aos 2'40".
William partiu pela direita e

chutou no meio das pernas do

goleiro da Univali. O segundo gol
saiu aos cinco minutos com

QÁDIO ��
JARAGUÁ

primeiro tempo e os jaraguaenses
aproveitavam as roubadas de'
bola para criar os contra-ataques.
Num deles, aos 16'50", Valdin
chutou forte para marcar o

terceiro. No final da primeira
etapa, Chico deixa Valdin na

cara do gol para marcar. Éka
ainda fez o quinto, pouco antes

do juiz apitar o final da partida.
No segundo tempo, a

Malwee voltou se poupando, e a,

Univali criou algumas chances
de gol, mas esbarrou na defesa
dos goleiros Bagé e Marcinho,
que se revezaram na partida.
Numa jogada ensaiada, o capitão
Chico pegou de primeira, um sem

pulo, marcando um bonito gol.
Aos dez minutos, em jogada pela
direita, Antônio fez o sétimo. O

gol de honra do time do litoral foi
de Rodrigo, que marcou de

cabeça depois' d� rebate do

goleiro Marcinho. Ainda teve

tempo da Malwee marcar mais

Em entrevista à Rádio
Jaraguá depois do jogo, o f�o
Antônio disse que não esperava, a
facilidade do jogo e que a Malwtt
mostrou seu bom futebol. "Não
fomos bem contra a Anjo"m�
hoje marcamos bem t

aproveita�os as roubadasde bola
p a r a m a r c a r ". Me s mo
pensamento do pivô Éka,'�
gente sentiu um pouco o cansaço,
mas preferimos optar. pelai
jogadas de contra-ataque e deu
certo".

WiUiam (14) abriu a contagem na goleada da Malwee por 8xl contra a Univali, no Ginásio Gabriel (aliares

Falcão divide rotina de treinos e autógrafos
}ARAGUÁ DO SUL!FORTALEZA -

O ala Falcão está em Fortaleza
'com a Seleção Brasileira
treinando para o desafio Brasil
(C Croácia. O melhor do rnundo

,

se divide na rotina, de dois
treinos diários e de várias
sessões de autógrafos pelas ruas
da capital cearense, mas disse

que está feliz com o carinho da
torcida. "Nem sempre dá pra
atender todo mundo, mas eu

fico contente por faz parte do
reconhecimento do meu

trabalho", comentou.
Junto com o fixo Leco, o

craque se prepara junto com a

Seleção para os três jogos contra
a Croácia. O primeiro será neste

domingo, às 10h30, no Ginásio
.Paulo Sarasate em Fortaleza,
com transmissão da Rede Globo.
O segundo será na terça-feira, às
20h, no Ginásio Pedro Ciarlini
emMossoró (RN) e o último será
na quinta-feira, às 20h, no

Ginásio Constando Vieira, em

Aracaju (SE).
Falcão disse que confia neste

novo momento que a Seleção
passa e está convivendo com a

nova geração do fti tsal brasileiro,
dando apoio sempre que precisa.
"A gente procura conversar com
a garotada também fora de

quadra, para deixá-los à

vontade. Temos que trabalhar
para que eles possam render o

mesmo que rendem nos clubes",
disse o craque. "Eles não podem
sentir o peso da cam,isa do Brasil. '

Se estão aqui é porque tem

qualidade".
Sobre a lesão na virilha, o

craque disse que já não sente

�\

Leco se prepara para defender a Seleção Brasileira pela primeira vez

mais' dores e que está em

condições de jogar-no doming.o.
"Esta seqüência de treinos foi
importante pra mim. Estava
sentido a falta de ritmo nos

jogos e isso será importante até

para quando eu voltar para a

Malwee para a segunda fase da

Liga Nacional". Falcão também
disse que Leco está be� à

vo�tade na Seleção e que vem

se empenhando .muito nos

, treinos.

"Ele demonstra confiança e

isso é importante para o jogador.
Sempre que terminam os treinos
ele procura saber do seu

rendimento, se interessa. Tem
tudo para se firmar na Seleção",
comentou o craque. E ele

aproveitou para comentar sobre a

matéria que o Globo Esporte fez
ontem sobre ele. "Gostei muito.
Ficou bem legal e mostra que o

futsal só tende a crescer cada vez

mais", disse Falcão.

Novemeses
de saúde-e
boata a.
',\lo. ,'" *,�.lI m�t

.-.

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

ai

INSCRiÇÕES: 02 DE MAIO A 11 DE JUNHO �
b
A

FAMEG li
v'

LOCAIS: FAMEG www.fameg.edu.br .

DATA: 19 DE JUNHO (47) 373-2000
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(PR) O10' Corne 10 rocopro -

]' Aguativa Resort está numa

l região cercada peloverde,
.� com fontes de águas
• minerais aquecidas e altas
-

temperaturas o ano todo.
No Norte do Paraná chove
muito pouco, o que leva

alguns "rios'; recreadores do
hotel, a brincar sobre um

"contrato" com o Sol de
arguns estados do Nordeste
brasileiro. São 100,8
hectares de área cortados
pelo Rio Conqonhas, com
lagos,montanha e

.

"egetação nativa
..,_. ,,-�

preservada.
Além da natureza
exuberante do lugar o hotel
foi ccnstrufdo para dar
muito conforto aos

hóspedes, atendendo tanto
uma família de férias quanto
empresários em
convenções. Alguns
confortos, como a internet
debanda rápida, podem ser

encontrados em toda área
cOQstruída do hotel. No
lobbya internet está
acessível para todos com o

sistema WiFi (sem fios). Nos
quartos os hóspedes podem
seConectar através de
tomadas. O Centro de
Convenções do Aguativa
Resort tem três salas
moduláveis, que podem se

transformar m até oito
ambientes. O isolamento
acÚstico permite que mais
de um evento possa
acontec,er simultaneamente.
Acapacidade total é de 1,2

'

i11i1lugares.
Dentro do conceito de
res?rt,o Aguativa investe
mUito na recreação dos
hóspédes. A todo o

�ornento e para todas as
Idades existe uma

rr,ograrnação de atividadéselta por recreadores
treinados. Além d isto, o

�eso�t tem disp�nível parasclientes o maior parque
aqu' ,

,
atlco do Paraná, com

�els Pis<;,inas aquecidas.Trêselas três de biribol (vôlei
aqUático). O parque
aqUático tem também
tobo'
b agua,cascata,splash
A
ar � �idromassag�ns.
'ratlca esportiva também

I� avorecida no Aquativa

r v���rt.São quadras de tênis,el, basquete bocha e
cam t

qu
po de futebol. Para,

em sesta de esportes

Parede de E' sca/adas '

e uma das at '-

, '.,"

.:, raçoes, radica

radicais o hotel também oferece trekking (carninlÍ�'�;
radicais), parede de escaladas e passefes decluc� ''-:;;L,;,��,
(bote) no Rio Congonhas. Para quem quer um conta:t<;t,::��
maior com a natureza o hotel tem um jardim japónês;',,;1,:; .

,

criação de animais como cavalos, cabras e pelxes. Nó
orquidário os visitantes podem fazer vários cursos
preparados pela engenheira agrônoma do hotel.

,

O caminho dos sentidos é mais uma inovação do
Aguativa. O caminho original está na Alemanha e o

objetivo é colocar o visitante em contato com a

natureza, com base na reflexologia, ciência que estuda
pontos de massagem nos pés. São vários tipos de
,5910s, estimulando órgãos do corpo através dos pés.

, ;Várias plantas aromáticas, estimulam o olfato do

:1C,,;visitante.!�i', A culinária é outro ponto forte do hotel. O Restaurante
Panorâmico tem esse nome por que permite uma
visão de quase 360 graus através das grandes janelas
envidraçadas. É lá também que os hóspedes podem
curtir jantares temáticos e alguns dos shows
programados pela equipe do hotel. Todos os dias do
ano existem músicos que animam as noites dos
clientes. Do restaurante o visitante também pode ver a
mais nova atração do Aguativa Resort. Um campo de
golf com nove buracos, nove lagos em uma área de
300,mil metros quadrados com grama do tipo
bermuda e esmeralda.

Lobbye ao fundo algumas das salas modulares do Centro de Convenções para até 1,2 mil pessoas

No momento "zen" um passeio pelo jardim japonês que fica ao lado do "Caminho dos Sentidos"

Localização}:
O Aguativa Resort fica na cidade
de Cornélio Procópio, no Norte
do Paraná, Para chegar até o lá
pode-se pegar um àvião até
Londrina, que fica a 50

quilômetros do hotel. Para
quem prefere ir de carro o hotel,
fica no km 101 da BR-369,a
Rodovia Mello Peixoto. De
Curitiba são 383 quilômetros
até o Aguativa Resort. De

Jaraguá são 526,1 Km. No site
www.aguativa.com.brexisteum
màpa interativo que mostra
todas as estradas até Cornélio
Procópio.

Preçosr------
Na baixa temporada, entre quinta e. domingo,
a diária para casal com pensão completa (café
da manhã.almoço ejanta) sai porH$ 397.
Duas crianças mm até 11 anos

acompanhadas de dois adultos no mesmo
quarto não pagam pela hospedagem. Um
.adulto extra no. quarto paga R$ 170 pela
diária. Já o valor da diária individual é de R$
331. Estes valores são válidos de quinta a

dórnlnqo.O hotel oferece outros serviços
•

como passeio de duck, por R$ 15,charrete por
R$l O,cavalo por R$6.Quem quiser pode
usufruir das baby sisters. Por meio período,
que vai das 9h às 17h a babá exclusiva custa
R$25; se preferir ela pode ficar o dia todo com

seu filho, das 9h à meia-noite, por R$50.

*A repórter viajou a Cornélio Procópio a convite do Aguativa Resort
,

,
'

.

O passeio com cavalos é uma das atrações para quem deseja maior contato com a natureza

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I CINEMA -
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PROGRAMAÇAO DA REGIAO I
De 9 a 16 de junho

Jaraguá do Sul - Rua Emílio C. Jourdan

FILME/HORÁRIO

Blumenau - Rua Sete de Setembro

FILME/HORÁRIO .GtNERO
Adorável Julia
15:30 -17>30 -19:30 - 21:30

StarWars Episódio III
13:30 - 16:15 - 19:00 - 21 :40 j:.

Sr. e Sra. Smith
14:30 - 17:00 - 19:30 - 22:00

o Filho do Máscara
15:15 - 17:00 A

Constantine
18:45-21:15

Aqueda
15:00 - 18:00 - 21 :00

D

Pooh e o Efalante
.

14:00 - 16:00

Cruzada
18:30 - 21 :30

D .'

Sahara
14:30 - 19:30

A

Kinsey Vamos Falar de Sexo
17:00 - 22:00

-
StarWars Episodio III
13:30 - 16:15 - 19:00 - 21 :40

D

Visões
13:45 - 15:45 - 17:45 - 19:45 - 21 :45 (Dom. à Qui.)
13:45 - 15:45 - 17:45 - 19:45 (sexta e Sáb.)

s
pooh O Efalante
13:45 - 15:45

Operação Baba
17:45 -19:45 - 21:45

Quase Dois Irmãos
D-21 :45 (pré-estréia Sexta E Sábado)

Sr. e Sra Smith
14:30 - 17:00 - 19:30 - 22:00 Programações sujeitas a alteração

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ C-Comédia/P - PolicialJ'S-Suspense/ 0C - Documentário/ R-Romance/I-Infantil/F-Ficção

.�

I
���

GEND �

JU
Contato: 275 2477 - 370 6488 051

SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA
FUNDADA EM OS;os..1956

#�,Gri)hcle
Teatro

Ingressos:
'RS 20,00

(inteira) e RS
10,00 (meia)

No dia:
RS 25,00
(inteira)

20h30

20h30

Missas
\ Informativo Paroquial

-, 11/12 de junho
NOSSA MENSAGEM

SABADO
15h30 Matriz

19hOO São Luiz (FESTA)
17h30 São Benedito
17h30 Rainha da Paz

19hOO Perpétuo Socorro
19hOO Matriz

I
I

Ano Eucarfstico "Ficai conosco, Senhor" ,

110 Domingo do Tempo Comum

"Deus nos chama e nos envia em missão"
DOMINGO

.
OlHOO 'Matriz
09hOO Matriz

19h\)O Matriz
,08h30 Molha

08h30 São Cristóvão
10hOO São Luiz (FESTA)

A humanidade inteira pertence a Deus, mas só quem o ama descobre-o na sua

Palavra e na mesa da Eucaristia. Ser um povo de sacerdotes é ser um povo que
, serve. Esta é a imagem da Igreja de Cristo, que sendo no mundo sinal do Reino
de Deus, torna-se servidora da humanidade. Não são nossos defeitos-que vão
obscurecer a presença do Reino de Deus no mundo.Mas é preciso ir através da
Ovelha Desgarrada, do sentido da vida e da pertença ao Reino de DeUs. Só
assim os cristãos se tornarão verdadeiramente um Reino de Sacerdotes.

ij,

I CINEM
Blade OfThe Rose - 2004 - Ação
Com um visual estilizado e requintado,
altas doses de violência gráfica em estilo
videogame e um ritmo ágil de história em
quadrinhos, esta espécie de continuação
do elogiado A Liga Contra o Mal marca a

estréia como ator de Jaycee Chan, filho do
astro cômico das artes marciais Jackie
Chan, que aqui bate novamente o ponto
como coadjuvante e co-produtor. Num
reino em que todos os homens são
subordinados às mulheres, uma cruel

imperatriz governa com mão-de-ferro. A
soberania desse reino é abalada.contudo,
quando vem à tona o rumor de uma

profecia segundo a qual um garoto, num
futuro próximo, se tornará rei,
restaurando assim a hegemonia
masculina no império. E Char (Jaycee
Chan), um humilde garoto, sem dúvida
nasceu para qovernar,

B13 - 130 Distrito - 2004 - Ação
Co-produzida e co-escrita pelo francês
Luc Besson (O Quinto Elemento), que
tem custeado uma série de filmes de
ação em seu país (Táxi; Carga Explosiva),
esta ficção-científica tem tudo para se

tornar um novo Fuga de Nova York (81) e
assim agradar aos fãs do gênero. Rápido,
barulhento e espirituoso, o filme se

passa num futuro.não muito distante
(2013). Num subúrbio parisiense, /

ninguém consegue controlar o 13°
distrito. A polícia já perdeu as

esperanças quando a POssibilidade de
restabelecer a ordem surge na figura de
dois jovens.Mas eles têm apenas 24
horas para acabar com o caos. Com
cenas de perseguição e bem /

./ coreografadas lutas, 130 Distrito vai tirar
o fôlego de muita gente.

c I

",

Ladrão de Diamantes - 2004 -

Comédia
Pierce Brosnan (Leis da Atração) troca
agora de lado na lei. Ele não é mais o

agente - como o foi em vários filmes do
007 -, mas sim, o bandido. O papel de
mocinho cabe a Woody Harrelson (O
Povo Contra Larry Flynt). Brosnan é Max

que, junto a sua namorada, a bela Laia

(Salma Hayek, de Frida), rouba um
valioso diamante e se aposenta,
mudando-se para uma paradisíaca ilha
no Caribe. O agente Stan (Harrelson),
que tomava conta da pedra, vira motivo
de gozação.Tempos mais tarde, Stan
localiza Max e Laia e, ao invés de

prendê-los, começa a instigar o ladrão a

cometer um novo roubo.Oufrovalioso
diamante ficará exposto por alguns dias
num navio atracado na ilha. A tentação é

grande, menos para Laia. Com direção
de Brett Ratner (Dragão Vermelho; A .

Hora do Rush 1 e 2), pode se esperar
muitas reviravoltas é um cinismo típico
dos filmes do gênero. Bebendo da fonte
de clássicos policiais como Ladrão de
Casaca, de Alfred Hitchcock, Ladrão de
Diamantes é uma excelente sessão da
tarde, emoldurada pelas idílicas
paisagens e pela beleza estonteante de
Salma.

/

JOA VíDEO LOCADORA I
.

ARua Preso Epitácio Pessoa, 650
. J'O �

Centro - Tel: 371 8042 V IDE O A'
www.joavideo.com.br L O C A O�
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Creme ao Rum
Ingredientes: Meio litro de leite; 6 colheres (sopa) de açúcar; 1 cálice de rum; 6 gemas; 6 claras.

Preparo: leve ao fogo o leite com o açúcar e o rum, mexendo sempre até começar a ferver. Retire
do fogo e deixe esfriar um pouco.Junte as gemas, uma a uma, sem parar de mexer para não

\
formar grumos. Leve novamente ao fogo baixo e cozinhe, sempre mexendo, durante 7 a 9

,

minutos, até engrossar. Retire do fogo e deixe esfriar. Acrescente as claras batidas em neve

misturando delicadamente. Sirva frio.

,

Gelado de Banana
Ingredientes: 4 bananas; 4 laranjas; 150 gramas de açúcar; 1/4 litro de creme de leite.

Preparo: Corte as bananas empedacinhps, coloque numa tigela e junte a polpa de 2 laranjas,
Hortadas em cubinhos. Esprema o suco das laranjas restantes e misture com o creme de leite e o

, açúcar. Despeje sobre as frutas picadas, misturando bem. Coloque em forminhas de gelo e leve ao

congelador por duas horas.
'

':;8;

II
.

"'.

Esse y:�n:ls po �. ser o prim, Uin:a
sériet?<âesenvolvid� para inutilizar a

o
TecnoFlex

Desenvolvendo Soluções

473717676
www.tecnoflex.com.br

I f' soft
sistemas

473716864
www.infosóftsistemas.com.br

CENTRIUM
,

INFORMATICA
Sistemas de Gestão

47371 7764
www.centrium.com.br

!iii

icroinformática
472751968

www.icroinformatica.com
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"Belíssima",
. ',.

a proxima
tramaglobal das oito
Por Erica Guarda/GB Edições

Na história de Sílvio de Abreu, o título da novela dá nome a uma

famosa marca de lingeries cujo donos são uma família marcada pelo
sucesso e a tragédia

-

Vem aí mais uma novela que mistura glamour e intriga, recheados de muito
romance, é claro. "Belíssima" deverá estrear em novembro, no horário global

- das oito. As gravações começam no próximo mês, sendo que as primeiras
locações serão feitas na Grécia.
A história está sendo escrita por Sílvio de Abreu e gira em torno de uma família
rica' e poderosa, mas que por trás do sucesso esconde muita maledicência,
inveja e tragédia.
Tudo começa com Stella Assumpção (atriz a ser escalada), dona da grife de
lingeries "Belíssima", que juntamente com seu marido transforma seu negócio
num fenômeno mundial. Mesmo sendo donos de um império não conseguem

escapar de um acidente e morrem deixando os dois filhos, Júlia (Glória Pires) e

Pedro (ator a ser escalado), aos cuidados da avó, Bia (Fernanda Montenegro),
mãe de Stella.

Quando fica adulta, Júlia assume os negócios da família e aumenta ainda mais

seu patrimônio. Além de administrar a famosa confecção, ela ainda tem a

Academia Physical.

vi
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Tudo poderia ser uma mar;vilha na vida
de Júlia, se ela não vivesse atormentada

pela avó Bia, uma mulher 'má que adora
se intrometer na vida da neta famosa, e
ainda terá que enfrentar uma' disputa
amorosa com a própria filha, que vai
interessar-se por seu namorado,
personagem vivido por Marcello Antony,
que depois de ter interpretado o "tudo
de-bom" Viriato, em "Senhora do

Destino", vai encarnar um tremendo
vilão. Especula-se que Tainá, filha do
cantor Fábio Jr. interpretará a filha de

Júlia na novela de Sílvio de Abreu.
"Belíssima" terá outros nomes de peso em

seu elenco. ReynaldoAlianecchini que
passou uma temporadK estudando nos

Estados Unidos, já-está de volta e fazendo

estágio em al�mas oficinas mecânicas. É
que o bonitão viverá Paschoal, um

<]Reynaldo Gianecchini passou uma temporada
estudando nos Estados Unidos, Agora, novamente
no Brasil, o galã se prepara para dar vida ao

mecânico Paschoal, especialista em carros de
corrida

UR I
Santo Agostinho - Uma Biografia
Esta narrativa relata a trajetória do vaidoso professor de retórica,
voltado inicialmente à busca mundana dos bons negócios e do
prazer, recria com vigor o panorama da vida nas colônias romanas

do Mediterrâneo, Aborda o descompromisso do jovem Agostinho,
seus relacionamentos amorosos, os casamentos, a busca de
oportunidades profissionais e status nos centros políticos e

intelectuais do Império como Roma e Milão, e a influência da
filosofia greco-romana. Investiga aspectos curiosos do
relacionamento de Agostinho com a sua mãe, Mônica,
fundamental na formação e conversão do filho, O lançamento é da
Editora Record.

.0'

é·

,

S,"ontott",. �
o S .D,�O

mecânico especialista em carros de corrida,
apresentando-se sempre sujo de graxa, mas que
nem pot isso deixará de ser a alegria da mulherada
do bairro onde mora.

A atriz Cláudia de Abreu também está de volta à

tela da Globo, depois de fazer a vilã Laura, em
"Celebridade"; quanto ao seu personagem nesta

novela, ainda não foram divulgados maiores
detalhes, o mesmo acontecendo com Cláudia

Raia, que já confirmou presença. Por enquanto o

que sabe sobre as personagens interpretadas pelas
duas atrizes é que disputarão o coração de
Paschoal.

'

E falando em voltar à cena, Irene Ravache será a

\ mãe do personagem interpretado por Leopoldo
Pacheco, que foi para a Record dar vida ao

malvado Leôncio, em "A Escrava Isaura", e agora
está de volta à Globo para viver um rapaz
totalmente do bem.

<]Glória Pires interpretou Júlia em "Desejos de
Mulher", depois afastou-se do trabalho para curtir a
gravidez, Desta vez, a atriz vai interpretar outra Júlia,
em "Belíssima", desta vez uma executiva de sucesso

6. O último trabalho de Cláudia Abreu foi fazer a vilã Laura, em
"Celebridade". Agora, de volta à cena, a personagem da atriz em

"Belíssima", será apaixonada por Pàschoal (Reynaldo Gianecchi�

Sílvio de Abreu também promete causar polêmica em

"Belíssima" por causa de um rapaz homossexual,
interpretado por Cauã Reymond, que nem bem '

terminou de gravar "Como Uma Onda", já está

decorando os textos da nova novela. O personagem
homossexual sobrevive 'graças ao trabalho como

garoto de programa e é isso que promete movimentar

a opinião pública.
Ainda em fase de pré-produção, "Belíssima" terá maif

novidades. Por enquanto, o autor Sílvio de Abreu
mostrou apenas o eixo central de sua história e algum
dos famosos escalados. Pelo que já se VÜj, o folhetim

promete ser mais um sucesso, É esperar para ver.

o Círculo Italiano de ,Jaraguá do Sul,
realiza nó dia 10 de junho de 2005, a sua

tradicional festa italiana, no Parque
Municipal de Eventos, Pavilhão "B", Os

ingressos já estão a venda junto aos membros da diretoria,
conselho fiscal, coralistas e na sede social (370,8636), ao

preço de R$ 15,00 (quinze reais) por pessoa, dando direito ao

jantar e ao baile.

Programação:
19:30h - Abertura da 1Sa Festa Italiana
Inicio _do jantar típico (polenta, macarrão caseiro, galinh�
caipira, noque, molho de creme de lingüiça, saladas), que sera
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: Bago e

Brugnago
'

22:00h -Inicio do baile com "I Primi Temp", de Joinville (SC)
02:30h - Encerramento.

Venha e participe conosco.

A Balança dos Pontos
o livro "A Balança dos Pontos" equilibra
definitivamente uma conta que sempre
termina desvantajosa para quem quer
perder ou manter o peso. Sabendo que
"ganho" e "perda" de peso baseiam-se no

balanço entre calorias ingeridas por meio
dos alimentos e calorias gastas nas

diferentes atividades, este livro oferece
uma· explicação simples do gasto calórico
decorrente do exercício, associado ao

ganho proveniente do valor calórico dos
alimentos. O programa não éradical e
pretende atingir os objetivos desde que
estejam vinculados à saúde e à estética,
sem utilizar métodos intervencionistas, os
quais comprovadamente não proporclonam
a tão importante manutenção dos
resultados. O perfil individualizado de sua
abordagem respeita os objetivos de cada

pessoa sem obrigá-Ia a seguir uma única

opção. E ao longo do livro, o leitor poderá
enmzar seus objetivos, conquistar
resultados satisfatórios e compreender por
que suas tentativas anteriores de

intervenção de dieta e exercício
eventualmente não funcionaram. O

lançamento é da Editora Manole.

o Rei das Fraudes
o gabinete de defensor público não é à lugar ideal para o

treinamento de advogados jovens e brilhantes. Clay Cárter-estava
ali havia muito tempo e, como muitos de seus colegas, sonhava
com um emprego melhor em uma firma de verdade. Quando,
relutantemente, ele se encarrega do caso de um jovem acusado
de um assassinato, supõe tratar-se de mais um dos muitos
crimes sem sentido quê assolam a metrópole todas as semanas.

Ao pesquisar o histórico de seu cliente, Clay descobre uma terrível
e inacreditável conspiração. Então, de repente, encontra-se no

'meio de uma caso complexo, envolvendo uma das maiores
companhias farmacêuticas do mundo. Ao passar a considerar um
acordo de imensas proporçôes, modifica totalmente sua vida.
Transforma-se, da noite para o dia, no novo rei da fraude. Escrito
por John Grisham e lançado pela E�itora Rocco.

15a Festa Italiana
10/junho/2005

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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No contrato
Ana Hickmann renovou seu contrato

com a Record. Segundo alguns'
comentários, no documento consta

que a modelo terá um programa só I

seu na emissora e especula-se

qU]talatração será exibida nas noites de
sábado.

'

Mais um romance no ar

Fofoqueiros do bem andam

espalhando que Roberto Bomfim e

Nívea Maria teriam engatado um

romance. Os dois atores estão no

elenco de "América", no entanto
seus personagens, Mazé e Jota; ainda
não contracenaram.

MALHAÇÃO QUINTA - Simone e Kerry ficam indignadas ao

descobrirem que Laerte é Geninho enganaram
Mazé.Tião conta para Zé Higino que recebeu um
aviso de Acácio e afirma que algo imporiante está

para acontecer. Sol quer tirar Umas fotos com Ed

para parecer. que eles tiveram uma festa de
casamento. Tiào estranha ao ver Laerte

cumprimentar Mazé. Glauco', recebe alta no

hospital e volta para casa; Haydée não sabe corno

dizer a ele que ainda quer a separação. Vera
percebe que Nina continua se iludindo com

Glauco. Haydée conta para Raíssa que vai morar
com Tony nos EUA e pede que ela cuide de Glauco.
Lurdinha incita Raíssa a seguir o exemplo de
Haydée e correr atrás de seu amor. Haydée pede
que Nina visite Glauco. Irene fica indignada e

reafirma que era Nina quem estava no carro com

Glauco.Nina comenta com Glauco que Haydée vai
viajar, e ele fica atônito. Simone acha que foi Tião

quem deu em cima de Creusa e' vai embora,
furiosa. Sol escolhe um vestido de nolva.Tlão parte
para o rodeio, mas sente uma angústia
inexplicável. Mazé e Zé Higino recebem um aviso
de que precisam deixar as terras porque elas
foram vendidas.

,

Mussunzinho,o Farinha de "A Lua
Me Disse": teve um emocionante

encontro com Renato Aragão dias
atrás.Tudo aconteceu depois que
o ator-menino disse que gostaria

de conhecer pessoalmente o

comediante. Vale lembrar que ele
é filho de Mussurn, um dos

que morreu em 1994.

Realizando o sonho

Direitos
o SBT demitiu os assistentes de palco rviarquito e

Sombra, no entanto Ratinho garantiu que vai continuar

pagando o salários deles. O apresentador também não
esconde que estaria descontente com seu programa na

emissora, apesar da boa audiência, uma vez que teria

perdido a autonomia.

Cicarelll e João Gordo
Daniella Cicarelli já gravou sua

participação no programa de João
Gordo da MTV. Na entrevista, claro
que o assunto principal foi o
casamento-relâmpago-desfeito com

Ronaldinho.

Mil faces
Monique Alfradique que fez sua estréia na Globo,
vivendo a Branca em "A Lua Me Disse", além de atriz
também toca teclado e piano.

Um dos favoritos
Segundo a revista "Time", o filme
brasileiro "Cidade de Deus" está
entre os cem favoritos de todos os

tempos. Bom para o cinema
nacional.De próprio punho

Vera Fischer que se prepara para entrar na novela
"América", está escrevendo sua biografia. As anotações
vão virar livro.

Difícil escolha
Emílio Orciollo Netto abdicou da apresentação do
"Globo Ciência". É que o ator está no elenco de "Alma
Gêméa", cujas gravações já começaram e entende que
será difícil conciliar os dois trabalhos.

Bel, Aline e Kitty ficam com pena e decidem

ajudar Letícia, Miyuki descobre que Rafa e

Cabeção estavam depredando o carro só para
que ela não pudesse dirigir. João mostra a

Natasha que conseguiu com que a banda de
Paulinho fizesse um shaw exclusivo para ela, só
para mostrar que a ama. Sem que Betina veja,
Urubu pega a chave dasala do computador.

SEGUNDA - Léo fala para Amanda que quer
namorá-Ia. Vilma tem uma idéia para juntar
Naná e Horácio.João confessa que gostaria de
contar a Natasha que sua tatuagem não é de
verdade, mas teme q ue ela não vá perdoá-lo,
Amanda decide terminar tudo com Kiko, pois
gosta mesmo é de l.éo,Miyuki fala para Rafa e

Cabeção' que quer usar o carro, deixando-os
apavorados. Cabeção fura os pneus do carro

para que Miyuki não possa usá-lo. Amanda
tenta se explicar para Léo, mas ele não a

perdoa.KittyeAlineconvidam Letícia para um

Jogo de futebol. Laura conta para Bernardo
que vai ter que partir para os EUA sem ele e

Jaque.Júlio César fica perturbado ao ver a filha
passar mal.Vilma oferece um jantar para Naná
e Horado só com comida popular.para que
eles parem de usar tanto' a cabeça e se

divirtam.

SEXTA" João pede a Natasha que o perdoe.
Miyuki fica muito chateada com Rafa e Cabeção.
Natasha participa do show junto com a banda de
Paulinho e oferece uma música para João.
Horácio e Naná ficam de mau humor quando se

encontram no piquenique organizado porVilma.
Miyuki

'

fala para Rafa e Cabeção que só vai

perdoá-los se puder ser dona do carro também.
Rita confessa para Miguel que está tentando
evitar Júlio César,poiseles estão brigando muito.
Marcão fica do lado de fora vigiando enquanto

João e Kiko invadem o colégio. Jaque
para Rita que está 'com saudades de

morar na casa de Bernardo. Urubu faz diversas

cópias do filme. Betina percebe que Naná está
interessada em Horácio. Rafa e Cabeção colocam
amuletos no carro para protegerMiyuki.

TERÇA-Miguel fala para Rita e Júlio César que
Jaq�evai precisar muito do apoio da família.
HoraCloe Naná não gostam da idéia do jantar,
�asaceltam o convite para não magoarVilma.
é�tm� tenta falar com Urubu sobre Jaque, mas
. : so quer saber de namorar deixando-a
"ntada. Natasha conta para Ama'nda que está
pensando em fazer uma tatuagem com o

nome, de João. Rafa e Cabeção se

surpreendem quando vêem que os pneus do

�:�of�ram.trocados.Miyuki conta para Rafa e

eçao que foi ela quem mandou que

;rocassem os pneus do carro. João decide

�zer uma tatuagem definitiva para que
atasha não descubra a verdade. Betina

��tsfola Jaque. Laura se despede de Bernardo.
a ala para Júlio César que Jaque ainda está

magoada.Amanda pergunta a Kiko se ele não

��her namorar sério. Júlio César pede perdão à
a.

QUARTA - K'k .

Nat h .1 o aceita namorar Amanda.

da �s a Conta para João que vai abrir o shaw

ret
anda de Paulinho.Cabeção e Rafa tiram os

rovlSores do carro para que Miyuki não
Possa diri .

I d'
Os I

gl- o e izern que foram ladrões que

mu�varam. Kiko diz aos amigos que não vai

Ama�d seu comportamento por causa de

Bem
a. Jaque tem medo de perder

fala
ardo. Paulinho vê a tatuagem de João e

fu .

para Natasha que ela é falsa A cantora fica
nosa e term]

.

arrasad
ma tudo com João, deixando-o

Voltar
o. Jaque fala para Bernardo que vai

decep
amorarna casa dos pais e fica um pouco

garàntClonada quando ele não contesta. João
. queaae a Klk? que vai provar para Natasha

os m
ma.Letlcla pedeparajoqar futebol com

COlocaenlnos,. deixando-os pasmos. Miyuki
a Vil retrOVisores novos no carro.Horácio diz

Pasq�alque achou divertido jantar com-Naná.COlégi6 ete compra um computador para o

DVDs J ·i·ue permite transformar vídeos em

qUer de�·,oCesar Pergunta a Rita se ela não

entend
IStlr da separação, agora que ele se

eu com Jaque.
QUINTA V'I
Para Na

-

.

I ma de<;ide fazer um piquenique
mecân'

na e Horácío. Miyuki chama um

infelici�c� para consertar os faróis, para

usar o
a e de Rafa e Cabeção. Betina decide

Vídeos computador novo para passar vários

qUe ele
seus para OVO. João conta para Kiko

IJ no cine�Urub� .conseguiram gravar um filme

montem
a. Letlcla sugere às meninas que elas

inscreva um time de futebol feminino e se

trabalh
m num campeonato.Betina começa a

está qu
ar no computador. Urubu finge que só
erendo fazer companhia para a amada.

SABADO- NÃO HÁ EXIBiÇÃO

COMO UMA ONDA

SEGUNDA - Júlia e Querubim convidam
Amanda e Rafa para padrinhos do casamento.

Mariléia e Sinésio não entendem se Lenita voltou
de vez para casa e ficam angustiados.Um policial
avisa a Daniel e Nina que só as impressões
digitais deles e de JJ foram encontradas no

caminhão. Lenita deixa claro para Mariléia e

Sinésio que é com eles que quer ficar. Fernando e

Ana Amélia. aprovam a decísão dela. Floriano e

Rosário contam para Idalina que uma assistente
social tem que avaliá-los antes que Pedroquinha
possa morar com eles. Viana conta para
Almerinda que está se apaixonando por Samuca.
A portuguesa lamenta que não tenha
conseguido esquecer Daniel. João Gabriel, o

neurocirurgião que operou Almerinda,a visita na

aldeia e leva flores. Fernando diz a Sandoval e
Sinésio que tem clientes internacionais para a

companhia de pesca deles, 'deixando-os
radiantes.lllina conta para Lenita que teme que
ela ou Daniel sejam' incriminados. Um policial
fala para Querubim que encontrou a .blcicleta
dele no local do acidente e pede que o pescador
o acompanhe até a delegacia. Sandoval assume
o crime para o policial.

TERÇA - Amarante diz a mesma coisa. O policial
não acredita, pois percebe que eles estão apenas
tentando inocentar Querubim. Lenita pergunta
a Mariléia se Daniel seria capaz de tudo para
salvar Nina. A assistente vai com Pedroquinha à
casa de Pedroca e Idalina e percebe o quanto o

menino gosta de todos lá. Daniel faz perguntas
sobre João Gabriel a Almerinda. Ela o provoca.
Querubim é liberado pelo policiaLMariléia conta
para Sinésio que ela e Lenita temem que Daniel

seja o culpado. Ele decide. consultar

Francisquinha. Encarnação presta depoimento
na delegacia. Francisquinha garante a Slnésio e

Mariléia que qualquer um dos desafetos de JJ
tê-lo enfrentado, menos o português.
fica espantado 'ao descobrir que a

paquera de Almerinda é João Gabriel. O policial
avisa que o caminhão da companhia de pesca já
foi liberado. Amarante pergunta a Sandoval se a

chave não está com ele.

- . O policial diz que a chave do

caminhão não foi encontrada.iôandoval fala
que está com uma chave reserva. Rubico evita
ficar ao lado de Paulinha para que a diferença
_de altura entre eles não fique muito evidente.
Encarnação desconfia de Robusto e Amarante.
Rubico pede ajuda a Bartô para crescer.

Francisquinha repreende Lavínia por
desconfiar de seus amigos, deixando-a

envergonhada. Lavínia defende Sandoval,
deixando Amarante com ciúmes.Sinésio pede
a todos que parem de desconfiar um dos
outros. Lavínia pede que Amarante não
misture o ciúme que tem de Sandoval corn
uma suspeita infundada. O policial pergunta a

Francisquinha se é verdade que ela tem visões.
Sandoval leva o caminhão de volta para a

aldeia. Nina chora ao ver o veículo. Daniel a

consola,dizendo.que JJ não lhe fará mais rnal.O

policial ouve. Daniel fala para Nina que acha

que a chave do mistério está no caminhão.
'Prata afirma para Alice que admira muito a

mulher que ela se tornou,mas não quer voltar
atrás- na separação. Francisquinha tem uma

visão e descobre tudo o que aconteceu com JJ.

05 capítulos de quinta e sexta-feira de
"Como Uma Onda" estão sendo mantidos
em sigilo devido aofinal da novela •

SABADO - Reapresentação do último

capítulo

A LUA ME DISSE

SEGUNDA - Roma pede que Siívana não

desligue.O pai de Silvana pega o telefone e diz

que eles vão fugir de Tadeu para sempre. Roma
conta que uma amiga sua está noiva de Tadeu
e o pai de Silvaria afirma que a vida dela está
acabada. Leontina sugere a Madô mostrar a

Lúcio que ela pode ser uma pessoa melhor.
Tadeu fica com ciúmes ao saber que Heloísaval

. à uma reunião do banco. Beatriz afirma para
Joaquim que Heloísa.sempre teve tudo que ela
não teve,mas garante que ela não vai ficar com
Gustavo. Gustavo diz a Heloísa que espera que
ela seja feliz com Tadeu e pede que ela deseje o
mesmo para ele e Beatrie- -Tadeu vai até o

banco encontrar Heloísa, que não gosta. Lúcio
diz a Sílvia que quer trabalhar com ela. Branca
confessa para Joaquim quê está apàixonada
por Adonias. Elvira e Armando mandam

Whitney e Dauro assinarem diversos papéis.
Soraya e Murilinho se trancam juntos no

camarim, para pavor de Adalgisa. Roma vê a

ampliação da foto e descobreque o menino

que está nela definitivamente não é Tadeu.
Pedro decide pedir a mão de Soraya. Geórgia
fica radiante. Ivan apresenta Zelândia para
Ester. Zelândia tem certeza de que conhece
Esterde algum lugar. Roma pergunta a Tadeu o

que ele está escondendo.

TERÇA - Roma mostra a Tadeu a foto ampliada,
na qual ele está usando o macacão com o

nome Gilda bordado.Tadeu explica que era de
um amigo.·Roma pergunta a Tadeu por que a

família de Silvaria o odeia. Heloísa conta para
Diva que Tadeu é um rapaz perturbado. Diva
aconselha Heloísa a terminar logo seu noivado.
Tadeu grita com Roma, dizendo que ela não
tem o direito de se meter em sua vida.Morcega
sé assusta ao ouvir a discussão e chama Adilson
e Meia-Noite para protegerem Roma. Madô
começa a vender jóias' na. televisão e faz um

'sucesso tremendo. Leontina exige dinheiro de
Armando e Elvira para' não denunciar o

esquema deles-para a polícia. Memé acha um

absurdo Soraya posar para a campanha da loja,

Só para lembrar
Durante muito tempo Nívea Maria foi casada com

Herval Rossano. O casal separou-se há quase
quatro anos. Atualmente, o diretor da Record está
casado com a atriz Mayara Magri.

Reformulando
Sempre de olho na audiência, a Globo deverá
incrementar o programa da Xuxa. A partir de
agosto, a atração ganhará novos games.

Geórgia não se abala. e fala para .Samovar
que eles precisam dar um banho de loja' h-a
"modelo". Ramón fala para Julieta que elavai ter
a chance de jogar numa partida onde haverá um

olheiro. Lúcio fala para Gustavo que seu

casamento com Madô não anda bem. Roma

pede que Heloísa não fique sozinha com Tadeu,
mas ela não lhe dá ouvidos. Madô pergunta a

Violeta se ela está gostando de Lúcio. Heloísa
confessa para Tadeu que não o ama e lhe
devolve o anel de noivado.

\\
QUARTA - Tadeu conta para Heloísa que a foto
da criança realmente não era dele; pois cresceu

num orfanato até ficar com Inácio e Dalva.
Heloísa explica para Tadeu que não quer
magoá-lo, mas termina tudo assim mesmo.

Violeta garante a Madô que não vai sé envolver
com Lúcio enquanto eles ainda forem casados.
Lúcio fala para Madô que quer se separar e ela
volta a morar na casa.de Regina. Whitney se

oferece para ajudar Madô a se vingar de Violeta.
Ademilde conhece um dançarino chamado
Caricato, através da Internet.Violeta deixa claro

para Dionísia que não vai desistir de Lúcio.

Geórgia fala para Pedro e Soraya que quer
marcar.loqo a festa de casamento deles. Roma
decide conversar com Silvana

, para saber
exatamente o que Tadeu fez com ela. Bisonho
confessa para Latoya que Ademilde era

importante para ele. Sulanca ouve e fica furiosa.
Lúcio fala para Violeta que já pediu a separação
de Madô. Geórgia çlecide que o casamento de
Pedro e Soraya vai se realizar em um mês.

Adalgisa quase morre de felicidade. Tadeu

garante a Ademilde que vai 'reconquistar
Heloísa.Arthur conta para Ester que Heloísa não
vai mais se casar.Beatriz ouve.

QUINTA - Ester fala para Beatriz que ela precisa
dar um jeito de segurar Gustavo. Lúcio convida
Violeta para sair. Beatriz pede para conversar

com Joaquim. Diva fala para Alberto que não

qosta que Beatriz se 'esforce pouco parase dar
bem com sua outra família. Roma e Morcega
partem para conversar com Silvana. Ester
mostra o banco a Arthur.Tadeu aluga um quarto
numa pensão bem simples. Ester explica para
Arthur que ele dará continuidade ao trabalho
dela no banco. Madô se despede de Lúcio e

chora muito. Pedro vê as fotos de Soraya
abraçada a Murilinho e fica furioso. Bisonho fala

para Sulanca que quer Tadeu como seu aliado.
Arthur conta para, Gustavo que Heloísa
terminou tudo com Tadeu. Ester descobre que
Gustavo já sabe da novidade e adivinha que ele
vai procurar Heloísa.Gustavo liga para Heloísa,é
gentil com ela que chora, pois gostaria de estar

com Gustavo e não pode. Beatriz consegue
informações sobre Heloísa com Joaquim.
Zelândia afirma para Adilson queele precisa ser

mais responsável ou vai acabar perdendo o

amor de Julieta. Tadeu obriga Evaristo a revelar

que Roma foi atrás de Silvana. Roma descobre

que Silvana está numa cadeira de rodas.

Até o fechamento desta edição, 05 capitulos
de sexta-feira e sábado de "A tua Me Disse"
ainda não haviam sido editados.

AMÉRICA

SEGUNDA - Sol quer "comprar" o casamento

com Ed, em troca de U$lO mil, pagando a

metade agora e o restante depois; ela explica
que é a maneira mais rápida de conseguir seu
green cardo Ed não aceita a proposta de Sol.
Glauco admite para Nina que não quer se

divorci�r.·A.advQgada o pressionaa assinar o j

documento da seJ;>aração, senão vai contar Itudo para Haydée. Glauco tem um enfarte.'
Haydée, Raíssa e Irene vão para o hospital.
Irene observa Nina chorar muito, e mais uma

vez desconfia de seu envolvimento com

Glauco. Neuta deixa Ellis e Júnior sem graça ao

mostrar-lhes o quarto de casal que montou

para eles. Mazé teme que Tião se magoe se

namorar Simone, pois os acha muito
diferentes. Zé Higino se lembra da mulher que
o rejeitou. Mariano vai se internar no hospital
para ser submetido à cirurgia no coração.
Haydée visita Glauco no hospital e ele a faz
jurar que vai desistir da separação. Tony pensa
� Haydée. Tony vai à casa de Raíssa.
Waldomiro chega em Miami e encontra Jota.
Ed procura Sol para conversar sobre a

proposta.

TERÇA - Ed explica a Sol que não quer
aborrecerMay,e pede tempo para pensar. Nick
diz a Sol que fará qualquer coisa para que ela o

perdoe. Haydée liga para Tony e combina um

encontro, sem saber que ele está em sua casa.

Tony diz a Raíssa que está apaixonado por
outra mulher e ela o manda embora.
Waldomiro garante a Jotá que é um peão'
muito famoso. Jota o leva para a pensão de
Consuelo. Sol pensa em Tiáo.rnas garante' a lu
que vai esquecê-lo. May se anima com os

preparativos do casamento,e Ed se dá conta de
que ela não liga para o projeto dele. Jota dá um
anel a Consuelo e ofkializa seu pedido de
casamento. Zé Higino alertaTião sobre Mazé,e
ele pede à mãe para não fazer nada que
Geninho lhe peça sem antes consultá-lo; Mazé
fica inquieto. Ed aceita a proposta de Sol.
Gomes acha Alex suspeito. Feitosa pede ajuda
a Gomes para contar a Diva que vai se casar

com Islene. Haydée não consegue contar a

Tony que Glauco teve um enfarte. Lurdinha
visita Glauco no hospital, que fica perturbado
e pede que Haydée não saia de perto dele.Tony
compra passagens para ele e Haydée viajarem
para Miami. Mariano vai para a sala de cirurgia.
Ed diz a May que vai se casar com uma

imigrante para financi�r o seu projeto.

QUARTA - May acusa Ed de machista por
preferir se casar pordinheiro a aceitar sua

ajuda para financiar o projeto. Ed explica que
se sentiria mal em aceitar o dinheiro por causa
da personalidade dominadora da noiva. May
garante que não vai aceitar esta situação. Ed
sugere que eles façam uma festa e passem a

morar juntos, pois ninguém precisa saber que,
não se casaram de verdade. Em seguida, pega
todas as roupas de May e leva para sua casa.

Miss Jane sugere a May que ela seja menos

dura com Ed. Bóia e Ariovaldo caçoam de
Júnior; Gil não gosta e o defende, intimidando
os dois. Ed e Sol conversam sobre detalhes de
suas vidas, para quando forem entrevistados

pelo departamento de imigração após ·0

casamento:eles não podem se contradizer em

relação aos hábitos e preferências um dooutro.
Nlna pede perdão a Glauco. Haydée manda
Helinho suspender o pedido de divórcio até
Glauco melhorar. Ela confessa que pretende
viajar para Miami com Tony e se casar com ele.
Helinho a aconselha a não abrir mão de seus

direitos. Helinh.o conta para Nina eVera que 'IHaydée quer se casar com outro homem.Tony
mostra a Haydée que já comprou as passagens. I
A operação de Mariano é bem-sucedida. May
faz questão de conhecer a mulher com quem
Ed vai se casar. Tião ouve Acácio dizer que o

touro escapou. Laerte conta para Simone que
comprou as terras de Tião.

.

SEXTA- Mazé confessa para Zé Higino que, a

pedido de Geninho, assinou um papel na casa de
Laerte. Zé Higino a repreende, mas ela afirma que
jamais quis vender suas terras. Tião garante a

Dinho que Acácio tentou lhe mandar uma

mensagem. Laerte conta para Geninho que sua

família já recebeu a notificação para sair das terras.
Geninho decide conversar com Mazé e Zé Higino e

pede que sua namorada, Guta, vá com ele. Zé
Higino atira em Laerte com uma espingarda, mas
não acerta. Laerte fica apavorado e manda
levarem Zé Higino para a delegacia. Gil conta para
Mazé que Zé Higino está na cadeia, e a leva até à

delegacia para vê-lo. Mazé se culpa com o sogro
por sua prisão, mas ele afirma que a culpa é de
Geninho. Haydée confirma para Nina que vai
mesmo viver com o namorado e que nada vai lhe
deter. Lurdinha volta a visitar Glauco e se insinua
de novo, o que o deixa muito nervoso. Farinha fica

amigo de Flor e lê um livro em voz alta para ela .

Jota propõe a Waldorl')iro que ele fique nos EUA e

o ajude com seu negócio. Neto comenta coin Jota
que quer ficar em Miami. Neuta exige que o

delegado coloque Zé Higino em prisão domiciliar.
Alex pede a Mari para não contar a Sol sobre o

namoro dos dois.May segue Ed e descobre que a

mulher com quem ele vai se casar é Sol.

SABADO - Sol se espanta ao perceber que May
não sabia de nada. Ed explica para May que não
contou a verdade para não aborrecê-Ia. May fica
furiosa com Ed e volta para a sua casa. Sol teme

que Ed desista do negócio. Ed tenta convencer

May a ficar, em vão. May diz a Nick que ele pode
ganhar U$ 20 mil caso se case com uma

imigrante ilegal apenas para que ela consiga o

visto de cidadã. Zé Higino volta para casa,mas vai
ficar sob a vigilância de dois guardas.Mazé conta a

Neuta sobre o papel que assinou. Neuta garante
que eles podem contestar a venda das terras, mas

explica que o processo vai demorar e que ela e Zé
Higino terão de arrumar outro lugar para morar

enquanto isso. Laerte garante a Geninho que vai

depositar o resto do dinheiro em sua conta.

Haydée confessa a Tony que tem escrúpulos em

deixar Glauco, e ele lhe pede que esqueça o

marido. Jatobá aconselha Nina a não ser tão
boazinha com Glauco.Tony diz a Haydée que quer
conhecer sua filha. Mazé torce para que Tião não
saiba .0 que aconteceu, pois teme que ele fique
nervoso durante ás provas do rodeio. Todos os

peões se recusam a montar em Bandido. Tião

pergunta a Gil se está tudo bem com Mazé e Zé
Higino. Feitos{sugere a Islene que eles contem

logo a Diva que querem morar juntos. May
procura Sol na boate e diz que tem uma proposta
para ela.
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Nova li.nha de óculos
· esportivos já está

c

no mercado
A nova coleção Speedo - Water Concepts Eyewear traz
novidades em design, materiais modernos e inspiração em

diversas modalidades esportivas. Conhecida
mundialmente por sua tecnologia em vestuário e

acessórios de natação, a grife lança ess'a exclusiva linha -

com 35 modelos de óculos de sol e outros 20 de
receituário.

Com a Speedo Evewear, a marca dá mais um passo na
ampliação de seu conceito lifestvle, ao sair das águas das
piscinas para o dia-a-dia das pessoas. E para criar a nova coleção
de óculos, a empresa aliou-se à General Optical (GO), �ue
distribui várias grifes de sucesso no Brasil e no exterior. Os
investimentos foram de cerca de US$ 2 milhões. Projetados em

Vicenza, na Itália, pelo escritório Mioto Design, os óculos têm
modelos arrojados e exclusivos, com toque casual e
descontraído. Destacam-se materiais nobres, como o acetato

curvado e o alumínio. As lentes são polarizadas, atenuando

I

<]Projetados em Vicenza, na Itália, pelo
escritório Mioto Design, os óculos têm
modelos arrojados e exclusivos,'com
toque casual e descontraído

reflexos e proteção aos raiosUV As cores são fortes, marcantes,
garantindo look moderno e fashion.Osóculos Speedo Eyewear tem o

preço sugerido entre R$ 250,00 e R$ 450,00 para o consumidor final
e já estão nas lojas de todo o Brasil:

Voltando à boa forma após o parto
A amamentação é um grande aliado quando o assunto

- é recuperar o peso logo após o nascimento do bebê

As mulheres que têm constituição física normal não têm muito

,a temer pois será relativamente fácil voltar a forma depois do

parto. Mas é preciso atenção quanto às outras mulheres da

família, se houver caso de obesidade após o parto, cuidado.
Ao contrário do que alguns possam pensar, amamentar não é

sinônimo de engordar. Além de emagrecer, faz com que os

culotes desapareçam mais rápido. Mas, as coisas não
funcionam como um passe de mágica. É preciso que a mamãe

,

siga um regime e amamente durante um bom tempo; uma
mulher que- tenha amamentado dois meses e meio poderá
perder, .em média, um quilo.
É um grande risco para sua saúde, a mulher comer pouco só "

para voltar à sua (arma antiga mais rapidamente, pois isso

compromete a qualidade do leite e, conseqüentemente, a
, saúde do bebê.
As mulheres de peso normal podem aumentar durante a (J
amamentação sua ingestão diária em até 750 calorias 'sem
correr o risco de engordar por causa do aleitamento.ililá aquelas
mais robustas, devem seguir um regime de 1800 calorias,
devendo perder peso durante o aleitamento. É bom lembrar

que nenhuma iniciativa no sentido de emagrecer deve ser "-

tomada sem o conhecimento do médico.
Como já se pode perceber, a amamentação é um aliado a mais

na estética do pós-parto, pois elimina o desagradável culote. O
mecanismo é simples: a prolactina, responsável pelo

fornecimento de leite, faz com que as células adiposas localizadas perto
das ancas reduzam de volume e' participem na formação do leite. Além
de acabar com a gordura na região das nádegas, a amamentação é super

importante para a saúde do bebê.

Emagrecer e ver seu corpo com a boa forma de sempre é muito bom,
,.

mas os objetivos da mulher depois do parto não podem parar por aí, é\ .

preciso fortalecer o organismo; e para isso, nada melhor do que a

prática esportiva.
No entanto, é preciso cuidado. Nada de sair da sala de parto e ir direto
à academia. O ideal é esperar cerca de seis semanas antes de dedicar-se
aos exercícios.
Até lá, o mais importante é cuidar da região perineal, evitando-se assim

problemas comuns no pós-parto. Essa reeducação do períneo pode ser

feita pela própria mulher, contraindo e relaxando os esfincteres anale
urinário. Assim, a vagina que também se distendeu para a passagem do

bebê, readquirirá sua firmeza.
'

.

A cantora Kelly Key[>
voltou à sua antiga

forma rapidamente. Em
apenas dois meses após
o parto, ela ficou ainda

mais bonita

Os cabelos não devem ser esquecidos
Muitas mulheres gastam sua energia em regimes e sessões de

ginástica antes de se aventurarem a usar um biquini óu um maiô, mas
se esquecem dos cabelos, que também pedem cuidados. Lembrando

que uma alimentação desiquilibrada interfere na irrigação sangüínea.
Uma solução prática e bem simples é adquirir o hábito de fazer

algumas aplicações de óleo de germe de trigo nos cabelos para
equilibrar a produção das glândulas sebáceas, ativar a renovação das
células e melhorar a oxigenação do couro cabeludo. É bom evitar

. permanentes e tinturas, se o programa for tomar sol, na praia ou na

piscina.
Cabelos secos e frágeis devem ser arejados de manhã e à noite, não
submetendo-os ao vento, mas massageando-os da nuca em direção
à fronte. Desembaraçá-los, cuidadosamente, após o banho de mar

também é fundamental. O xampu não-deve ser usado mais do que
duas vezes por semana e aplicar bálsamos amaciadores. Para

revitalizar, nada como uma mistura de equilibrada de óleo de rícino, de
amêndoas doces e de oliva; passe nos cabelos e coloque uma touca.

Depois lave com xampu à base de ovo.

Apesar do sol inibir a produção de sebo no couro cabeludo, não
convém lavar os cabelos oleosos com xampu mais de uma vez por
semana ou poderá provocar uma seborréia. Entre cada lavada,
friccione os cabelos com loção de urtiga branca. Aqui também a

alimentação pode ajudar muito, inclua nabo, ovos e cereais no

cardápio..
A exemplo da pele, os cabelos também contam com cremes especiais
que agem contra os efeitos do sol, absorvendo os ralos nocivos e

desencadeiam uma reação anti-ressecamento e tonificante. Os cabelos
com tintura são os maiores beneficiados com esta novidade,
conservam a cor por mais tempo e ficam sempre com aspecto de
"cabelo tratado".

ÁRIES • Já é hora de resolver antigas pendências profissionais. Não reaja diante da agressividade
dos colegas. Mantenha o auto-controle para ter sucesso em sua empreitada. Neutro para o amor.

TOURO - O momento favorece ao trato de todos os assuntos relacionados com o ambiente
doméstico. Excelente para os c.ontatos sociais. Não dê atenção aos mexericos e seja mais
compreensível com a pessoa amada,

GÊMEOS - Contenha os seus gastos e evite especulações com dinheiro. Adie todas as decisões
importantes e procure relaxar, assim poderá pensar melhor. Cuide de sua mente.

CANCER - Procure ser mais calmo e paciente quando o assunto é a vida a dois. O momento pede
diplomacia. Evite as atitudes radicais. Dê tempo ao tempo. Saúde excelente.

LEAo - Sua vaidade estará a flor da pele. Saiba tirar proveito disso. No amor, avalie bem os seus
sentimentos e dê um basta nas pendências que se arrastam há muito tempo. Encare os desafios de
frente. Bom para as viagens.

VIRGEM - Sua saúde anda merecendo mais atenção. Procure relaxar e não pensar tanto nos seus

problemas. Adie tudo e curta mais os momentos em família e os momentos a dois. Bom para
todos os contatos sociais.

,j
,.

LIBRA, Confie .ern sua habilidade verbal para esclarecer conflitos entre amigos ..Sua intervenção será muito
.produtiva. Tenha cautela no trato com a pessoa amada. O ciúmes estará falando mais aito.

ESCORPIAo - Avalie honestamente o seu relacionamento amoroso e não tenha medo dos resuitados. Tenha
muita cautela no trato de assuntos relacionados a finanças. Evite especulações. Cuidado com estresse.

SAGITÁRIO - Talvez seja este o momento de colher os frutos do seu trabalho. Não deixe o pessimismo tomar
conta de sua mente caso este resuitado não seja exatamente o esperado. Seja perseverante e saiba esperar.

CAPRICÓRNIO - Procure ser mais firme em suas decisões, principalmente no que se refere à pessoa amada.
No trabalho, conte com o apoio de superiores. O momento é de colocar as suas idéias em prática. Seja mais

paciente com familiares.
.

• AQUÁRIO - Vá com calma em seus investimentos financeiros. No terreno profissional, guarde suas idéias para
mais tarde e tenha cautela com falsos amigos. Conte com o apoio inesperado de familiares. Bom para o amor.

PEIXES - Concentre em você mesmo e em seus objetivos. Poderão ocorrer perdas financeiras, mas não deixe
que isso domine sua mente e lhe impeça de correr atrás de seus objetivos. Tenha cautela no trato com

superiores no ambiente de trabalho.

I�

Santa Chita!
Da índia para o mundo ... E quem
diria que este tecido tão singelo

I

e ao mesmo tempo portador de
uma beleza tão cativa,aportaria
em vários recantosdaTerra?
A história da chita inicia em
terras quentes, tem ancestrais
ilustres e se assemelha de certa
forma com a história do Brasil. I

Em nossas terras este· tecido
feito de algodão caracterizado
p o r

. u m a e s t a ,m p a r i a
extremamente colorida foi
muito utilizado por escravos,
ainda hoje é avistada emjanelas
de muitas casas de madeira;
aparece geralmente
envolvendo 0$ cabelos brancos
das avós em nossa região,surge
na decoração de inúmeros lares
e nas festas juninas e reliqiosas
é a preferida para confeccionar
os trajes típicos e outros mais.
l n c r i v e l rne n t e a chita
ultrapassou os tempos e

ganhou um novo cartaz em
nossa atualidade. Hoje utilizada
amplamente no setor têxtil a

chita é Fashion. Aparece
sendo tratada cornora menina
dos olhos" por estilistas do I

mundo "todo. Em nossa terra, a

chita pode ser avistada em I

trabalhos dos criadores:1'Ronaldo Fraga, André Lima,
Karla G irotto, LinoVillaventura e

Glória Coelho.Tornou-se objeto
de desejo das massas e é acima

, disto uma opção de baixo custo

eampla diversidade.
Mas seu cartaz não termina nas

passarelas, a chita tornou-se
também assunto de livro.A obra

idealizadapor Renata Mellãoe
Renato Imbroisi: Que Chita I
Bacana (Ed. A Casa) - é uma

amostra da amplitude que este I"
tecido alcançou na moda e nos

relata um pouco de sua história,
Agregado a isso, ainda temOS
amostras dos trabalhos de

designers gráficos que serão
exibidas na Casa - Museu do

Objeto Brasileiro A casa - em

São Paulo até o próximo mês
com a idealização de Renata
Mellão e curadoria de Carlos
Perrone. Essa exibição é uma

espécie de coletânea de novas
propostas de idéias e trabalhoS
c o m a c h 'i ta. U m n o Vo

imaginário para o tecido que
não se esgota.
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I TRADIÇÃO
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,
Por lldemar Effting· ildemar@meupagosul.com.br· www.meupagosul.com.br

I
"Semana Farroupilha" -------T

i
.

A Semana Farroupilha é uma festa cívica antes de 'Itudo,que surgiu quando 08jovens,entre os dias 07 e 20 de
I

setembro de 1.947, no Colégio Júlio de Castilho em Porto IAlegre,realizaram a primeira 'ronda crioula".
I Aquelesjovens retiraram uma centelha da chama I
I da Pátria,à meia-noite do dia 07 de setembro,a colocaram I'

I
em um candeeiro, e saíram em desfile a cavalo pelas ruas!

I de Porto Alegre carregando aquela fagulha e realizaram a I
! primeira guarda de honra da "chama crioula". I: O colégio, foi decorado com motivos carnpeiros.]
I com exposição de quadros, gauchescos, realizaram-se I
I conferências, fandango, .concurso de roupas típlcas.]

I c?mi?a
da culinária gaúcha! com a presença de gaiteiros, i De 17 a 19 de Junho

,

violeiros, cantores, declamadores e trovadores. Essa! L d G' t d F t b
.

5 h '

i primeira ronda teve corno objetivo, "cultuar e preservar as I aça a - In� ea a -

.

u e o I -

.

ows
,

Inossas origens e a nossa cultura".Vemos assim que essa I Concurso de Gaita - Bailes - ,

lfestivldade é essencialmente cultural, pois temos nesta I' •• .•• .!

Iseman.a ativi�ades' cívicas, campeiras, artísticas,iTertulla Livre - Programa Viola e Gaitaço i
IrecreatlvaseSOClal. _

Mesa da Amargura - Culto Campal
I I .

'I Mas por quê 20 de Setembro? I

I
I 20de Setembro de 1.835 foi o início da Revolução I
i Farroupilha que durou 10 anos, terminando em 28 de I
[fevereiro de 1.845, com a assinatura do acordo de Paz de !
I Poncho Verde, em Dom Pedrito, quando o grande chefe i
[farroupilha David Canabarró afirmou "Acima de nosso I
I amor à República,está nosso brio de Brasileiro". i
i

!
I A Semana Farroupilha tem porobjetivos:
I I

[ l-Dlvulqar O'S símbolos Rio-Grandenses, esclarecendo o I
luso 'e conhecimento dos rn e s m o s r]
12-Despertar o espírito cívico de todos que dela i
[p a r t i c i p a m ;1
13-Promover atividades culturais que aumentem o!
I conhecimento de nossas TradiçÕes.(Hospitalidade, i
I Coragem, Nativismo, Respeito à Palavra Empenhada, I
i Apego aos Usos e Costumes e o Cavalheirismo). ,i
i E como diz Darcy Paixão: "O 20 de Setembro de I
�1.835, representa ainda hoje, tentos de couro crú que i
-lúnern as gerações Rio-Grandenses, porque refletem os I Fotos da

..
s 'anseiC5S mais autênticos do povo gaúcho, numa pureza de I- .:

S
; ,

; intenções, e acredito e confio, ser a Semana Farroupilha o I'
.

em�na ., '

I momento para que se renove o compromisso de manter I Farroupilha de
\

I acesa essa chama sagrada,de servir nossos irmãos,e assim ! Porto Alegre RS
! irmanados procurar despertar valores positivos do ser I
i humano, ensinando-lhes a buscá-los com a própria i

�it,t.�;'W\'i'o!\�li11.fI,�":íií\lí\\.�1"� '''''�''''',�''' 'int�li�ência. A� gerações vindouras necessi�arn de rum�s ilWW���.�· : definidos, a fim de que possam construir o seu feliz!
ldestino".

.

;

3° Rodeio Crioulo CrG Velha Querênéia IGrandes Fandangos:
,
17/06 I

Os Mateadores I
18/06 I

Grupo Raizes
19/06

Grupo Garotaço

Lendas Gaúchas
M'boitatá

II Foi assim: num tempo muito antigo, muito, houve uma noite tão comprida que pareceu
: " I: que nunca mais haveria luz do dia. Noite escura como breu, sem lume no céu, sem vento,
I .':

' I-! li sem serenada e sem rumores,sem cheiro dos pastos maduros nem das flores da mataria.

IIndustriaecomérCiOdemad3iraS li Os homens viveram abichornados, na tristeza dura; e porque churrasco não havia, não
,

3
'ii mais sopravam labaredas nos fogões e passavam comendo canjica insossa; os borralhos

12-0.. 28.0 :i estavam se apagando e era preciso poupar os tições ...Os olhos andavam tão enfarados da

ii noite, que ficavam parados, horas e horas, olhando semver as brasas somente, porque as

II faíscas,que alegram,não saltavam,porfalta do sopro forte de bocas contentes.
'

,-----------1
..

Naquela escuridão fechada nenhum tapejara seria capaz de cruzar pelos trilhos do campo,

CASA CAMPEI
nenhum .flete crioul? t�ria faro nem ouvido nem vista para abter na querência; até nem

RAI sarro dana no seu propno rastro!
E a noite velha ia andando ... ia andando...

.

Minto:
No meio do escuro e do silêncio morto,de vez em quando,ora duma banda ora doutra,de
vez em quando uma cantiga forte,de bicho vivente, furava o ar:era o téu-téu ativo,que não
dormia desde o entrar do último sol eque vigiava sempre, esperando a volta do sol novo,
que devia vir e que tardava tanto já: ..
Só o téu-téu de vez em quando cantava; o seu c quero-quero! - tão claro, vindo de lá do
fundo da escuridão, ia se aguentando a esperança dos homens, amontoados no redor
avermelhado das brasas. Fora disto, tudo amais era silêncio; e de movimento, então, nem
nada,

- Os Filhos do Rio Grande
LOCAL: SOCIEDADE VIEIRENSE - JARAGUÁ DO SUL SC
I '

PATA: 17 DE JUNHO SEXTA-FEIRA

�ORARIO: 22:30 HORAS

IGRANDIOSO BAILE

Gritos de Liberdade

Minuano tironeando a venta dos tauras

Relincho de baguais faíscas ao vento

O brabo terrunho do punho farrapo
Num bate cascos medonho ao relento

.Peleando em favor da pampa

A pllcha sovada em tira

Marcando fronteira provou lealdade

Livrando Os trastes da pampa

na ventania rusguenta

A Pranchando adaga a qrltos de liberdade:

(Vento cavalo peão marca

de cascos no chão

Fronteiras em marcação

nosso ideal meu rincão)
/

Em noites em que o minuano

assusta os cavalos

Escuto o tropel/dos centauros posteiros
'

Almas charruas cavalgam coxilhas

A Guardando as fronteiras do sul brasileiro
,

.

Chimarrão

Autorla.Varqas Neto

: Chimarrão! i

I"� Desculpa boa praeu apertar os dedos
,

, da chlnoca,
111 Lr. 11�, q,1 qu�n)d�"hQJas a fio,

ela me alcança esse amargo, que é tão
doce!

'Companheiro do rancho e docrloulo,
esquecimento e prazer!

Vício que é remédio do companheiro ...
amargo que derrete as amarguras...

i" meu amigo também!

Ele é acanha,
quando a solidão fez o gaiteiro,

inventaram o índio vago e o desafio,
Hoje é·o melhor protetor dos amores

do pago ...
Quanto beijo transmite sem querer!

Quando elà toma um gole antes de
mim,

e deixa a boca como uma flor colorada
na haste branca da bomba

e fica assim ... sem dizer nada ...
Depois, que mate bom!

Cada trago teu que eu vou sorvendo,
parece que me cai na alma,
melavando as mágoas,
me adoçando as penas,

Envie sua programação para:
agenda@meupagosul.com.br

APOIO:

INFORMAÇÕES: 047 99370934 .

Casa Campeira 8

Balsanelli Veículos

DE'MARCHI
\

CARNES

Prove' nossas

1.

carnes especiais:

MARRECQ,

JAVALI, COELHO

E OVELHA

Temos carnes
'

temperooo: para
.

festas
Coxinho da Aso,

,

Bananinha, Contr� Filé,
Filé Duplo, etc .....

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

Confira nossÇ)s
ofertas imperdlveis

Bistecc Suina R$ 5/95
Linguicinha Mista R$ 2,99
Píconho Bovina R$ 12/99'
Coxão Mole R$ 6,99
Posta Vermelha R$ 6,25
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EmbeleZando a

nossa coluna a

gatinha,
Páme\a
Cristina
\.ombard\
Maes

PÁGINA DA (RIANÇA

2 - PARA SABER O QUE
.

ZEZINHO QUER DE
ANIVERSÁRIO.PINTE

!ADA LINHA DE UMA

CO DIFERENTE! _.,

CABEÇÃO
o MENINO CHEGAVA DA
ESCOLA CHORANDO, TODOS
OS DIAS. A POBRE MÃE JA
NÃO SABIA MAIS O QUE
FAZER.
- OS MENINOS ME CHAMAM
DE CABEÇÃO, MÃE. TODOS OS

DIAS, NÃO ME DEIXAM EM

PAZ.
- MAS FILHO, VOCÊ TEM QUE
SE DEFENDER. POR QUE NÃO
DA UMA SURRA NELES?
- É QUE ELES GRITAM E

CORREM PARA UM BECO
ESTREITO•••

COISAS DO CASAMENTO
o MARIDO TODO APAIXONADO DIZ

PARA A MULHER:
- AMORZINHO, SEU EU MORRESSE

VOCÊ CHORARIA MUITO?·
ELA RESPONDE:
- CLARO, BEM. VOCÊ SABE QUE EU

,CHORO POR UALQUER BESTEIRA. .

I'�

9 fofo Thiago Luis
Lombardi Mães
completará no di�

15/06 seu 10 aninho
de vida, para alegria

de seus pais Luis
César e Tâmara e da

mana Pamela

Completou 2
.

'

aninhas no último
dia 07/06, o lindo
ViniciuS de Souza.

Quem oesela muitas
felicidades são seus

'pais Jordaci e Fábia

, gatinho Henrique
completa hOJe 4 an���s pais Maro e Jõ
Cust6dio Mannes.

Para embelezar a coluna a bela
Sophia Dias Ballock

ENGANO
O CARA FOI OPERADO E ACABA DE

ACORDAR DA ANESTESIA.
DESESPERADO, GRITA SEM
ENTENDER NADA DO QUE ESTA
ACONTECENDO. A ENFERMEIRA

CORRE PARA ACUDí-LO E

PROCURA ACALMAR A SITUAÇÃO.
- CALMA, VOCÊ ESTA NO
HOSPITAL. VOCÊ CHEGOU AQUI
DESESPERADO, ANDANDO DE. UM

LADO PARA OUTRO E FOI

OPERADO DE UM APÊNDICE� MAS
JA ESTÁ TUDO RESOLVIDO 'E voes

ESTA ÓTIMO. CORREU TUDO
BEM.
- MAS, ENFERMEIRA. ESSE É
QUE O PROBLEMA. EU Só VIM

ENTREGAR UM TELEGRAMA •••

LlIâna Caroline Maas Barg çompletou6 �nos n? ,dia 0&/06. Parabéris dos
paIS Bemclo e Shirlei

No ultimo dia 7 com��etou seu primeiro
aninho a belíssima Barbara

Voelz. Seus pais Márcio e Raquel Voelz

desejam muitas felicidades para esse

anjin�o
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