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Controlares de velocidade
:,"

começam a dar mü1'ta hoje
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• Sexta fei ra
nublada com alguns
períodos de melhoria .

e chuva a qualquer'
hora

� nublada com alguns
,':':·:::':···::·�:·:·::_······períodos de melhoria

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

• Sábado

Dirceu sai para defender Lula no Congresso
I .

Alémdoministro da Casa Civil outros ministros parlamentares deverão voltar à Câmara e ao Senado para formar a "tropa de choque"em defesa de Lula. - PAGINA,3

Ex - presidente
FHC fala hoje
em Joinvillle

Fernando Henrique faz

palestra hoje à tarde na
-

Expogestão' 2005 e deve falar
sobre a crise política. Os

e governadores (foto) de Santa
Catarina, Luiz Henrique, e

I do Rio Grande do Sul,
Germano Rigotto, pediram

o urgência nas reforma fe
a derativa e tributária parame
e lhorar O país, _ PAGINA4
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- Sai a tabela dos

jogos da fase

regional da Olesc

A Olimpíada Estudantil
de Santa Catarina começa
na semana que, vem sua

etapa regional em ]araguá
do Sul, com

.

a abertura
marcada para quarta-feira
às oito da noite no Ginásio
Arthur Müller. Os jogos
serão realizados até

domingo em seis ginásios,
sempre das oito da manhã
às cinco da tarde. No
futebol, o [uventus tem

dúvidas para o jogo de,
í a�anhã contra o Brusque:

o meia Gralha ainda não
foi ,liberado pelos médicos
e o técnico 'não sabe se

escala Pereira no meio ou

na lateral.
'.

A Seleção
Brasileira não teve muito
trabalho Para golear a
G

'
.

,récia ontem à tarde, jogo
que' foi acompanhado
Pelos torcedores de
Jaraguá nos bares (foto) e

nas lo] as. _ PAGINA 7

SC E RS: PACTO FEDERATIVO NOITE DE RISO

, ;;�. '

'.

oTéatro da Scar viveu ontem uma noite muito divertida
com a apresentação da comédia "Ladrão em Noite de
Chuva" de Millôr Fernandes em parceria com o diretor
João Bethencourt. No elenco, Ceci I Thiré, Nancy Gaivão,
Nilvan Santos e' Davi Pinheiro. A peça será apresentada
mais uma vez h9j�,às oito e meia da noite.

www.studiofm.com.br
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Contra-ataque
Um dia depois do ex

plosivo depoimento do

deputado Roberto Jefferson
no Conselho de Ética, o

governo contra-atacou com

duas importantes medidas
econômica que, com certeza,
vão agradar o mercado e,

num primeiro momento,
minimizarão a crise política.
Após nove altas conse

cutivas, o Capam decidiu
manter a taxa básica de juros

.

em 19,75% ao ano, sem

apontar viés. Também na

quarta-feira, anunciou a "MP
do Bem", um pacote de
incentivos que, entre outros,

pretende desonerar o setor

produtivo com redução de

impostos, beneficiar as

exportações e estimular o

mercado imobiliário.
A seqüência de aumento

da taxa Selic, que começou
em setembro, além de gerar
as críticas costumeiras da
classe empresarial, apresen
tou reflexos negativos para a

FRASES

economia do país; a

produção industrial arre
feceu-se e, conseqüente
mente, houve refluxo na

criação de novos empregos.
A interrupção da elevação

. dos juros - com a possi
bilidade de queda gradual -

alivia o setor produtivo,
atenua ,as críticas e permite
ao governo priorizar o

,
, ter caráter politiqueiro, são

importantes e atendem os

objetivos da política ofi
cial.O aumento da Selic era

para impedir a volta da

inflação. O IGP registrou
deflação de 0,41% em junho,
depois de ter ficado estável
em maio e o IPA recuou -

1,1%, após queda de 0,43%
no mês anterior, Já a "MP do

.". Resta saber se o PT vai aproveitar a
oportunidade para combater as
maracutaias que sempre .denunciou

embate político. Da mesma

forma, a "MP do Bem", que
projeta renúncia fiscal de R$
1,5 bilhão este ano, con

tribuirá para acalmar os

ânimos, poupando o governo.
Não resta dúvida que a

coincidência dos anúncios
das medidas com o momento

delicado vivido pelo governo
suscita questionamentos.
Todavia, ainda que as

decisões econômicas possam

"Vou esperar o que o Parreira vai fazer"

Bem", além de ser uma

antiga reivindicação do setor

produtivo, permitirá a

manutenção do desempenho
econômico.

No campo político, o

contra-ataque governamental
foi ainda mais eficaz. O PT

conseguiu indicar o senador
Delcídio Amaral para presidir
a CPI dos Correios, que terá

como relator o deputado do
PMDB Osmar Serraglio, da

SEXTA-FEIRA,'1? de junho de 2005 BlmmaU.m'kll',.

base aliada, assegurando o

controle da comissão. A

perseverar a tradição do
Congresso, também vai

comandar a possível CPI do
Mensalão, o que garantirá a

tranqüilidade necessária .

Resta saber se o PT vai

aproveitar a óportunidade
para combater as mara-

cutaias que
denunciou.

Contraditoriamente, as

denúncias de corrupção, ao

mesmo tempo que cons

tituem risco para a de;
mocracia, é resultado dela e

também uma forma de

aperfeiçoá-la. Isso permite
separar a administração do

país das investigações sobre

corrupção. Ambas precisam
ser executadas com responsa
bilidade e compromissadas
com o bem comum. A espe
rança é que o governo não

repita as manobras do ante

cessor para inviabilizar a

apuração dos .casos.

sempre

I'. .Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao ser. perguntado ontem se ia mexer no seu "time" de ministros. Ao seu lado, o
ministro José Dirceu, um.dos cotados para deixar a equipe. I

I Fatos & P�ssoas
Fernando Bond

Empresas se previnem
contra a "tempestade"

o medo está de volta, infelizmente.
Provocado pelo momento político e

também por resultados econômicos

que caminham na contramão do'

esperado para 2005, o temor começa a

tomar conta daqueles que têm sobre a

si a responsabilidade' de milhares de

empregos - e, por conseqüência, de
milhares de famílias. Os empresários
montam estratégias para sobreviver às

intempéries do segundo semestre:

estoques elevados, poucos pedidos,
dinheiro caro, zero de investimento. Por

enquanto, na nossa região, as medidas
se restringem a um aperto nos gastos.
Fornecedores, (consultores e

terceirizados que chegam a Jaraguá do
Sul se assustam com os sinais: grandes
empresas diminuíram o padrão de

hospedagem (optando por oferecer
hotéis mais baratos), foi cortado o

serviço de táxi (substituído por uma van

que faz "lotação") e as refeições devem
ser feitas nos refeitórios das empresas
e, não mais em restaurantes. São as

primeiras medidas. A estratégia é
economizar agora para não ter de cortar
"na carne" a partir de julho.

o

Sintomática
"A decisão do Capam de manter os

19,75% ao ano é o primeiro passo e eu

até gostaria que já tivesse baixado

porque a economia desaqueceu e já
tivemos no primeiro trimestre deste
ano uma retração na atividade industrial
em relação ao trimestre anterior': De
Paulo Skaf, presidente da Federação
das Indústrias de São Paulo,
confirmando que os empresários estão

apreensivos.

Pergunta básica
Pergunta que não quer calar entre o

pessoal da "base" do PSDB que
pretende bater chapa no domingo
contra o candidato a presidente do
diretório municipal Geno Garcia: sendo

eleito, Geno vai apoiar a candidatura do
irmão dele, Francisco Garcia (ex
prefeito de Araquari), a deputado
estadual pelo PFL?

Pensando longe
Preocupada com o 130 salário, férias e

as despesas de fim de ano, a presidente
da Apae, Maria Tereza Nora, já se

prepara para captar os re:cursos: marcou

para 5 de agosto no Baependi a z
Noite Portuguesa. O lançamento da
:festa foi na reunião plenária da Acijs e

Apevi. Maria Tereza Nora informou que
serão colocados à venda '600 cartões, a

RS 100 cada, com direito ao sorteio de

uf'!1 Fiat Pálio zero quilômetro.

I
Donini na Studio
O empresário jaraguaense Vicente

. Donini, diretor-presidente da Marisol,
uma das principais indústrias do ramo

têxtil brasileiro, é o convidado do

programa Studio Atualidades Entrevistas
desta semana, na Rádio Studio FM (99.1).
Responderá perguntas dos apresentadores
Albino Flores e Fabiana Machado e

também da população. O programa vai ao
ar sábado, dial18 de junho, das sete e e

meia às oito da manhã, e tem como temas

empresa, economia e política. Na parte
final da entrevista va'i rolar um "bate-bola';
em que os ouvintes vão conhecer algumas
curiosidades sobre a vida do empresário,
como o time de futebol, hobby, comida,
bebida, música, filme, sonho de consumo,
um lugar, uma saudade, manias e uma

frase. O 'programa Studio Atualidades
Entrevistas estreou sábado passado com a

participação da vice-prefeita de Jaraguá do

Sul, Rose Vasel.

Poesia de Jaraguá
Quarta-feira que vem, o poeta
jaraquaense JL Chiodini apresenta
oficialmente seu livro de estréia a

autoridades, artistas e convidados

especiais num coquetel realizado no

Espaço Cultural Fernando Alvim( Badesc),
no centro de Florianópolis. A obra
"Transferência Humana" já havia sido

apresentado na 2a Feira do Livro de Rua
de Joinville e leva o selo da editora

Design Editorial.
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Prioridade para a nação
O governo Lula deu uma boa

resposta à crise política forjada pela
oposição esta semana. Mostrou que
o governo não vai parar e deu mais

alguns passos rumo à construção do
sonhado Estado de Bem-Estar
Social. O lançamento da medida

provisorra que desonera as

exportações e beneficia o setor

produtivo, a chamada "MP do
Bem", e o pacote de medidas que visam à melhoria da
qualidade da educação, no qual se destaca a criação .

do Fundeb, são uma agenda mais que positiva, impulso
fundamental para mudanças estruturais de que' o país
tanto necessita.

A chamada MP do Bem vai desonerar os

investimentos voltados à exportação e. inovaçã0
tecnológica, vai reduzir tributos sobre bens de capital
(máquinas e equipamentos) e mudar os prazos para o

recolhimento de impostos. Também propõe medidas que
beneficiam o setor de construção civil, as micro e

pequenas empresas e a desoneração de PIS/Cofins na

comercialização de microcomputadores com preço de
até R$ 2,5 mil.· São medidas muito reivindicadas pelo
setor produtivo, que implicam em renúncia de I

arrecadação pelo governo federal, mas que acarretarão

crescimento para o país. j

Já as medidas que o presidente Lula apresentou esta \

semana para melhorar a educação podem garantir que 1
tenhamos um dos melhores sistemas de educação básica

, I

do mundo. E. um projeto ambicioso de inclusão
educacional e de melhoria da qualidade da educação,
uma das bases para a construção da nação que

queremos, com menos desigualdade e melhor'

distribuição de renda... ,

1 .,

Ao enviar.a Proposta de Emenda.Gonstitucional para. J

criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica (Fundeb), o governo Lula provou
que está disposto a promover uma revolução na

educação básica. O Fundeb vai substituir o Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério (FundeD

'

e prevê aumento dos recursos aplicados pela União,
estados e municípios na educação básica publica.

O novo fundo garantirá mais recursos para atender
reivindicações muito conhecidas na área da educação I

- melhoria dos salários dos professores, aumento do
número de vagas e equipamento para as escolas
públicas. As regras do Fundeb estipulam que pelo menos

60% do valor anual do Fundo sejam destinados à

remuneração dos profissionais do magistério. Com isso,

abrange professores e outros profissionais. O restante

dos recursos deve ser aplicado na construção, ampliação
e �eforma de escolas, compra de equipamentos e de

material didático, transporte escolar e formação do

profissional de' educação.
O Fundeb também é mais abrangente que o Fundef,

porque inclui a educação infantil, o ensino

fundamental, médio e de jovens e adultos. Os recursos

do Fundeb serão provenientes de impostos e
\

transferências estaduais e municipais - como o ICM�,
o IPVA, o FPE e o FPM, dentre �utros. A União

complementará esses repasses quando, nos estados, o j

valor por aluno não alcançar o mínimo nacional, o )

que vai contribuir para diminuir as desigualdades no I

nível de educação entre os estados brasileiros. A

complementação da União passará dos atuais R$ 395
milhões previstos para o Fundef em 2005 para R$ 4,3
bilhões anuais, a ser alcançado depois de quatro anOS

de implantação do fundo.
Acredito que tanto a aprovação da MP do Bem

quanto do pacote de melhorias para a. educação sejam
assuntos prioritários para o país, portanto esperamos que
o Congresso tenha agilidade e compromisso com a 1

nação. Porque as crises políticas devem passar, mas as

oportunidades de fazer mudanças justas e necessárias
devem ser aproveitadas, em benefício de todos.

O deputado DianeiWalter da Silva escreve às sextas'
feiras nesta coluna.
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� perguntinha
A administração de Jar.aguá do Sul

rometeu implantar o Transfácil,

Pgora rebafizado de Transjaraguá. O

arefeito Moacir Bertoldi (PL)

�nunciou o repasse de R$ 43milhões

do BNDES para a obra.

Todavia, o governo federal não

repassarecursos para prefeituras em

débito com órgãos públicos ou com

ações irregulares. Como é que a

Prefeitura vai explicar a dívida de

mais de R$ 46 milhões para Fundo

Municipal de Previdência Social, além

de outras cositas más?

Feministas da Suíça iniciaram movimento

para que o próximo Prêmio Nobel da Paz,
a ser entregue em' dezembro, seja
concedido a mil mulheres militantes dos
direitos humanos em vários países. Na
lista, 52 brasileiras.
Em 50 edições do prêmio, a honraria
foi entregue a homens em 48 vezes.

Num mundo cada vez mais
"dominado" pelas mulheres, nada mais

justo do que homenagear aquelas que
não medem esforços na defesa dos \
direitos humanos e têm a coragem de '

denunciar as violações.
__--�------------------------------------------------------------------�--------�--------------------�--

!
� �[n.

SEXTA-FEIRA, 17 de junho de 2005

� Justificativa I
o vereador Pedro Garcia (PMDB)
reclamou da coluna que disse que ele
costumava escapar de votações
polêmicas. "Nunca fugi de votação,
porque não tenho telhado de vidro. Sou
contra o nepotismo, mas tramita no

Congresso projeto semelhante. Se

proibimos aqui e lá não! nossa lei perde
o valor" justificou.
No governo Geraldo Werninqhaus,
Garcia faltou às votações sobre a criação
do cargo de assessor de Imprensa e a

questão do laboratório de secretários

prestar serviço à Prefeitura.

� Justificativa II
Já a vereadora Maristela Menel (sem
partido) informou que não compareceu
à sessão de segunda-feira, quando foi
votado o projeto contra o nepotismo,
porque estava internada no hospital em
Blumenau.
"Estava internada desde quarta-feira, dia
8! . Fiz uma série de exames, 'inclusive

tomografia; A gente não sabe quando
vai ficar doente. E não vou ficar
comunicando a população da minha

doença'; disse. Deveria. Afinal a

justificativa é uma forma de' dar

satisfação ao povo.

� Linha de 'frente
A Weg participa da Brasil Offshore, feira

\
M

.

que acontece esta semana em acae

(RJL onde expõe as inovações
tecnológicas para a indústria de petróleo
e gás criadas pelo grupo.
,As soluções, totalmente nacionais!
incluem geradores para plataformas de

petróleo, motores síncronos e para'
bombas centrífugas em refinaria,
transformadores a seco para plata
formas, reatores a óleo e motores para

propulsão de navio, além de inversores,
quadros elétricos, conjuntos de

manobra, e tintas especiais.

Só SOBRARAM DOIS

POLíTICA
!

13 I�!

Célio Bayer não vai disputar a
reeleição para presidir o PSOB

CAROLINA TOMASELLI

� Cargo vai ficar para
Antônio Eckert ou

Eugênio Garcia, que
vão "bater chapa"

]ARAGUÁ DO SUL - "Não sou

candidato à presidência do PSOE.
Torço pela renovação e não iéhhü

c retensão de disputar qualquer
cargono partido", revelouorrrem'
opresidente do Diretório tucano,
O�lio Bayer. Com a confirmação
de que não vai mesmo tentar a

reeleição, Bayer abre espaço para
outros dois candidatos já
declarados: o atual vice, Antônio
Eckert, e o vereador Eugênio
Garcia, ambos filiados ao partido
desde 1999,

'

À convençãe municipal do
PSDB será no próximo domingo,
das 9 às 11h, na Câmara de
Vereadores, data da renovação de
todos os diretórios tucanos no

Estado. Bayer destacou que, o
"mais importante" é que o partido
montou apenas uma chapa de
Diretório, numa reunião realizada
no dia 31 de maio. "No domingo
será, na verdade, uma grande'

confraternização, onde os filiados
vão dizer se concordam ou não

com a chapamontada", disse. Em
J araguá do Sul, são

aproximadamente 1,1 mil filiados.
Dos 44 integrantes doDiretório

é que se tiram os 11 da Executiva,
com sete titulares e quatro
suplentes e, portanto, o novo

presidente. "Esta decisão cabe ao

Diretório", reforçou. Bayer
informou que, de acordo com o

Estatuto do partido, a definição do
-futuro presidente pode acontecer I

em até cinco aias contados a partir
da realização da convenção,
portanto, até o dia 24.

Ele também disse que não vê

problemas que se tenha mais de
um candidato para ser seu sucessor.
"Todos os membros da Executiva

podem se candidatar. Não tem

problema que haja uma ou mais

chapas concorrendo à presidência.
É um processo democrático". Bayer
lembrou ainda que desde que foi
criado o' Diretório, em 1989,
prevaleceu o consenso.

"Historicamente nunca houve

disputa por imposição de nomes,

mas sempre consenso na escolha
da Executiva e espero que isso

aconteça nesta convenção",
comentou.

ARQUIVO CORREIO

Célio Bayer: abrindo espaço para renovação do diretório tu�no
.

O vice-presidente Antônio
Eckert lembrou que sua

candidatura é decorrente de uma

proposta de revitalização
envolvendo as bases do partido,
que começou há três anos e com

apoio de um grupo de dirigentes
tucanos ..Na opinião dele, a

participação das bases vai

fortalecer o partido, inclusive "para
que seja vitorioso em futuras

eleições". "Mas não quero que seja
aficionada a idéia de ser presidente.
Meu nome é uma co�seqüê,ncia

deste trabalho e o grupo está aberto
à negociações", completou.

O vereador Eugênio Garcia
mantém a candidatura a

presidente e voltou a afirmar que
conta com apo-io de lideranças e

da maioria dos 44 que formam a

chapa de consenso do Diretório.
"Minha candidatura é irreversível,
mas estamos buscando conversar
com o Antônio (Eckert) para
fazermos uma possível composição
até domingo ou até a eleição da

Executiva", declarou.

, Parceria pode viabilizar a construção de ciclovia em Cuaramirim
GUARAMIRIM - Prefeitura,

C'amara de Vereadores e a

Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Gua
ramirim) estudam firmar uma
parceria para viabilizar a

construção de uma ciclovia no

centro da cidade. Ontem pela
tnanh -

.

d
a, reumram-se para tratar

C� aSSunto o presidente da
, amara Marcos Mannes, o
secr t' ,

'

V ,e ano de Planejamento
daleno Verbinen, o presidenteaA'
d'

Clag Orlando Satler e o

ltetor de Comércio da
assoc' -

laça0, Marcos Treis.

PI
Segundo o secretário de
anejamento Valério Verbinen,

a
Construção de uma ciclovia

lntegIra o projeto de transporte,Co et'diVa, que aguarda liberação
erec '

'

N '

ursos no BNDES (Banco
r aCionaI de Desenvolvimento
I:Con' ,

' '

e
omlco e Social) para ser

XeCUtado. "Mas no ano

Passad Ao, a Camara de Vereá-

dores aprovou uma emenda

separando a ciclovia do pro

jeto", informou.
Verbinen explicou que no

projeto protocolado no BNDES'
a ciclovia compreende um,

percurso maior e por isso a
�

proposta que se estuda com a

Câmara e a Aciag poderá ser

,feita à parte. Neste caso, o

'trecho que receber a ciclovia
será retirado do projeto original.
"Mas para isso,primeiro pre
cisamos apresentar um projeto
à ALL (América Latina Lo

gística) para então assinar um

contrato", explicou, lembrando
que as áreas laterais dos trilhos

pertencem à ALL.
O secretário também disse

,que a proposta precisa ser

apresentada e aprovada pelo
prefeito Mário' Sérgio Peixer

(PFL), que foi à São Bento do
Sul ontem- e ainda não tomou

conhecimento sobre o assunto.

"Mas a intenção, colocada pelo
presidente da Aciag, é de fazer
uma campanha para mobilizar
os empresários", informou.

O objetivo é construir a

ciclovia desde a-Aciag até a

Estação Rodoferroviária, num
trecho de aproximadamente (

1,5 km, paralelo aos trilhos d'o
trem. "É uma obra muito

importante, inclusive quando
fui vereador de '1997 a 2000
tinha feito esta indicação. Na
Rua 28 de Agosto, que é de

paralelepípedo, os ciclistas

precisam dispu tar espaço com os

veículos é até ultrapassado",
disse.

O presidente da Câmara
Marcos Mannes apresentou na

semana passada uma indicação
pedindo a construção da
ciclovia que, na sua opinião, é

uma das grandes nece;sidades
, do município, "É importante
'pela segurança que vai

Valério: repassar proposta a Peixer
,

I
,

proporcionar aos pedestres e

ciclistas, que estariam saindo
das ruas, da 28 de agosto com

um tráfego intenso e também

para 'as pessoas que gostam de
fazer uma caminhada",
defendeu.

� Sexo frágil
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Lula retira José Dirceu da
Casa Civil para reforçar defesa

p

,q
ainda estemês. Portanto, acho que o rJ

presidente fará umas mudanças nosr i
próximos dias", afirmou. Mas, 5
indagadoporjornalístas.aochegarpara í!
uma solenidade no Palácio do
Planalto ontem, Lula despistou. Os �

repórteresqueriamsaberdopresidente ,�
se ele vai mexer no seu time" uma

J

ref�rência à reformaministerial. "Vou ,.f;
esperar o que o Parreira vai fazer",')
brincou o presidente, referindo-se ao:1
jogo de ontem da seleção brasileira '�
contra aGrécia.

IISobre 'O tamanho que teria a

reformaministerial, Tarso também I

não foilá muito objetivo: '�O I

tamanho da reforma será medido
pelo tamanho da decisão do

presidente", afirmou o ministro.

Indagado se o chefe da CasaCivil,
José Dirceu, seria um dos que

-'

deixari�m o cargo, Tarso fez elogios __

ao ministro: "O Governo,
evidentemente, perderia com a

saída de Dirceu. Ele é um grande
quadro de muita responsabilidade
política nesse Governo".
'CORRUPÇÃO - Um dos

personagens centrais das denúncias
de corrupção no Governo, no PT e

'

na Câmara, o publicitáriomineiro
MarcosValério Fernandes de Souza
esteve, só este ano, pelo menos 12�)
vezes no prédio onde funciona o q
escritório nacional do PT em i.

Brasília. Marcos Valério é apontado:�
pelo presidente do PTB, Roberto •

J a d
,�,

errerson, como um os respon-
sáveis pelo pagamento domensalão) J
a deputados do PP e do PL. ;;:

------------------------------------------------�--�

TSE marca referendo popular
sobre armamento para outubro.

popular ainda este ano, uma vez que '"
foram divulgados comentários de que'

-

o TSE necessitaria de 150 dias para
�

fechar o cadastro de eleitores. ,1

O ministro Velloso ressaltou.P
_ porém, que a máquina eleitoral do.,
País estámais ágil, eé possível levantard
todo o cadastro eleitoral e realizar o �
referendono prazo de 90 dias. Diante( -

dessaconstatação, os parlamentares
convidaramopresidente doTSEpara')
uma visita, na próxima terça-feira, ao' 2

presidente da Câmara, deputado
Severino Cavalcanti (PP), para."
'negociarem o encaminhamentos
imediato da votação damatéria.

No mês passado, o relator do.,
Estatuto do Desarrnamento.j
deputado LuizEduardoGreenhalgh :
(PT) participou o lançamento, da ,

Campanha "Desarme JaraguádoSul, !
Desarme o Brasil", iniciativa é doJ
deputado estadualDionei da Silva.

�f

BRASÍLIA - Depois de passar
cerca de uma hora em sua conversa

, final com o presidente Lula, o

ministro demissionário José Dirceu
voltou a seu gabinete, no quarto
andar, e comunicou a seus auxiliares
no final da tarde de ontem a decisão
de deixar o governo e retornar ,à )
Câmara para se defender' e
defender o governo das acusações
que vem sofrendo. Até o

fechamento desta reportagem,
estava prevista uma entrevista com
Dirceu ainda ontem.

O presidente Lula continua

discutindo a possibilidade d�
mandar também de volta àCâmara
os ministros .parlarnentares Aldo
Rebelo, EduardoCampos e Ricardo
Berzoini parÇl. reformar a defesa do
Planalto no Legislativo. Com isso,
Lula pretende reforçar a tropa de

choque para fazer a defesa do

governo e do PT no Congresso. O
presidente também deve fazer um

pronunciamento hoje em cadeia de
rádio e televisão.
o REFORMA - O ministra da

Educação, Tarso Gemo, confirmou
ontem que o presidente Lula

pretende fazer uma reforma
ministerial ainda este mês,
possivelmente nos próximos dias. "Eu
deduzo que haverá um processo de

mudanças e que o presidente já tem
mais ou menos na cabeça o que ele
vai fazer nos próximos dias. Ó
presidente tem falado de maneira

formal aos' seus ministros que fará

mudanças. Eu presumo que será

BRASÍLIA - O TSE (Tribunal
SuperiorEleitoral) marcou para 23 de
outubro deste ano a realização do
referendo popular -sobre, a

comercialização de armas no País.
Para viabilizar essa data, o Congresso
Nacíonal precisa aprovar ainda este
mês o projeto de decreto legislativo
que autoriza a consulta popular,
conforme assegurou o presidente do
TSE, ministro Carlos Velloso, ao
presidente do Congresso, senador
RenanCalheiros (PMDB).

De acordo com informação
liberada pela assessoria de

comunicação social do TSE, o

ministroVelloso recebeuontemànoite

o senador Renan Calheiros,
, acompanhado pelos deputados João
Paulo Cunha (PT) e Raul Jungman
(PMDB). Todos interessados em

saber se haveria tempo hábil para a

Justiça Eleitoral realizar a consulta

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO
Aparecellfuro"da infraestrutura
Neste caso, os números não mentem, apenas confirmam o que o

país inteiro vem reclamando: a falta de investimentos da União nas

obras de infraestrutura. A Pesquisa Anual da Indústria da Construção
2003 (primeiro ano do Governo Lula), do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística, mostra queda nominal de 4,0% no total das
obras e serviços da construção, em relação a 2002. De acordo com

o IBGE, o recuo foi determinado em grande parte, pelo desempenho
da atividade de infraestrutura (-13,7%), especialmente em obras
viárias (-23,4%).Outros produtos assinalaram queda, tais como, redes
de distribuição de áqua e esgoto, que teve redução de 22,9% de
um ano para outro. A Pesquisa Anual da Indústria da Construção
Civil 2003 registrou cerca de 119 mil empresas de construção no

País, que-empregaram 1,4 milhão de pessoas, com uma média
salarial de 4,0 salários mínimos mensais.

'

Por outro lado...
Em compensação, o
presidente Luiz Inácio Lula
da Silva sancionou a Lei que
cria o Fundo Nacional de

Habitação de Interesse Social

(FNHIS) e regulamentá o

Sistema Nacional de

Habitação de Interesse Social
(SNHIS). A lei também
autoriza o Executivo a criar o
comitê gestor para o fundo,
que pretende modernizar o
sistema habitacional
brasileiro para a baixa renda.

Objetivos
o principal objetivo do fundo
é somar os recursos para as

ações em habitação nos

nlveis federal, estadual e
municipal, e direcioná-los

para o atendimento às

famíllas de baixa renda, por
meio da concessão de

. subsídios, com características
. diferenciadas por região. Os

.
recursos poderão ser

utilizados, por exemplo, para
produção habitacional e de
lotes urbanizados.

13°já
Os bancos já antecipam o 13°
salário para os trabalhadores. As
taxas de juros mensais variam
entre 2,5% e 4,4%, bem mais
baixas do que as cobradas no
crédito pessoal (média de

5,77%), segundo dados da

Associação Nacional dos
Executivos de Finanças (Anefac).
"Mas só vale a pena pegar esse
crédito quem tem de pagar
dívidas com juros maiores"diz'
Miguel de Oliveira, vice
presidente da Anefac. Exemplos:
vale trocar uma dívida do cartão
de crédito e do cheque especial,
que têm juros médios de
10,26% e 8,27% ao mês.

índia.;MercosuI
O diretor associado da
consultoria Ernst & Young e

especialista em tratados de
livre comercio, Sunil Kumar,
afirmou ontem à agência
indiana de notícias PTI que o

Tratado de Livre Comércio
entre a índia e o Mercosul 'deve
entrar em vigor em menos de
duas semanas.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Abastecimento de gás para os

.C3I!0S está garantido nestes dias
BRASÍLIA!FLORIANÓPOLIS - o

presidente da SC-Gás, Otair
Becker, participou de uma

reunião convocada pelaministra
das Minas e Energia, Dilma
Roussef, para tratar de um Plano
de Contigência de Avaliação
Técnica Preliminar, elabo
rado pelas empresas brasileiras
distribuidoras de gás. Trata-se do
quanto cada uma dessas

empresas poderá reduzir a oferta
do produto, em diferentes
cenários, e no caso de se repetir
a crise na Bolívia. Hoje o

abastecimento boliviano está

'garantido.
Em Florianópolis, ontem, o

presidente da empresa anunciou
'

que a SC-Gás concluiu a

gaseificação de mais um posto

de combustível em Santa
Catarina. Trata-se do Posto

Sebale, localizado na Rua Piauí,
480, bairro Bucarein, em

Joinville. Este é o oitavo posto de
abastecimento de Gás Natural
Veicular naquele município.
Também é o oitavo gaseificado
pela Companhia neste ano.

Assim, a rede de postos de

gás natural veicular em Santa
Catarina conta agora com 38

unidades, localizadas em 13

municípios, as�im distribuídos:

Araquari (1); Blumenau (3);
Brusque (3); Criciúma (6);
Florianópolis (1); Forquilhinha
(1); Indaial (1); Jaraguá do Sul

(3); Joinville (8); São Bento do
Sul (1); São José (6); Tijucas
(1); Tubarão (3).

• Cotação U$$' Compra Venda

Comercial 2404 2406
. Paralelo 2,643 2,733
Turismo 2,360 2,510
• Cotação Euro ' Compra Venda

2,907 2,911

'CUS RS: 860,46 (junho)
-Indlces Pontos Oscilação
Sovespa 25.750 1,06%
DowJones 10.577 0,11%

Dasdaq 2.079 0,23%
• Poupança (%) 0,7818

J
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EX�OGESTÃO EM JOINVILLE

Emptesários discutem sobre

prática da gestão empresatial
MARIA HELENA DE MORAES

� Evento começou
na quarta e termina

hoje com participação
de mil empresários

JOINVILLE - o Congresso
Nacional de Atualização emGestão
termina hoje com a participação do
ex-presidente da República
Fernando Henrique Cardoso, que

I pelaprimeira vez fuzpalestraemSanta
Catarina. Ele vai falar às lSh sobre

. "Liderança: A-Experiência de um

Chefe de Estado". A ExpoGestão
2005 começou na quarta-feira,
reu�'ündo lideranças do cenário

empresarial, que trataram de temas
chave do universo degestão. Paralela
ao congresso, acontece ainda a Feira
Nacional de Serviços e Produtos da

Gestão, organizada pelaMesse Brasil
Feiras & Promoções, reunindo
produtos, serviços e tecnologia
voltados à gestão moderna de

negócios, que deve atrairmais de sete
mil visitantes.

O evento é promovido pelaAcij
Jovem eAcij (AssociaçãoComercial
e Industrial de [oinville) corri a

participação de aproximadamente
700.congresslli,tas, interessados em

trocarem experiências, atualizarem
tendências e estreitarem relaciona-

..'

mento, unindo o pensamento à
, prática de gestão empresarial.

A jornalista Miriam Leitão (esquerda) fez duras críticas ao governo Lula e elogiou o empresariado

Aproximadamentemilempresários se
inscreverampara o evento.

A jornalista Miriam Leitão,
comentarista de Economia da Rede

Globo, fez palestra de abertura,
analisando o cenário político e

econômico brasileiro, tendo como

pano de fundo as tendências no
.

mundo.A jornalista fez duras críticas
ao Governo Lula e elogiou o

.

empresariado nacional "que desde
1982 vemconstruindoumpaís apesar
de seguidos governos em crise".O

governador do Rio Grande do Sul,
GermanoRigotto, falou sobre umdos

. temas cruciais para a economia

brasileira: a reforma tributária.
Uma novidade desta edição foi

realização de um painel, realizado
ontem à noite com empresários
abordando práticas de gestão, Sob a

mediação do jornalista Paulo
Markun, apresentador do programa
Roda Viva da TV Cultura, foram
abordados os'seguintes temas: O
Estilo de Liderança, a Gestão de
Pessoas eCompetitividade. Do painel
participaram o presidente da Tigre,
Francisco Amaury Olsen, do presi
dentedoConselho deAdministração

da Intelbras, Jorge Luiz Savi de Freitas
e do diretor-superintendente da
Nutrimental e presidente do Sistema

Federação das Indústrias do Paraná, (

RodrigoRocha Loures.
Nesta edição da ExpoGestão (

foram abordados temas corno

sustentabilidade, diplomacia
empresarial" empreendedorisma
gestão de marcas, vendas, logístic1
e distribuição, governança
corporativa, liderança, gestão de

mudanças, gestão de pessoas,
-

reforma tributária, além. de um

panorama do cenário econômico.

GQPvernadores do Sul defendem reforma política e Tederativa
DÁ REDAÇÃO - Em seu discurso

v na abertura da ExpoGestão 2005 -

Congresso N acional de

Atualização em Gestão, namanhã
de quarta-feira, o governador Luiz
Henrique conclamou todos os

empresários e a população para
lutarem pela Reforma Política e

pelo Pacto Federativo, em que a

divisão dos impostos beneficiari�
todas as camadas da população.
"Hoje, a distribuição dos recursos
fica quase totalmente com aUnião,

,

que consome 66% das taxas

recolhidas. Enquanto isso, o Estado
leva 22% e omunicípio apenas 12%.
Temos que mudar este perfil o
quanto antes", salientou o

governador, ao discursar para mais
de 500 empresários brasileiros. O
governador disse que a pobreza e à

falta de emprego são ocasionados
principalmente pelos 2/3 de

contribuição tributária que os

empresários pagam todos os meses,
O governador do Rio Grande

do Sul, Germano Rigotto, abriu a

programação do segundo dia do
evento e também apontou a

"excessiva carga tributária" como
uma das principais causas da

guerra fiscal que existe no País.
Criticou o governo federal
afirmando que mesmo está
pensando unicamente no aumento
do lucro das empresas e desta
maneira batendo recordes de.

arrecadação -. "O governo federal
está pensando u'nicamente no

aumento do lucro das empresas e

destamaneira batendo recordes de
arrecadação. É necessário frear a

guerra fiscal que vivemos
atualmente", afirmou o governador
Germano Rigotto.que também
defendeu o Pacto Federativo

acompanhado de uma reestrutu

ração na área tributária: do país, tal

LHS e Rigotto nas palestras da Expogestãb 2005 no Centrevento5

como havia defendido o gover- Logística e Distribuição. Às 10h30
nador de Santa Catarina Luiz é a vez.de Gabriel Stoliar falar sobre
Henrique emseu discurso de abertura. "GovernançaCorporativa" e às 15h

A ExpoGéstão encerra hoje. Fernando Henrique Cardoso fala
Itamar Correia da Silva faz palestra sobre "Liderança: a Experiência de
às 8h30 e vai falar sobre Vendas, um Chefe de Estado".

\ .

Penitenciária Industrial da região vai ser. inaugurada hoje
JOlNVJLLE - o governador

Luiz Henrique e o secretário da

Segurança Pública e Defesa do
Cidadão, Ronaldo José Benedet
inauguram hoje a Penitenciária
Industrial de [oínville. O projeto
do, Departamento - de

Administração Penal (Deap) é

fazer com que ali os presos que

estejam cumprindo pena exerçam
alguma atividade, dentro da
filosofia da laborterapia, que

recupera o apenado através do
trabalho. "Este presídio, junto
com o de São Pedro de Alcân-

tara, émodelo no sistema prisional
catarinense", avaliou Ronaldo
Benedet, durante a visita à

unidade feita em abril deste ano.
O secretário percorreu todos os

ambientes e aprovou o trabalho.
"Trata-se de uma das unidades
mais seguras do Estado", assinalou.

A cerimônia acontece a partir
das oito da noite, no hall da nova

penitenciária, localizada na Rua
6 de Janeiro, no bairro de

Paranaguá-Mirim. Para o

secretário Benedet, a inau

guração do novo complexo penal

significa a abertura de mais de
300 vagas no sistema prisional e
demonstra o esforço do Governo
em reduzir o déficit de vagas em

todos os estabelecimentos penais
de Santa Catarina.

O Estado conta hoje conta

com uma população carcerária

que gira em torno de 7,6 mil
,

homens e mulheres, enquanto
'que o número de vagas não

chega a seis mil. "Com a ativação
do complexo Industrial de

]oinville e a construção das

penitenciárias do Sul e do Vale

do Itajaí, a SSP terá melhores 1

condições de administrar O·

problema da superlotaçáo'l
ampliando o número de projetOS,

,I
sociais que. hoje são desen I
volvidos dentro das unidades I

penais", afirmou o secretáriol
Ronaldo Benedet.

.

A construção da Penitenciária
Indust�ial de Joinville teve iníclo I
em setembro de 2003. A unidade.
prisional abrigará 366 interrr@:'.
divididos em 78 celas. Tres,
oficinas foram montadas nO

complexo penal.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SOS EDUCAÇÃO

Escola precisa de reformas em
" -

prédio construído em 1975,
I AlYEI

ARClA BENTO

Com a ch uva, a

ituação piorou por

I ausa das, goteiras
as salas de aula

JARAGUÁ 00 SUL - A Escola de

ucação Básica Elza Granzotto

erraz no bairro Santa Luzia precisa
reformas urgentes.O prédio prín
foiconstruído em 1975 e o telha-

o está podre.Em uma das salas são

taS as goteiras que a direção já te
equemudar uma sala de aula para.
ue os alunos pudessem continuar

tudando, Hoje a escola tem cerca

e 400 alunos, divididos em três

mos e no ensinomédio e básico,
Mesmo precisando de reformas

diretor da escola Jair João Quínt
firma que a situação já estámelhor

,

o que quando assumiu a direção
ras

o início do ano. "J á conseguimos
a

ue fosse feita a iluminação da
uadra de esportes, por isso os alunos
oensinomédio noturno já podem
r outras atividades além do ping
ng", disse, Ele também acredita

lO
ue a escola está até privilegiada:

la Temos até uma sala de informática.

'tária", completou o díretoc
Esta é apenas uma dasmelhorias

ue o diretor vem pedindo. "Já tem

RAPHAEL GÜNTHER

Desde o telhado até as instalações, quase tudo precisa ser reformado na escola em Santa Luzia

um projeto para reforma de parte da
escola e demolição e construção de
um novo prédio,mas como isto custa
muito dinheiro deve demorar um

pouco para sair", A reforma

planejada está orçada em R$ 2
milhões.

Além das salas de aulas com

goteiras os banheiros da escola estão
precisando de reformas, "Há uns

quatro anos eles passaram por
reformas mas a situação já não está

boa", garantiu o diretor. A entrada

do colégio também precisa de lajotas.
''A gente tinha britas, mas toda vez

que chove elas descemomorro e vão

parar na rua", disse o diretor que
espera a liberação de uma verba

emergencial de cerca de R$ 200mil'
para fazer algumas destas melhorias.

Na próxima semana o deputado
estadualDionei da Silva vai ter uma
audiência com o secretário estadual
de Educação Jacó Anderle sobre o

estado de quatro das escolas
estaduais da cidade: Lilia Ayroso,

enault tira aparelho de controle à distância
JARAGUÁ 00 SUL - Apenas um

proprietário de Renault da cidade
procurou a revenda autorizada para
retirar o aparelho de controle à
distância de fechamento automático
de vidros. Desde o dia 8 deste mês a
montadora está convocando os

chentes para um recall no sistema
automático de vidros ativado por
controle remoto instalados de 1989
até agora,Adecisão foi tomada depois
queobebêÁlvaro dos SantosJúnior;
de apenas dois anos e 11 meses,
morreu asfixiado dentro do carro

dopainodia 11 demaio, emChapecó.
Ogerente da revenda autorizada:

da Renault em [aragüá do Sul,
Roberto TheilacKer informa que o

aparelho é vendido como acessório e

é fabricado pela empresa PST
Indústria Eletrônica da Amazônia
Ltda. A montadora está

reembolsando emR$ 160 os clientes

que tiverem àparelhos com o

número de 7702270186; R$ 130

para a série 7702270187 e R$ 175

para a série 7702270206. Segundo
o gerente, cerca de 50 pessoas
procuraram a revenda em busca de
informações, mas apenas um quis
retirar o aparelho.O serviço foi feito
ontem, oficina da revenda.Amão

de-obra é gratuita e pode ser

agendada nas concessionárias
autorizadas em todo o País. Quem
preferirmanter o atual vidro elétrico
vai precisar assinar um documento
em que o proprietário do veículo se

compromete por eventuais

problemas futuros. A campanha
não tem data para encerrar.

No site da montadora na

internet, uma nota informa que em
determinadas condições, o

acionamento do comando remoto,
sem o necessário cuidado, no
momento em que passageiros
estejam' ocupando a área de
fechamento dos vidros, pode
provocar lesões ou, em casos

extremos, acidentes graves. Uma
revista de circulação nacional

especializada .ern automóveis
mostrou que a força produzida pelo
vidro no momento do levanta
mento é capaz de cortar umamaçã
ou um pepino facilmente.,

'

CESAR JUNKE$

/
"

�Penas um aparelho de controle à distância foi retirado até agora na revenda autorizada da Renault

Abdon Batista, ErichGrutzmacher
e Elaza Grazoto Ferraz. Segundo a

assessoria do deputado, que está

visitando as escolas de acordo com
pedidos das APPs (Associações de
Pais e Professores), todas as escolas

apresentam os mesmos problemas,
como goteiras e telhados em má

conservação.
Agerente de Educação da SDR,

Deni Rateck,
.

foi procurada pelo, ,

I Correio do Povo, mas não (ói - J ,

encontradapara comentaro assunto.

CP JURíDICO
.... A não-incidência do ICMS sobre os serviços de.
Transportes demercadorias destinadas ao exterior

Com o objetivo de dar maior competitividade aos produtos
brasileir�s destinados ao mercado internacional e atendendo
aos objetivos da política governamental de incentivo às

exportações. o legislador, por meio da Lei Complementar ho.
8?/96, concedeu imunidade tributária às empresas que realizam
as operações de transporte desses produtos, do recolhimento
do ICMS. Mesmo na hipótese de saídas de mercadorias realizadas
com o fim específico· de exportação e destinada a empresa
comercial exportadora, armazém alfandegado ou entreposto
aduaneiro, pode ser considerada válida a norma isentiva (art. 3°,
inciso II, da LC 87/96).
A discussão com o fisco reside se a operação é de transporte
interno (entre a empresa e o porto, por exemplo) ou intermodal
(como se fosse uma etapa do transporte internacional)'. Para a

autoridade fiscal, o transporte é interno e, portanto, há a

incidência do ICMS, uma vez que a mercadoria foi transportada
de um local a outro dentro do território nacional. Para as

empresas (e também para a lei), entretanto, trata-se de

transporte Intermodal, eis que o destino da mercadoria é o

exterior, configurando a hipótese descrita na norma. Não poderia
ser diferente, caso contrário, estar-se-ia privilegiando as

empresas mais próximas das alfândegas em detrimento daquelas
no interior. Exemplificando, a exportação de uma mercadoria
de uma empresa com sede em Itajaí seria mais vantajosa do

que para uma empresa localizada em Joaçaba. Não pode
subsistir tal discriminação, incorrendo o fisco em manifesta
ilegalidade.
Desta forma, com respaldo na lei, bem como que em entendimentos
dos tribunais e de autores renomados que escrevem sobre a matéria
é que se afirma que os serviços de transportes de mercadorias para
o exterior não sofrem incidência do ICMS.

Alguns estados da federação, como é o caso de Mato Grosso, já
vêm aplicando a lei emsua essência, deixando de cobrar ICMS
das empresas que realizam o transporte de mercadorias
destinadas ao exterior. Contudo, não é o que vem acontecendo
em Santa Catarina, de modo que os ínjeressados precisam, por
meio de ação própria, bater às portas do Poder Judiciário para
fazer valer o seu direito.

I I

Rafael Schreiber, estudante de Direito, estagiário 'na Cassuli
' ,.;f! ;
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Mais de RS 20milhões·
sio in\reslidos na saúde na

Regional deChapecó.
A

Em dois anos e meio, .o Governo do Estado já investiu mais de R$ 20 milhões
na saúde na Regional de Chapecó. Os recursos foram aplicados em obras
importantes, como o aparelhamento da UTI Neonatal do Hospital Regional
do Oeste e a reforma e ampliação do posto de saúde de Nova Itaberaba.
Epacientes que passarampor cirurgias de câncer de mama não precisam mais
se deslocar até a Capitalpara obterprôteses e sutiãs ortopédicos, graças a uma
parceria firmada com a Rede' Feminina de Combate ao Câncer de Chapecó.
É o Governo trabalhando para levar mais qualidade à área da saúde no Estado.

Secretaria de
Estado da Saúde \
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MARCIA BENTO

� Acabou a chamada
"fase educativa':

Agora, multa e

pontos na carteira

}ARAGUÁ DO SUL - Os sete

controladores de velocidade
instalados em semáforos do

.

centro da cidade há um mês
começam hoje a emitir
multas. Durante este mês eles
funcionaram de forma
educativa. Além de multar

quando o motorista passa no

sinal vermelho os contro

ladores vão autuar quem
ultrapassar o limite de
velocidade estabelecido em

60 km/h.

Se o motorista passar
.

acima da veloçidade com o

sinal fechado pode levar as

duas multas simultaneamen
te. O Código Brasileiro de
Trânsito prevê a perda de sete

pontos na carteira e multa de
. R$ 191,53 para o infrator que
passar no sinal vermelho. Já
para os mais apressadinhos,
que gostam de andar acima da
velocidade permitida a multa
prevista é de R$ 127,69 e o

motorista passa a ficar cinco

pontos mais perto de perder
a carteira.

O diretor da Divisão de
Trânsito da Prefeitura, Sérgio
Zapella, afirma que a

instalação dos controladores
é uma medida para diminuir
os acidentes de trânsito, que
em 2004 mataram 48 pessoas

Falecimentos
Faleceu às 14:3()h do dia 15/06, o senhor Heitor de Freitas,
com idade de 73 anos. O velóriofoi realizado na Igreja Nossa
Senhora Rainha da Paz e o sepultamento no cemitério do
Centro.
Faleceu às 12:00h do dia 15/06, o senhor Bernardino Adolfo
de Mello. O velório foi realizado na Capela Mortuária de
Guaramirim e o sepultamento no cemitério de Guaramirim.
Faleceu às 18:15h do dia 14/06, a senhora Terezinha
Seideman Borchardt. O velório foi realizado em sua residência
e'o sepultamento no cemitério do Rio Molha.

o •

Concurso de Declamação de
Poesia e grandiosa Feijoada

Data: 18/06/2005
Com início: 9:00h concurso e às 11 :OOh Feijoada
Local: Escola Helmuth Guilherme Duyve, próx. a Seara
Valor: R$ 7,pO
Cartões a venda na secretaria ou informações no 376-1323

SEXTA-FEIRA, 17 de junho de 2005

ATENÇÃO MOTORISTA

na cidade, 24 no local e 24 nos

hospitais. "Queremos que

pedestres e ciclistas possam
circular, no centro com mais

tranqüilidade",' disse.
Os cruzamentos que

ganharam fotosensores são:

Rua Presidente Epitácio
Pessoa com Rua Estheria

,

Lenzi Friedrich; Rua Ber
nardo Dornbuseh com Rua
Fritz Bartel; Avenida Ma

rechal Deodoro da Fonseca
com Rua João Picolli; Rua
Bernardo Dornbusch com

Rua' Carlos Eggert; Rua
Presidente Epitácio Pessoa
com Rua Padre Francken;
Rua Reinaldo Rau com Rua

Domingos Rodrigues da

Nova; Rua Francisco Fischer
com Rua Expedicionário
Antônio Carlos Ferreira. Os controladores foram instalados em pontos estratégicos de Jaraguá do Sul e agora dão multa

A artista plástica de Jaraguá do Sul Maria Lecir Bona está

expondo· na Biblioteca da Unerj uma série de qravuras em suas

mais diversas técnicas. O tema das gravuras são as folhas, usadas
e�'todas as obras desta mostra, que fica à disposição do público
até o. dia 20 deste mês. A gravura se caracteriza por imagens
reproduzidas várias vezes sobre o papel. A litografia e a xilografia
são algumas das técnicas usadas pela artista em suas obras.

GUARAMIRIM - O mo

tociclista Nereu Ratsch, 53
anos, morreu anteontem

'quando chegava' ao hospital São
José por volta das 10 horas da
noite. Ele bateu em um

caminhão Ford Cargo, placas
MAQ 6711, de Schoreder,
dirigido por Sebastião Petry, 45'
anos, que nada sofreu. O
acidente aconteceu na SC -413,
em frente do Ferro Velho
Venera. A vítima pilotava a

moto Honda CG 125, placas
MAT 3506, de [araguá do Sul.

A ocorrência foi atendida
pelo Corpo de Bombeiros de

---�--------------------I hoje à

IvoSil
A

Saúde damulher
No "Note e Anote" que vai ao ar hoje pela Record,
Claudete Troiano recebe Dr. Daniel Habib para esclarecer'

.

todas as dúvidas, através de fax, telefone e e-mail, dos
telespectadores sobre a saúde da mulher. O culinarista
Sidney Moreira ensina a maneira correta de se fazer
cortes em carne. E mais: Anete Susbacher fala tudo sobre
queijos e vinhos. O "Note e Anote" vai ao ar de segunda
a sexta-feira, ,às 9h 15.

Motoqueiro que bateu num

caminhão morre no Hospital

Co-co-ri-có
A modelo e VJ Daniella Cicarelli, 25 anos, decidiu
esclarecer o fim do seu casamento com o jogador
Ronaldo em um programa na MTV. Em entrevista a João
Gordo, no "Gordo a Go-Go"que vai ao ar neste domingo,
às 23h30, a apresentadora comentou que sua imagem
estaria mais arranhada que a do ex com o fim da união.
"A corda sempre arrebenta do lado mais fraco'; disse.
Para ela, Ronaldo não precisa provar mais nada para

>

ninguém. "Ele já ganhou O mundo." Daniella ainda falou
sobre a assessoria de imprensa de Ronaldo. "Deve ser

muito boa'; disse.Há alguns dias, a modelo demitiu sua

assessora, Camila Lamoglia, depois de ser criticada por
ela.Camila declarou à coluna Ooops!, da Folha Online,
que considerou "um grande erro" o fato de Daniella ter
se deixado fotografar beijando o advogado Flávio Zveiter,
23 anos, no último sábado, numa praia de Búzios, Rio de
Janeiro.

Ela fica
Sandrinha, do "Caldeirão do Huck" está estreando como

repórter de rádio. A loura está fazendo a cobertura do
Fashion Rio para uma emissora de Minas Gerais. No fim
do ano, a rádio chega ao Rio e Sandrinha poderá ser

ouvida pelos cariocas. Mas que ninguém pense que ela
está se despedindo do "Caldeirão': Sandrinha dizque
continua no programa.'

a estré
doera
veio d

Guaramirim. De acordo com o reuni

socorrista de plantão, Ratsch unifo
teve fraturas múltiplas e uma

parada cardíaca enquanto'
estava sendo conduzido ao:
hospital, onde morreu assim

que chegou.

• O lugar do acidente é

considerado muito

perigoso pela Polícia
Rodoviária Estadual, que já
registrou várias ocorrências

naquele trecho.
",

JAF
j jogos �

(Ohm!

Começa fiscalização de velocidade nos sinais

CORREIO TV

Aprendiz 2 é apresentado
A TV Record promoveu uma coletiva de imprensa para apresentar os 16 candidatos
selecionados para participar da segunda edição do programa "O Aprendiz': Na coletiva,
estiveram presentes Walter Zagari, Superintendente Comercial da Record, Hélio Vargas,
Diretor de Programação e Artístico, Flávia Da Mata, Coordenadora de Produção do

programa O Aprendiz 2, além do apresentador da atração, o empresário Roberto Justus
(foto). A segunda temporada do programa "O Aprendiz'; sucessoabsoluto em sua

. I

primeira edição, promete surpreender ainda mais a audiência, com provas inéditas para
os concorrentes a um cargo executivo com salário de RS 250 mil por ano.Apesar de
preferir não comentar sobre as novidades da atração, reservando a expectativa para a

estréia do programa, Justus adiantou que uma das alterações previstas para a segunda
versão é a imunidade para o líder da tarefa vencedora. Mesmo que sua equipe perca a

tarefa seguinte, o líder fica imune, uma forma de incentivá-lo a dedicar-se ainda mais à

prova que comanda.

Pânico no SBl
Está pesado o clima entre o pessoal do
"Pânico" e a direção da RedeTV!. Embora o

novo cenário esteja em construção, os boatos
de que eles vão para o SBT são fortes demais.

Amor sem papel
Ana Maria Bràga disse, em entrevista à

revista "Ouern'; que o sexo "é muito

importante" para a vida dela. "Adoro ser

tocada, sentir prazer e desejo. É essencial
para mulheres da minha idade aprenderem
a se cuidar, porque é claro que, com o

tempo, o desejo diminui. Isso vem da

natureza'se a apresentadora. Graças à

reposição hormonal, Ana Maria Braga
garante que tem a mesma vitalidade sexual
de quando tinha 20 anos.O coração da

apresentadora do "Mais Você" está ocupado
atualmente pelo capitão Fernando Dancini,
mas Ana Maria diz que não pensa mais em

se casar. "Gosto da vida a dois, mas não

preciso de papel para sentir que uma pessoa
me ama'; afirmou.

Coisa de papai
o apresentador Luciano Huck, 33 anos,

tatuou o nome do filho, Joaquim, 'na altura
da costela, informou a coluna "Zappinql do
jornal Agora São Paulo.A tatuagem foi feita

próximo ao shopping Ibirapuera, em São
Paulo. Joaquim tem dois meses e meio. Ele
nasceu no dia 8 de março no Hospital Albert
Einstein, em São Paulo.A apresentadora
Angélica, que mora no Rio de Janeiro, optOU
por ter o bebê em São Paulo, de onde vem

sua família e de Huck.

Cl
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FUTSAL SUB--17

ESPORTE

Adesc eADJ representam a

� região noCampeonato Estadual
; �IVATTO

� � As duas equipes
I se enfrentam hoje,
i às sete da noite,
! em Joaçaba

'

]ARAGUÁ DO SUL/SCHROEDER
_ Começa hoje em Joaçaba o

! retumo da 2a Fase doCampeonato
stadual de Futsal Sub-17. As

duas equipes da região vão atrás

das três vagas para a 3a etapa e

precisam apenas de uma vitória

para consolidar a classificação. A
Adesc, de Schroeder, é a líder da

Chave J com sete pontos, um a

mais que a ADJ, de Jaraguá do
Sul. Os dois times se enfrentam

-I, hoje à noite, às 19h, no Ginásio
! Ivo Silveira.'

,

AADJ;Wizard/CEJ/FME terá

a estréia do ala Daniel, sobrinho
do craque Xoxo da Malwee e que
veio do Rio Grande do Sul. Na

quarta-feira à noite, a equipe se

o' reuniu para apresentar o novo

:h' uniforme,. que será estreado na

la: próxima semana na fase regional
to' da Olesc, que acontecem em

lO! JaraguádoSul. "Nós fizemos uma
m boa participação no tumo., Os, ,

, I, \ogadores estão motivados e ,;

rontos para conquistar a vaga",
disse o técnicoAugu�tinho Ferrari.

Time da ADJ apresentou o novo uniforme na quarta-feira

Depois de enfrentar a Adesc,
os jaraguaenses voltam a jogar no'
sábado de manhã contra Joaçaba,
terceira colocada com quatro

pontos, e encerra a participação
nesta fase contra a Adiee/
Florianópolis, que ainda não'

pontuou no campeonato. "Pelos
invesrimentos.feitos, eu considero
que joaçaba é o favorito ao título",
analisou Ferrari. .:

ADESC - Líder da chave, a

Adesc/Angerô/Grameyer/Mime/
Jangada também precisa apenas
de uma vitória para se.classificar,
A boa notícia no time é o retorno
de Giliard, que está recuperado de
uma cirurgia no joelho. "Apesar de
estarmos trabalhando apenas com

a pratada casa, estamos satisfeitos
com os resultados que estamos

conseguindo", disse o técnico

Glauco Behrens.

Depois de enfrentar a ADJ, o

time de Schroeder enfrenta
amanhã de manhã a Adiee e, à

tarde, pega o Joaçaba.
"Respeitamosmuito as equipes de
J araguá e de J oaçaba, pois
contrataram jogadores; reforçando
seus plantéis. Mesmo assim já
conseguimos fazer jogos, bem
equilibrados", disse ainda Behrens.
O time já está garantido na fase
estadual da Olesc porque é o atual I

vice-campeão da competição;

I Organização divulga o calendário da fase regional da Olesc
}ARAGUÁ DO SUL - A tabela de

I jogos da Fase Regional da Olesc
I (Olimpíada Estudantil de Santa

Catarina) já foi divulgada. A
competição acontece de 22 a26 de

junho, em Jaraguá do Sul, nos

Ginásios Artur Müller, Arsepum,
Sesi, SerMarisol, Beira-Rio e Duas

,

Rodas.A cerimônia de abertura será

no dia 22,� oito danoite, noGirjfisio
Artur Müller, Os jogos come�m
sempre às 8h e seguem até às 17h.,

ChaveB

Três times vão para o Estadual

ChaveB

['iÍls��"",";,�__w"'_"'''�14_\lI

Pouso Redondo

fE[�uá' a?:lul
Salete

IJIJDlíllllJijli.... ·

Um time vai para o Estadual
Chave A

4ndãfaí.

São Bento do Sul ChaveB

Classificada, Malwee sofre para vencer lndaialpor 3x2
SClIROEDER - Mesmo

,dassif' dICa a, a Malwee fechou a
Part'· -

D' IClpaçao na primeira fase da
IV

-

E
C

lSao special do Campeonato

so�tarinense.Avitória suadapor3x2
,

re Indaial deixou o time
larag "

uaense com 31 pontos e agora

���da a definição da tabela, tanto
Es

Iga Nacional, quanto do
tad I -

(2) e
ua

� para voltar à quadra. Eka
e te

Xoxo tnarca,rampara aMalwee
.

andro e Paega marcaram para
time visitante.

e

O jogo começou equilibrado
COlll' ,

.

fo' tnulta marcação. O placarI aberto aos 4'15" de jogo,

quando Éka fez jogada pela
esquerda, a defesa indaialense
abriu e ele chutou para abrir o

placar. A partida seguiu dura e

com poucas chances de gol. Aos
19 minutos, Éka chutou forte, a
bola desviou em Xoxo e entrou.
Nemdeu tempo para a Malwee '

comemorar e Leandro, Ide costas
para o gol, deu um toque, tirando
do goleiro Marcinho .

No segundo tempo, Indaial
voltou pressionando e marcou aos

três minutos. [éfi roubou a bola
de Éka e tocou pa�a Paega
empurrar para o fundo da rede.

A Malwee criava boas chances
de gol, mas esbarrava nas.defesas
do goleiro Nei. Até que, aos

14'30", William sofreu pênalti.
Éka cobrou e definiu o placar em
3x2.

Para o .goleíro Marcinho, a

partida foi equilibrada porque as

dimensões da quadra do Ginásio
Alfredo Pasold são pequenas.
"Isso possibilitoumuito o contra
ataque deles, €J.ue foi onde eles
fizeram os dois gols. Agora vamos
nos éoncentrar nos treinos

porque vai começar a fase mais

difícil da Liga Nacional".

• A Malwee terminou a

primeira fase com o,

melhor ataque (63 gols) e a

melhor defesa (24) da
competição. Dos 33 pontos
disputados, conquistou 31.

• O artilheiro da Malwee

no Estadual é'Éka, com 12

gols, seguido por Valdin
com 11, Márcio. com nove e

Fio com seis.

�I LINHA DE FUNDOII-----------T
I

JULlMAR PIVATTO
•

Basquete
A equipe Ajab/FME/Braz Fox!
Metalnox de basquete
disputa, neste fim de semana,
o Campeonato Catarinense

Infanto-Juvenil Masculino. Os
jogos começam amanhã, no
Ginásio Artur Müller. A Ajab
enfrenta amanhã, às ;lOh,
contra Abavi/Tubarões, no
sábado, 15h30, contra o

Ipiranga e fIO domingo, às
11 h, contra o Bonja/Tintão. O
time jaraguaense tem apenas
uma vitória na competição e

busca a recuperação em casa.

Quer uma camisa do Juventust
A coluna Linha de Fundo, em parceria com a Kefe, empresa
responsável pelos uniformes do Juventus, estará sorteando uma

camisa do tricolor para os torcedores. Para participar da promoção
, é só enviar um e-mail paraesporte@Jornalcorreiodopovo.com.br
dando um palpite para o jogo de amanhã entre Juventus e

,

Brusque. As pessoas que ácertarem o placar correto da partida
entrarão no sorteio. Só será aceito um palpite por endereço e,

para concorrer, é preciso assinar o e-mail com o nome completo
e um telefone para contato. O nome do ganhador será divulgado
nesta coluna, na edição de terça-feira. Boa sorte a todos.

Presença
A torcida Força
Independente, do Brusque,
já confirmou presença para o

jogo de amanhã no Estádio
João Marcatto. Um ônibus
com cerca de 30 torcedores
sairá de Brusque para
incentivar 'o tirrre no espaço
reservado aos visitantes. A

, previsão para o sábado é de
90% de probabilidade de

'

chuva. Mas a torcida

organizada Raça Tricolor
também confirmou
presença, faça chuva ou faça
sol.

Chico eMaradona
o Polytheama, time do

peladeiro Chico Buarque, vai
ganhar nova estrela em

julho: Diego Maradona. O

argentino vem ao Rio
realizar dois desejos -

encontrar-se com Romário e
. jogar a mais famosa pelada
carioca. Depois da operação
de redução de estômago,
Maradona está viajando pelo
mundo inteiro mostrando
sua nova imagem.
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Caiu
A única presidente mulher de
Santa Catarinafoi destituída
do cargo. Eliane Bacom não

está mais no comando do
São Bento e Marcos

Willichinski assumiu
interinamente. O time do
Planalto Norte já anunciou
também a contratação do
veterano volante Perivaldo,
que já teve passagens pelo
Botafoqo-Rl, Bahia,
Figueirense e Joinville.

julimar@terra.com.br

Brasil faz 3xO na estréia da

Copa das Confederações
o DA REDAÇÃO ., A Seleção
Brasileira venceu aGrécia por 3xO,
ontem, em Leipzig, na Alemanha,
em sua estréia na Copa das

Confederações. A má impressão
de'ixada na partida contra a

Argentina, pelas Eliminatórias, foi .

apagada graças à boa atuação do

quarteto ofensivo formado por
Kaká, Ronaldinho, Rabinho e

Adriano. O bom desempenho da
Seleção ganhou um brilho especial
com os três belos gols de Adriano,
Rabinho e Juninho. Na saída de

campo, <1 equipe de CarlosAlberto
Parreira foi aplaudida pelos 44 mil
torcedores que lotaram o estádio
Zentralstadion.

A vitória fez o Brasil chegar à
liderança do Grupo B. OMéxico,
que bateu o Japão por 2x 1, também
tem três pontos, mas perde no saldo
de gols, O jogo contra os gregos,

que, segundo o treinador brasileiro,
- serviria de teste para onovo sistema

Adriano fez o primeiro gol do jogo

)

, I

tático da Seleção, foi bastante '; I
'movimentado desde o início. E, em ,J

campo, o Brasil conseguiu superar
-

uma das defesas mais fortes da

Europa com boas trocas de passes,
como pediu Parreira.

A jogada aérea dos rivais,
principal arma ofensiva dos atuais
campeões europeus e temida pelo
técnico da Seleção' antes da

partida, foi anulada pela defesa
brasileira, formada- por Lúcio e

Roque Júnior, o novo capitão da

equipe. Apesar de dominar O jogo
desde o início, o Brasil chegou ao

primeiro gol somente aos 41
minutos do primeiro tempo.
Adriano arrancou pela direita,
avançou na diagonal, chutou
muito forte, de longa distância, e
acertou o canto esquerdo de

Nikopolidis.
A atuação até então apagada

. do lateral Gilberto foi compensada
com uma bela jogada no primeiro
minuto da etapa final. O canhoto
deixou dois gregos para trás, cruzou
da esquerda e Rabinho se esticou

, para ampliar o placar. Com a partida
sob controle, Parreira' sacou
Adriano, Kaká e Ronaldinho e pôs
em campo Ricardo Oliveira,
[uninhoPernambucano e Renato.
Mesmo sem o trio de estrelas, a

Seleção fez o terceiro gol aos 35rnin.
Juninho, que havia acabado de
entrar, cobrou falta com perfeição .

no ângulo direito do goleiro
adversário e completou a festa
brasileira em Leipzig. No domingo,
o Brasil enfrenta o México, em'
Hannover, às 15145 (de Brasília).
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. PREPARAÇÃO

Itamar ainda com
dúvidas para amanhã

. ,.""

JULlMAR PIVATTO

� Treinadür não sabe>
ainda se o meia
Gralhá será liberado
para jogar

jARAGUÁDO SUL-ÀB vésperas
do clássico contra o Brusque, o
técnico Itamar Schüller ainda não
sabe o time que entrará em campo

. amanhã, às 15h30, no Estádio João
Marcatto. Além dos desfalques do
atacante Grisley e do zagueiro
Neto, o meia Gralha ainda não
teve a documentação liberada pela
CBF. Mesmo assim, ontem ele
treinou entre os titulares, mas a

definição será hoje até o final da
, tarde. De manhã os jogadores
fazem um recreativo e, à tarde, já
entram na concentração.

A boa notícia é a volta de
Pereira e Marquinhos. Segundo O

preparador físico Carlos Gamarra,
a dúvida ainda é se Pereira joga
na lateral-direita ou no meio

campo. SeGralha não for liberado,
ele deve jogar nomeio e, com isso,
Capilé entraria como titular, "Ele
(Capilé) jogoumuito bem contra

aChapecoense, e isso também traz

esta dúvida para o jogo", disse
Gamarra. O zagueiro Renato Tilão
está confirmado e entra jogando.
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Juventus e Brusque revivem a final do ano passado

Gamarra falou que o astral do meia", informou. A arbitragem
grupo está bem diferente e que será de Welirrkson .Bozaano,
agora o time precisa de Uma vitória auxiliado porJoelVrosnki e Renato
para firmar este sentimento nos Alcântara Laureano.

jogadores. "Acredito que se ITAQUI-O lateral-esquerdo
vencermos o Brusque o time vai quemuito incomodou o Brusque
embalar. Com a chegada dos novos, no ano passado está de volta a

reforços, que são mais experientes, Jaraguá do SuL Mas ainda não pode
deu uma renovada no ânimo do jogar. Ele se recupera de uma

elenco". O preparador físico cirurgia no joelho e está fazendo
também elogiou muito o fisioterapia parao fortalecimento do

, adversário, que ocupa a terceira local. Itaqui está acima do peso e

colocação com 1 I, pontos. vai precisar também intensificara
"Tirando o [oinville e o Atlético. treinamento físico para recuperar a
de Ibirama, é o adversário mais

.

melhor forma. "Depois vem a parte
difícil da competição". Gamarra principal, que é o lado psicológico.
ainda disse que na próxima semana ." Ele vai precisar adquirir confiança
devem estar chegando mais dois para jogar sem pensar se vai doer ou
atacantes. "Também estamos em não", disse Gamarra. O prazo para
contato commais um lateral e um ele voltar é de 45 dias.

�
VISCONDE

Av. Narain Singh, 200
Bairro Bonsucesso

. Guarulhos/SP
Tel.: (11) 6487-1800

SEXTA-FEIRA, 17 de junho de 2005

4° Bike .Tour

c

DATA: 18 de junho/20Q5
SAíDA: 8h da Academla Imp I",

INSCRiÇÕES: Na recepçã a academia, mediante
<iié)pªssinattJra:jaOg�e;�m\�" de onsabilidade �i?paga�ento

1tt da taxa de cafe dafnan 'fi
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SUPLEMENTO DE VARIEDADES E

A literatura infanto-juvenil ganhou um reforço.Trata-se do escritor
Roberto Lanznaster, autor do livro liA Flauta Mágica"lànçado na

Bienal de Livro do Rio de Janeiro, em maio, e na semana passada
na Livraria Grafipel, em Jaraguá do Sul. Beta, como é conhecido, se
inspirou na ópera homônima de Mozart para narrar a trajetória
dos personagens da mitologia indígena em aventuras na floresta
amazônica.

'

Beto não foi até a Amazônia conhecer pessoalmente a floresta e

seus habitantes, mas os personagens do livro liA Flauta Mágica';
conhecem profundamente. Seres da natureza, figuras mitológicas
que fazem o papel do arquétipo humano e que levam o leitor a

ISll um mudo mágico, cheio de novidades e coisas interessantes
acontecendo."Os personagens não mudam a estrutura

psicológica. São o que são do início ao fim do livro'; explica o'

Roberto Lanznaster
tem 28 anos e é
formado em

Publicidade. A
Flauta Mágica é o

primeiro livro de

Beto, que também é
artista plástico. Em

relação às.escolhas
da vida, Beto

, acredita que a

literatura é uma

opção sem volta e já
está pensando em

outras histórias para
contar.

, ,

escritor. O livro foi escrito em quatro anos. A inspiração veio da
ópera homônima de Mozart, de 1791, e da realidade atual dos
poucos e quase indigentes índios que vivem na região.
Em 12 capítulos, o autor conta uma história onde a imaginação é a

,
mola que move os personagens em direção a um desfecho nada
previsível e recheado de encantos.T um conto de, fadas, uma
aventura'; define o autor, que espera ser aceito pelo público."Escrevi
Para crianças de 9 a 13 anos, mas alguns amigos adultos leram-e
gostaram'; comenta Beta, que assina a ilustração da obra. .

Com a sensibilidade de quem também faz uso das artes plásticas
�orno expressão artística,.B�to também teve a opoArt�nid.ade ?�azer os desenhos ao seu Jeito. Um mapa da Amazônia, hipotético,
��rnbém ajuda o leitor a se situar dentro da história e da geografia.
h� u�a fábula, o mapa serve para orientar o leitor em relação à '

Isto ria'; explica. MARIA HELENA DE MORAES

o livro está sendo vendido na Grafipel, em Jaraguá do 501, por R$ 20,00 e através
do site da editora Litteris: www.litteris.com.br ,que editou a obra. Beto mandou os

originais para umas 20�ditoras. A Litteris, por meio Kroart Editores, que é um selo
para novos autores, do Rio de Janeiro.A Editora da Apeijas é a responsável pelo,
lançamento regional do livro. Foram feitos 700 exemplares."A Flauta Mágica" será
lançada em mais três Feiras: Salvador, interior do Rio de Janeiro e no Espírito
Santo. Em Santa Catarina a obra será lançada em Blumenau, Joaçaba, Criciúma,
Itajaí e Curitiba. As datas ainda não estão definidas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I
De 17 a 23 de junho

Blumenau - Rua Sete de SetembroJaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan

FILME/HORÁRIO FILME/HORÁRIO .GtNERO.
Sahara
14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 :30 Batman Begins

13:30 - 16:1 S - 19:00 - 21 :40 .A
o Filho do Máscara
14:45 - 16:4S \ Sr. E Sra. Smith

14:30 - 17:00 - 19:30 : 22:00Maria Cheia de Graça
18:45 - 21 :00

Visões
5:00-17:15Madagascar

Sábado e Domingo - 15:00 - 17:00
Refém
Sábado e Domingo - 19:30 - 21:40

Hoje, e Segunda a Quinta-Feira - 15:30 - 18:00 - 20:45

Refem
19:15-21:50

Madagascar
14:00 - 16:00 (pré Estréia)

A Queda
18:00 - 21:00 o

Joinville - Rua Visconde de Taunay
FILME/HORÁRIO Quase Dois Irmãos

13:45

Batman Begins
13:30-16:15 -19:00- 21:40

o Guia do Mochileiro Das Galáxias
16:30 - 18:45 - 21 :30

e

Madagascar
14:00 - 16:00 Pre-estreia/Somente Dias 18 E 19 Pooh e o Efalante

14:15 - 15:45
StarWars Episodio III
15:00-18:00-21:00

18:00 - 21 :00 Somente Nos Dias f8' E 19/06/2005
siarWars III
18:30 - 21 : 15 F

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

A Programações sujeitas a alteração

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ e-Cornédia/P - Policial! S-Suspe'nse/ De - Documentário/ R-Romance/ I-Infantil/F-Ficção

I
SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA

FUNDADA EM 08--06-1956

I ..

,Inqressos:
.. ,_.

RS 60,00 (irÍtéira)-ou RS 30,00 (córrrÍ�g
alimento não perecível) ,"

<

RS 30,00 (meia) para estudantes, idosos -e
.

menores de 18 anos

Missas Informativo Paroquial
18/19 de junho

NOSSA MENSAGEM
SÁBADO

08h30-Lar das Flores
, lSh30-Matriz
19hOO-São Luiz

17h30-São Benedito
17h30-Rainha da Paz

19hOO-Matriz

Ano Eucarístico "Ficai conosco, Senhoril

120 Domingo do Tempo Comum

"Não tenhais medo"
DOMINGO
07hOO-Matriz
09hOO-Matriz
19hOO-Matriz
08h30-Molha

08h30-São Cristóvão

A liturgia de hoje nos convida a testemunhar amor de Deus, ainda que forças
contrárias ameacem nossa pregação. O cristão professa sua adesão radical

ao projeto do Reino de Deus pelas palavras e ações'.
Deste modo manifesta ao mundo a força libertadora do Evangelho de Jesus
Cristo. Para aquele que crê não há motivos para temor. Mesmo que todos se

voltem contra ele, a presença de Deus nunca abandona.

"'�"",:.K.-. f/....,.

�••",,;$iW�"- � aL.� '.

I CIN A

Jogos Mortais - 2004 - Suspense
O ator Leigh Whannell (Matrix Reloaded)
escreveu e atua nesse suspense de terror
que é considerado uma obra ainda mais
pesada do que Seven - Os Sete Crimes
Capitais. Jogos Mortais leva o espectador
para dentro da mente doentia de um serial
killer. Este 'cria cenários diabólicos para que
suas vítimas optem pela vida ou pela morte
e assim entendam o verdadeiro valor de se

'estar vivo. O psicopata Jigsaw tem esse
apelido por causa da cicatriz em forma de
quebra-cabeças deixada na pele de' suas
vítimas. Ele obriga que suas vítimas
cometam atos dolorosos e assustadores
para salvarem suas vidas. O tenente Tapp
(Danny Glover, da série Máquina Mortífera)
deve conduzir a investigação e prender o
assassino. A dificuldade em localizar Jigsaw
leva Tapp a criar uma obsessão ensandecida,
vendo-se totalmente envolto num jogo de
horror e morte. Com sustos de arrepiar e
uma tensão extrema e interminável,Jogos
Mortais é um dos melhores filmes do
gênero nas últimas temporadas. Com Cary
Elwes (Twister) e Monica Potter (Na Teia da
Aranha).

I

.. ,

JOA VíDEO LOCADORAIJOA
v í D E O
LOCADORA

Em Busca Da Terra Do Nunca - 2004
- Drama
JohnnyDepp (Piratas do Caribe) é o escritor
James M. Barrie nesta produção indicada a

sete Oscar® e que colecionou diversos
prêmios em agremiações importantes por
todo o mundo. Conta a história da inspiração
para que o escritor criasse sua obra maior, a
universal saga de Peter Pan, o garoto que vive
na Terra do Nunca, persegue a própria sombra
e jamais cresce. O filme começa no momento
em que o escritor encontra a família dó garoto
Peter (Freddie Hiqhmore), um dos quatro
filhos de Sylvia (KateWinslet, de Brilho Eterno
de uma Mente sem Lembranças). A partir daí,
pressionado para escrever uma peça de
sucesso.já que sua última foi um fracasso,ele
começa um relacionamento de amizade com

a nova família, ao mesmo tempo em que vê a

relação com sua esposa (Radha Mitchell,de
Melinda e Melinda) desmoronar, É da
imaginação das crianças e dessa sua nova

amizade que ele tira as idéias para escrever a

peça. A produção mescla nas doses certas o .

realismo e o processo criativo do escritor com
as fantasias que ele vai vislumbrando em sua

própria mente. Uma presença de peso no
filme é a do ator Dustin Hoffman ? ele já
trabalhou com o universo de Barrie ao

interpretar o capitão Gancho em Hook, de
1991. O diretor Marc Forster é o mesmo do
polêmico A Última Ceia (01):

Alone ln The Dark - O Despertar Do
'

Mal-Ação
Inspirado num bem-sucedido videogame
homônimo da Atari, Alone in the Dark - O

Despertar do Mal traz Christian Slater

(Códigos de Guerra) no papel de Edward
Carnby, um detetive que investiga o

inexplicável e o sobrenatural. Sua nova missão
é investigar a morte de um amlqo, As pistas o
levam até Shadow Island, um lugar perigoso e

bizarro. Lá ele encontra uma seita que cultua
um antigo' demônio e planeja trazê-lo de volta
à vida para dominar o mundo. Somente ele e

uma jovem antropóloga (Tara Reid, de
American Pie) poderão evitar que o mal

renasça. Enquanto tenta lutar contra as forças
sinistras, a mente de Carnby passa a ser

dominada pelas entidades do mal, podendo
colocar tudo a perder. Essa aventura juvenil de
terror traz elementos de filmes como Resident
Evil - O Hóspede Maldito (videogame) e
Constantine (as forças do mal) e tem tudo
para agradar aos fãs do gênero.

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

www.joavideo.com.br
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Macarrão Nutritivo

. Ingredientes: 2 pacotes de macarrão tipo miojo; 2 colheres (sopa) de Azeite de Oliva Espanhol; 1

xícara (chá) de acelga fatiada; 1 cenoura em fatias; 1 xícara (chá) de frango desfiado; 1 colher (sopa)
de molho de soja.
Preparo: Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem. Escorra e reserve. Aqueça o

azeite de oliva e frite o macarrão rapidamente. Acrescente a acelga, a cenoura, o frango, o molho de
sola et /2 xícara (chá) de água: Assim que o molho reduzir, retire do fogo esirva em seguida.
Dica: Cozinhe peito de frango, sem peles, em água temperada com cebola e 'alho e um pouco de sal.
Corte em cubos e use no macarrão

I. Arroz Especial
Ingredientes: 3 colheres (sopa) de azeite; 1 dente de alho amassado; 1 talo de salsão picado; 1

J tomate, sem pele e sem sementes, picado; 1 cenoura picada; 150 gramas de lentilha deixadas de
molho por 6 horas; 1 cebola grande picada; 1 xícara de arroz branco pronto.
Preparo: Em uma frigideira, aqueça duas colheres de azeite e refogue o alho e os legumes por 10

tl minutos. Junte a lentilha, cubra com água, temper.e com sal e pimenta e cozinhe, em fogo baixo,
lU at� a lentilha ficar macia. Enquanto isso, doure a cebola no azeite restante até ficar escura, retire
I! áfrigideira e escorra em papel absorvente,Misture o arroz com a lentilha, salpique a cebola
,� dourada e sirva imediatamente.

Desenvolvendo Soluções

473717676
www.tecnoflex.com.br

I f s
s stem(:lS

473716864
www.infosoftsistemas.com.br

CENTRIUM
,

INFORMATICA
Sistemas de Gestão

473717764
www.centrium..com.br

/
r

II

icroinformática
472751968

www.icroinformatica.com

"
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Glamour e Romantismo embalam
festa de lançamento de "Alma Gêmea'
Por Erica Guarda/GB Edições

Novela estréia nesta segunda, na Globo, e

traz como tema principal a reencarnação

,
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<] Na trama de

Walcyr Carrasco,
Priscila Fantin dará
vida à índia Serena,
reencarnação de
Luna (Liliana
Casto)

pelo jardim e 100 ânforas e vasos antigos com
arranjos de rosas por vários cantos da festa.
Já envolvidos pelo clima do evento, Jorge Fernando,
o diretor de Alma Gêmea, convocou a todos os

presentes para assistir ao clip da novela, mas antes

fez questão de ressaltar o trabalho dos outros
diretores, Fred Mayrink e Pedro Vasconcelos. Não
satisfeito, Jorge Fernando, para surpresa de Fred,
pediu ao amigo para soltar a voz e cantar "Flv me to

the moon", música que faz parte da trilha sonora e

com a qual o diretor fez uma participação especial
, como cantor de boate na trama.

Logo em seguida foi a vez do autor Walcyr Carrasco
dizer algumas palavras ao público presente. "É uma

alegria compartilhar este momento que é tenso, mas
de muita felicidade do início de uma nova novela".
O autor ainda explicou que a novela conta uma

grande história de amor e que foi baseada em uma

lenda grega, a qual diz que o Criador, em um

determinado momento da história, separou os

corpos de homens e mulheres e, por isso, até hoje
cada ser busca sua metade para formar um
novamente.

A trama
Dividida em duas fases inicia na década de 20 e

depois é ambientada nos anos 40 -, a história
começa mostrando o amor entre Rafael (Eduardo
Moscovis), um botânico que cria rosas, e Luna
(Liliana Castro), uma jovem bailarina doce e

delicada.
Rafael é um jovem botânico especializado em criar

rosas; rico porém solitário, busca uma parceira para
preencher seu coração. Luna (Liliana Castro), uma
linda bailarina amável e suave, procura o mesmo

para sua vida. Como que pela força do destino,
<' quando os dois se conhecem em uma igreja, é amor

à primeira vista. Um amor tão forte que, em pouco
tempo, eles se casam e têm um filho, Felipe (Sidney
,.,sampaio). ','
liExtremamente felizes, Rafael e Luna moram num

magnífico casarão, em estilo antigo: dentro de uma

chácara onde o botânico cultiva rosas. O jovem, de
renome internacional, possui estufas para enxertos e

criação de novas espécies de rosas e, no centro da
cidade, uma loja de rosas com seu escritório, onde as

flores são vendidas em mudas ou maços.
Já Luna, por quem Rafael é apaixonado, é pianista e

bailarina e possui em casa um ateliê só para ela, com
espelhos, roupas para dançar, um armário com

figurino especial e um piano de
.

cauda na sala principal. Com a

'vida perfeita, Luna ainda está
radiante porque fará a sua

primeira apresentação como

bailarina principal no Theatro
São Paulo.
Para celebrar o amor que sente

por sua esposa, no dia da

apresentação de Luna, Rafael a

presenteia com a surpresa que
, preparou durante um ano: uma

linda rosa branca a rosa Luna
criada por �le especialmente para
a mulher.

Luna, felicíssima, se apronta para
sua grande noite com um

belíssimo vestido branco. Linda, a
jovem porém nem desconfia que
dentro de sua própria casa há um

"espinho": Cristina (Flávia
Alessandra), a governanta da casa

e também-a prima pobre de Luna.

Amargurada, Cristina sente-se

injustiçada. Luna é rica, é casada
com Rafael a quem Cristina

sempre desejou e, para completar,
herdou da avó, Adelaide
(Walderez de Barros), as jóias da
família, que Luna resolve usar no

dia de sua estréia. A vilã Cristina
decide, então, pedir a seu

namorado, Guto, que roube as

jóias da prima.
'

Toda a alegria do casal é

interrompida quando, ao sair do
espetáculo, Luna e Rafael são

surpreendidos por dois bandidos
Guto (Alexandre Barillari), um
admirador de Cristina, e Xavier
(Luciano Vianna) -v-que roubam
as jóias da bailarina. Rafael, para
defender a esposa, reage ao

assalto e Guto, assustado, acaba
atirando na direção do botânico.
Luna, ao perceber que seu marido
será atingido, coloca seu corpo na

frente do dele para defendê-lo e

acaba levando o tiro no lugar de
Rafael.

QUEM É QUEM?!_
Luna (Liliana Castro) Esposa de Rafaeln
década de 20, é uma bailarina doce e suav:Quando conheceu o marido, foi amor i
primeira vista. Um amor tão grande que!!1 SI
com que ela morr_esse em seu lugar.

Rafael (Eduardo Moscovis) Inicia a traml 5
apaixonado e feliz, mas, após a morte di 51
esposa,se fecha em si mesmo e mal liga pai ,I
o filho, para a casa e para a empresa,[
botânico, especializado em criar rosas,que
produz e vende para todo o país 'e expOrll
Rico,após a morte de Luna, nunca maiseri
uma nova espécie de rosa, até a chegadad
Serena.

SerenaJPriscila Fantin) Mestiça filha de
uma, índia e um garimpeiro -, é frágil!
delicada, porém corajosa. Possui um sonho
que a faz ir em direção a Rafael. Cresce em
uma aldeia indígena e, no início, hesitar!
entre ficar na tribo para sempre, casando·�
com o índio José, ou ir em busca do seu
sonho. Possui uma sabedoria simples,quasl
ingênua, mas que ajuda muito as pessoal
baseadaem seu aprendizado com o pajéd!
tribo de sua mãe.

Cristina (Flávia Alessandra) É a grandevili
da história.Ambiciosa.quer ficar rlca e casar,
se com Rafael a todo custo. Nunca SI

conformou com a riqueza de Luna. Apósl
morte da prima, apossa-se da casa comi

desculpa de ajudar Rafael a criar o filh� ,

Felipe.Sua atração por Rafael beiraà loueur!,

Felipe (Sidney Sampaio) Tímido, foi criado
por Cristina sempre com medo, sem amorl

afastado do pai, Rafael.A chegada de S�ren!
a sua casa é um raio de luz em.sua vida,poil
ela o compreende e, apesar de mais nova,!
capaz de entender seus pensamentos
emoções.

Agnes (Elizabeth Savala) Bonita e amarg!,
não se conforma por ter perdido a únic!
filha, Luna. Ama o n-eto, mas pouco SI

relaciona com ele. Multa rica e sempr!
elegante,duvidará da reencarnaçao de Lun!
em Serena.

Olívia (Drica Moraes) Melhor amiga di

Luna, mais tarde Olívia consegue também!
ajuda de Rafael para montar um restaurant!,

Raul (Luigi Baricelli) Marido de Olívia,vivl
um romance com Dalila, a quem prometi
casamento. Separa-se de Olívia e recusa-sei
dar dinheiro até para sustentar os filhos

Ajuda Cristina em suas maldades.

O amor está no ar. Esta foi a sensação que os

convidados tiveram quando entraram na festa de

lançamento de ''Alma Gêmea", realizada noúltimo
domingo, dia 12, no cobiçado La Luna, em São Paulo.

,

Com muitas rosas espalhadas pelo local e ao som de
um quarteto de cordas, o clima era da década de 40.
Logo na entrada, para recriar a atmosfera da novela,
uma estufa, reproduzindo a Roselândia dos anos 40,
inspiração também da festa, foi decorada com folhas
no chão, fotos de vários tipos de rosas na parede e

instrumentos de jardinagem e botânica em cima de um

balcão. -,

No mesmo ambiente, os convidados puderam conferir
de perto a delicadeza com que se trabalha uma flor e a

realidade do ofício de um botânico - profissão do
personagem principal da novela, Rafael, interpretado
pelo ator Eduardo Moscovis , enquanto quatro
roseiristas, pessoas dedicadas ao cultivo de rosas

ensinavam técnicas de manuseio e enxerto em rosas.

O elenco, que compareceu em peso, circulou em clima

',0 �rGUELJR de harmonia e união

pelos 800 metros .

quadrados do La

Luna, que 'foi, pelas
mãos da cenógrafa
Chris Ayrosa, ,

ornamentado com

17 mil rosas
vermelhas e brancas,
1.600 rosas

penduradas no teto,

cenografado com
móveis de época,
recamiês e begers
bem aconchegantes
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Fronteira Gelada
Antártida. Inverno de 1999. A temperatura média é de 100°

negativos. As linhas de suprimento estão completamente
fechadas e as condições traiçoeiras tornam impossível o acesso
de aviões e barcos. A única conexão viável com o restante do
mundo realiza-se via satélite.

�
Durante este longo período, a Dra. Jerri Nielsen, única médica
em uma equipe de quarenta pessoas, descobre um nódulo em

seu .seio. Após consultar médicos americanos, via e-mail, ela
própria realiza uma biópsia e uma série de qruimioterapias para
sobreviver até que as condições' climáticas permitissem seu

resgate. Em outubro, a Guarda Nacional Americana, numa
perigosa operação, em menos de cinco minutos conseguiu
resgatar a Dra. Nielsen, levando-a para casa.O ponto alto deste
livro está na comovente viagem de auto-descoberta de uma

mulher destemida que, ajudada por seus colegas, acabou
'

encontrando a salvação. A Dra,Jerry Nielsen vive em Ohio
(EUA), onde continua praticando a Medicina.

Gatão Apaixonado
Thomas Chippering. Professor de Lingüística. Seu casamento'
com Lorna Sue, a garota que ele adora desde os sete anos de
idade, acaba de ir por água abaixo. Motivos não faltam para o

fim de uma união de 20 anos.O interesse de Chippering por
suas jovens alunas, por exemplo, agravado por sua inesgotável
capacidade de colecionar equívocos. A companharTim O'Brien
nessa narrativa pontuada porluxúria, compulsões e desilusões
amorosas é um prêmio para qualquer leitor disposto a

conhecer um dos grandes escritores contemporâneos.

o Amor Secreto
O que acontece quando o desejo
irrompe, revolvendo existências que
pareciam satisfeitas? Uma paixão
intensa, longa, furtiva. Uma relação
adúltera entre o grande músico e a

refinada senhora, descoberta pela filha
dele, depois da morte do pai, em
apaixonadas cartas de amor. Este livro
fala de uma irlefável dedicação, e
ambienta-a no mundo dos intérpretes
de música clássica como se a autora

quisesse ressaltar que o amor ainda é
capaz de viver de movimentos
musicais, silêncios, pausas e

sentimentos extremos.

o Guarda do Museu
Órfão aos oito anos de idade, DeFoe
Russet cresceu num hotel, aos
cuidados de seu tio Edward. Agora, aos
trinta anos, trabalha com ele como
.guarda no Glace Museum.À noite,
DeFoe passa o tempo tentando
conquistar Imogen Linny, a zeladora
do cemitério judaico. Quando o

quadro holandês "Judia Numa Rua de
Amsterdã" chega ao museu,lmogen
troca sua vida real pela vida
enobrecida que imagina a para sua

personagem. Excelente leitura.

Tu sei giovani? (Você éjovem?)
Venha' participar da 1 a Gincana de Círculo;
Trentinos Brasil:Centro Santa Catarina e parandarcom o objetivo de integrar os descendentes e

imiqrantes trentinos. ,

Na Gincana serão realizadas atividades culturafllrfilantrópicas, recreativas, esportivas e tare aI

surpresas.
Datas: 16 e 17 de ju lho de 2005, no
Local:Pavilhão B da Proeb,em Blumenau,Sc. ,

Início sábado às 14hs e término no domingo aI

17hs.' .

Informações através do telefone 8814-9654 co!11

Gilson,e 376-1595 ou 9135-5713 com Edenise.

15a Festa Italiana
'a

Queremos aqui agradecer a todos que de forii1o
direta ou indiretamente colaboraram para
sucesso da 15a Festaltaliana.

1 a Gincana Círcolos
Trentinos do Brasil 16

e 17/julho

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SEGUNDA - Jaque fica chocada ao saber que João
está vendendo OVDs piratas. As amigas de Letícia
não comparecem ao treino de futebol, deixando-a

I�
decepcionada. Miguel confessa para Horácio que
acha Rita uma mulher muito especial. Natasha

li sugere que Letícia marque os treinos à tarde.-Urubu;
Se

Kikb e João ficam satisfeitos com as vendas. João
oferece parte dos lucros a Marcão, que não aceita.

9' Miyuki coloca várics enfeites bem femininos no

ôr carro, para tristezá de Rafa e Cabeção. Naná e

Horácio falam para Vilma que gostaram do
piquenique. Vilma convence o casal a marcar um

encontro. Letícia quer inscrever o time de futebol
�; !eminino num torneio e sugere que Betina filme os

Jogos para depois passar para DVD. Pasqualete
b gosta da idéia. Naná se arruma toda para ir a um

,:
baile com Horácio, Miyuki, Betina e Kitty percebem
que'ela está interessada nele. Rita descobre que a

clínica de Miguel vai fazer dez anos e decide

9 organizar uma festa surpresa para ele. Bernardo

9-
confessa para Download que ainda gosta de Betina,
m�s não sabe se eles vão ficar juntos. Pasqualete
reune os .ahmos e diz que o pai de Marley
denunciou a compra de um DVD pirata no colégio.

,U

QUINTA -

com
�Joao garantea Jaque que pegou os OVOs

ESCOI�ma P��soa que não estuda no Múltipla
men'

a. Letlcla faz um gol, para alegr:ia das

dê dl�a�.Cabeção decide fazer com que seu carro

está
e

�'t?, para que Miyuki e Rafa achem que ele

gan�n el.12 com seu novo visual. O time de Letícia

falan� o Jogo. Bernardo descobre que João estava

que
o � ver.dade, Kiko diz para seu treinador, Beta,

fala PreCisa ficar mais forte em uma semana. Letícia

aindp,ara .as meninas que elas precisam treinar

corn�' mais para o próximo jogo. Rita e Maria
lOam os detalhe.s da festa, sem que Miguel

JOAO MIGUEL JR

I
Maldade
Alguns fofoqueiros maldosos estão

espalhando que a Globo teria decidido
encurtar os capítulos de "América': por isso é

que a nova trama, "Belíssima", começará a

ser gravada em julho.

Novidade na Globo
Fofoqueiros do bem andam espalhando que
Angélica terámesmo uma atração só sua,
assim que terminar a nova edição do
"Fama". O programa terá auditório e

repórteres espalhados pelo Brasil inteiro,

cuidar dele, dos neqócios e da casa'. Rafael explica
que sente que sua esposa ainda está viva. Cristina diz
a Rafael que ele deveria casar-se de novo. Serena fala
para o Pajé que sente uma música lhe chamando
para longe da aldeia, e não sabe se deve segui-Ia ou

ficar e se casar com José Aristides.O Pajé afirma que
todos vêm ao mundo encontrar o amor. Jacira é
morta por.urna onça, para desespero de serena.José
Aristides pede que Serena se case com ele, agora
que não tem ninguém no mundo. Mirna fala para
seu irmão Crispim que quer arrumarum namorado
para não ficar encalhada. Crispim diz a Mirna que é
ele quem vai escolher o namorado dela.Olívia conta

para Rafael que vai dar uma festa de aniversário de
casamento surpresa para Raul e o intima a ir. Rafael
agradece Abílio por cuidar dos negócios. Eduardo
pede a ajuda de Vera e Olívia para arrumar uma

namorada para Rafael. Olívia garante que vai

apresentar Rafael para uma mulher deslumbrante
em sua festa.

'

Festa Surpresa-
Na semana passada a festa foi nos bastidores de "A Diarista". Claudia

Rodrigues fez aniversário e a equipe do programa preparou um bolo
surpresa para a intérprete de Marinete. A festinha improvisada aconteceu

depois de Claudia gravar·suas cenas - parte como Marinete e o restante como

a sósia Maria Elizabeth - para o episódio "Aquele da Revolução", em que a

doméstica vira líder das diaristas. Além do diretor José Alvarenga Jr. e dos

colegas de equipe, o "parabéns pra você" também foi prestigiado pelo
namorado da atriz, o músico Bena Lobo.Quanto à idade, Claudia brincou:
"Estou na idade suficiente para começar a mentir a idade".

Reunindo celebridades
Zeca. Pagodinho pilotou show de
lançamento de seu mais recente CD,
rodeado de muitas famosas. Entre elas,
estavam Marisa Monte, Mara Manzan, Luma
de Oliveira e a irmã Isis.

Fazendo o melhor
iaís Fersoza se prepara para viver Mariana, na
novela "Os Ricos Também Choram", no SBT..

Protagonista da trama, a personagem viverá
dividida entre dois amores; como a história se

passa nos anos 30, a atriz tem se dedi�ado à
leitura de livros da época e também assistido a

alquns filmes.
.

Autógrafo
O "casseta" Bete Silva acaba de lançar o seu livro "Júlio Sumiu no Rio". A noite de

autógrafos aconteceu numa badalada livraria e o humorista foi muito paparicado
pelos colegas do "Casseta & Planeta" e outros famosos.

perceba. Bernardo fala para Download que vai
observar Urubu.Download pede para ele não acusara
colega injustamente só por causa de ciúmes. Cabeção
decide ligar para Dentinho, um mecânico meio

picareta. Naná conta para o pessoal da república que
ela e Horácio estão namorando.Jaque descobre,que o

telefone de sua casa foi cortado.Júüo César avisa que
não pagou a conta para que Rita aprenda como vai ser
quando ela tiver que se virar sozinha. Cabeção pede
que Dentinho faça com que o carro pare de andar.Kiko
malha demais e começa a ficar todo dolorido.
Bernardo vê Urubu entregando um envelope para um

aluno e recebendo dinheiro.

SEXTA - Miyuki tenta ligar o carro, mas não consegue.
Cabeção diz que o Ogromóvel não pegou porque está

e quer voltar a ser como antes. Kiko diz que vai
recorrer a outros'métodos se sua malhação não der
resultado, Pasqualete fala para Betina que ela vai ser
afastada do comitê organizador da festa defim de ano.
Rita convida várias pessoas para a festa. Urubu
percebe que a fita de sua câmera sumiu e fica nervoso.
João, Kiko e Marcão decidem não dedurá-lo. Cabeção
pede que Dentinho diga a Rafa e Miyuki que o

problema do carro é emocional. Letícia percebe que as

meninas estão mais empolgadas com o time e fica'
satisfeita. Bernardo fala para Betina que foi Urubu
quem fez os DVDs piratas e entrega a fita para ela.

Te�çA - Jaque olha para João, que fica nervoso. Miguel chega à clínica e se depara com a festa
Pasqualete pede que os alunos denunciem se organizada por Rita. Betina mostra a fita a Urubu e
souberem quem está vendendo os OVOs. João,

LperguntacomoelepôdefaZeraqUilOComela.UrUbu e Kiko decidem jogar fora a mercadoria.
Naná Conta para Betina sobre Horácio, deixando-a " ' ,

radiante.JOão pede que Jaque não diga nada sobre / ALMA G EMEA - ESTREIA
os, OVOs. Letícia avisa para as meninas que o

pn�eiro jogo delas está chegando e elas precisam
treinar bastante. Aline, Kitty e Bel ficam
cOntrariadas,Rita fala para Maria que quer convidar
para.atesta pessoas queMigueljá ajudou na clínica.
N.ana e Horácio marcam outro encontro. Rodrigo
,aJuda' a treinar o time de Letícia, mas avisa que ele
está muito fraco. Letícia insiste para queas meninas
tenham mais animação. Para trabalhar como
modelo, Kiko precisa ficar bem mais forte

....

em uma

sem.ana. Rafa percebe que o novo visual do carro

�t�al.mais garotas e começa a gostar. Cabeção fica
IOJunado.Kiko malha bastante. Uma pessoa vai até
a sala de infqrmática e pirateia mais DVDs. Betina
entra e vê seu filme no computador. Pasqualete
pergunta se ela está envolvida nesta história.

,E �e����;::�i����r:p�un��;o��r�s::s�;:;�����i�
eJo�ochegam mais cedo no colégio por diferentes

m��I�OS. Letícia pede que todos os meninos do

�o €910 torçam pelo time de futebol feminino.

i�sqU�lete .explica para Naná que vai ter que
,( pedir Betina de usar o computador e depois dar i TERÇA - Jacira percebe que sua filha tem uma marca

:��a lJ�a punição ainda mais s�vera.A orientado!a : no peito diferente. Jacira mostra a menina ao pai,
caClonal da escola garante a neta que elas vao � Josias, que é branco e garimpeiro.Josias não dá muita

ton�eglJir provar sua inocência, Betina conta para'
� bola e decide ir embora da aldeia para não ser

p�lJ u q�e foi acusada de piratear osDVDs. Ele fala obrigado a casar com Jacira.Jacira fica arrasada.Rafael

cora Joao, Kiko e Marcão que todos precisam : afirma que não vai se conformar nunca com a morte

90��e�sar. Horácio confessa para Bernardo que l de Luna. Agnes se desespera ao saber que a filha

esta:na �e namorar Naná. Marcão fala que quem � morreu. Cristina revela a Débora que mandou Guto

JOão
a ,Pirateando os OVOs precisa, se entregar.

,

roubar as jóias de Luna. Débora aconselha Cristina a

Co
' Klko e Urubu garantem que não foram eles e � pegar as jóias de volta e escondê-las, pois elas são a

demebam a desconfiar uns dos outros. Jaque � prova do crime. Ela fala para Cristina que, agora que

pr:co re o que aconteceu com Betina e se
'

LUl1a morreu, será sua chance de consolar Rafael e

ten�cupa, �etjna comenta com Bernardo que � ficfrcom ele.Cristina dáãlgum dinheiro a Guto e pede
dei

Ou ensinar Urubu a usar o computador,
,

que ele desapareça.Guto vai, mas afirma para Cristina

qu xando-o. desconfiado. Rodrigo e Letícia pedem : que a ama e vai voltar um dia. Rafael pede que

Na��s menmas dêem tudo de si no jogo. Horácio, e : Bernardo destrua todas as mudas da rosa Luna e

con
a começam a namorar, A equipe de Letícia

'

afirma que vai manter só um pé em sua estufa.c'ristina
dig

segue empatar o jogo.JaqueexigequeJoão lhe esconde.as jóias no compartimento secreto de uma

ouv:.quem está pirateando os pVDs. B.ernardb i escrivaninha. Rafael decide manter o ateliê de Luna

� exatamente como ele estava. Cristina se ofere__ce para
: ajudar a criar Felipe. Rafael agradece a Cristina por sua

: qenerosidade.OPajé diz a Jacira que sua filha veio ao

: mundo com uma missão e dá a ela o nome de Serena.
; Seis anos se passam. Rafael trabalha .ern suas rosas,
,

mas não conseguiu criar nenhuma nova variedade
: desde a morte de Luna.

: SEGUNDA - Rafael colhe algumas rosas para levar à
� festa da cidade e oferecer à Nossa Senhora da Rosa
� Mística.Luna ouve Rafael rezando na igreja e pedindo
� um amor,Cristina é eleita a Rainha das Rosas, por ser a
: menina mais bonita da cidade. Débora, mãe de
� Cristina, garante que Rafael está interessado nela e a

� aconselha a casar-se logo com ele, pois ele é muito
,

rico. Rafael vê Lurra entrando no baile da cidade e vai
� tirá-la para dançar. Cristina fica furiosa e morta de
� inveja. Luna explica para Rafael que é prima de
� Cristina, bailarina e que acabou de se mudar para a

� cidade. Rafael e Luna ficam encantados um pelo outro.
:
O tempo passa. Rafael pede Luna em casamento.

, Agnes, mãe de Luna, acha que eles vão se casar

: depressa, demais, mas, Adelaide, avó da bailarina,
: entende que os dois são almas gêmeas. Rafael dá um

; anel a Luna. Cristina garante a Débora que Rafael um
� dia será dela. Rafael e Luna se casam.Nasce Felipe,filho
� dos dois. Débora sugere que Cristina vá trabalhar de
: governanta na casa de Rafael para conhecer um bom

i partido.Cristina vai,mas para ficar perto de Rafael.

: QUARTA - O índio· José Aristides fala para Serena que
i ela é a índia mais bonita de sua tribo e a ,pede em

: casamento.Serena diza José Aristides que não quer se
i casar, deixando-o pasmo. Cristina. pede que Felipe
� ajude Rafael a esquecer Luna,FeJipe diz ao pai que sua

[ obsessão por Luna fez com que ele esq.uecesse de

QUINTA - Serena vê que Cleyde esta presa na escola
e vai salva-Ia. Um pedaço do telhado cai sobre
Serena, que desmaia. José Aristides a salva e a leva
para uma aldeia mais distante, para que o Pajé cuide
dela. Cristina explica para Guto que já lhe mandou
todo o dinheiro que tinha, mas garante que vai se
casar com Rafael e conseguir mais. Guto fala para
Cristina que gbstaria 'de se casar com ela. Cristina
deixa claro para Guto que eles não precisam se casar

para ,estarem juntos. Vitória, o filho mais velho de
Divina e Osvaldo, chega' na pensão dos pais,
avisando que perdeu o emprego. Divina e Osvaldó
tentam conseguir um lugar para Vitória dormir na
pensão lotada. Serena acorda. José Aristides conta

para ela que a aldeia foi queimada e a convida para
viver com ele. 'serena diz que vai pensar, pois sente
um chamado em seu coração. Serena vê novamente
a rosa branca. O Pajé diz que ela tem que viajar até
encontrar a flor, pois saberá que encontrou seu

destino. Felipe diz a alivia que sempre achou que
Rafael iria se casar com Cristina. Olívia afirma que
Rafael pode encontrar alguém melhor.Cristina ouve

e fica furiosa. Débora sugere a Cristina que elas
descubram algum segredo de Olívia para que
consigam tirá-Ia de seu caminho.

SEXTA - Serena pega uma carona-num carro de boi.
Rafael e Felipe chegam na festa de Olfvla .. Ollvia
mostra a Felipe que sua filha Mirella já está uma

moça. Felipe e Gumercindo se interessam por
Mirella. Dalila se encontra secretamente com Raul.
Os convidados de Olívia começam a comentar que
Raul está demorando a chegar na própria festa. O
carro de boi chega numa fazenda. Serena fala para o

capataz que está querendo cheqar em São Paulo. O
capataz diz a Serena que- ela não tem dinheiro
suficiente para chegar e a aconselha a ficar um

tempo trabalhando na cozinha da fazenda.
Almerinda, uma senhora que trabalha na cozinha,
percebe que Serena é muito inocente e açJivinha
que, a inocência dela não vai durar muito, Débora,
Agnes e Adelaide vêem Kátia na festa e acham que
ela parece vulgar. OUvia apresenta Rafael para
Madalena e sugere que eles dancem, Rafael explica
para Madalena que não sabe dançar.Olivia garante a

Madalena que Rafael gostou dela. Raul e Dalila
dançam numa boate. Os convidados de Olívia
começam a ir embora, para constrangimento dela.
Raul e Dalila ficam presos na boate pela chuva. O
capataz comenta com um peão que está
interessado em Serena. Rafael fala para Olívia que
não quer namorar ninguém e afirma que jamais
esquecerá Luna.

'

SÁBADO - Serena consegue fugir do capataz. o
capataz, furioso,manda todos os peões perseguirem
a mestiça. Serena se refugia em cima de um telhado.
Olívia exige que Raul lhe diga onde estava. Cristina
faz perguntas sobre a festa a Rafael. Rafael não gosta
do interrogatório e se 'irrita. Cristina estranha, pois
Rafael nunca a tratara assim antes. Rafael conta para
Eduardo que tem se sentidp inquieto e acha que
algo em sua vida vai mudar. Raul fala para Olívia que
estava fazendo negócios em São Paulo e ficou preso
por causa da chuva, Ele afirma que ela é a culpada,
pois feza festa sem lhe avisar.Olívia'se sente culpada
e chora. O telhado cede e Serena cai dentro da casa.

Cristina pede que Guto descubra quem é a amante

,de Raul. Bernardo sugere a Crispim que ele arrUlT)e

um 'trabalho para Mirna para ela parar de pensar em
se casar.Osvaldo estranha que Kátia, que havia saído
da Cidade quando era pequena, tenha voltado e não
tenha avisado a Elias, seupai. Elias fica indignado ao

saber e decide ir falar com a filha. Serena consegue
fugir da fazenda com a ajuda de Almerinda. Olívia
garante a Madalena que Raul não foi à festa porque
passou mal. Madalena começa a' espalhar que o

casamento de Olivia não está indo bem.

A LUA ME DISSE

SEGUNDA·- Heloísa deixa claro para Gustavo que ele
não é mais livre, pois está morando com si}. irmã,que
espera um filho dele. Gustavo pede par�"Wão perder
contato com Heloísa e que ela deixe que ele a ame à
distância. Madô comunica a Geórgia que se separou
de Lúcio e pede dinheiro emprestado à amiga.
Adalgisa manda Soraya se animar e ir atrás de Pedro.
Zelândia manda Tadeu parar de ficar atrás de Heloísa.
Tadeu se desespera ao ver o carro de Gustavo.Adilson
pede um emprego para Zelândia, Leontina manda
Madô tomar juízo, porque vai ter que pagar Geórgia.
Whitney entrega que Violeta está saindo com Lúcio e

pergunta se Madô quer dar um flagrante. Samovar
levanta a hipótese de Anselmo ter uma queda por
Djonísia. Ademilde diz que ele se chama Caricato.
Naíde avisa que Talarico, Coriolano e a croata vão
também à gafieira. Branca garante a Adonias que o

avião é seguro. Joaquim agradece a Branca por ter
aceitado o convite. Soraya diz a Pedro que não vai
mais fazer a campanha e ele vibra. Os dois marcam o

casamento. Madô e Whitney seguem Lúcio e Violeta.
Armando diz à, Leontina que está fazendo muitos

progressos com o Senador Boaventura e já pensa em

comprar uma casa. Leontina exige ganhar uma

mesada. Heloisa ouve um barulho em sua casa e

tranca janelas e portas.

TERÇA - Heloísa conta que o encontro com Gustavo
foi maravilhoso. Madó se escandallza ao ver Violeta e

Lúcio andando de pedalinho na Lagoa. Murilinho
promete fazer Julieta feliz.Gibraltar não gosta de ver o
casaljunto.Madô eWhitney pedalam atrás deLúcio e

Violeta e acabam à deriva. Ester pede que Beatriz não
deixe de se comunicar com ela. Ester garante que o

noivado de Heloisa foi mais um golpe. Soraya diz que
está enjoada. Geórgia se preocupa em ser avó, mas
logo se anima pensando na festa. Madô apavora
Whitney dizendo que a capivara vai pegá-Ia. Meia
Noite conta para Heloísa que' Tadeu está por. perto.
Gustavo garante a Esterque não vai se sentir culpado,
,quando ela o acusa de insistir com Heloisa e

abandonar Beatriz.Gustavo se preocupa ao saber que
Heloisa pediu para Arthur dormir na casa da avó.
Boaventura entrega dinheiro a Leontina, Elvira e

Armando. Leontina volta a exigir sua parte. Dauro
também quer a sua parte como laranja. Boaventura
manda que Armando pague a Dauro apenas.Bisogno
coloca Adail dentro do armário quando Sulanca bate
na porta.Adail acha uma caixa em um fundo falso do
armário edescobre quatro identidades de homens na
caixa. Naíde mostra o..seu vestido de noiva para
Coriolano. Adalgisa vibra com a possibilidade de
Soraya estar qrávida.Zelándia se recusa a servirTadeu
e pede que ele saia do bar.Gibraltar avisa Heloisa que
Tadeu está por perto. Heloisa pede para Branca
dormir na casa de Marisinha. '

QUARTA, QUINTA, SEXTA SÁBADO - Até o

fechamento desta edieão os capítulos de quarta,
quinta, sexta e sábado, ainda não haviam sido
editados.

AMÉRICA
SEGUNDA - 501 combina de conversar com May
quando sair do trabalho. Neuta fica furiosa ao saber
que todos os peões se recusam a montar Bandido.
Carreirinha afirma que Bandido deve ser Sinval
reencarnado, que voltou porque estava com ciúmes
de Neuta. Tião fala para Simone que jamais deu em

cima de Creusa, mas ela não acredita. May diz a Sol
que vai pagar outro homem para casar com ela, para
que ela deixe Ed em paz.Sol concorda com a proposta,
de May.Neuta exige que seja anunciado na arena que
seu boi assustou todos os peões. Tião sente uma

angústia e não sabe por quê. Geninho chega na casa

de Mazé e afirma que vendeu as terras porque queria

o bem de todos eles. Zé Higino chama Geninho de
traidor e avisa que não vai ficar sob o mesmo teto

que ele. Mazé manda Geninho embora. Geninho
fala para Mazé que não a considera mais sua mãe.

Haydée vai ao toalete e se angustia ao pensar no
abridor que roubou do .bar, Raissa e Lurdinha
sentam numa mesa perto da mesa de Tony no bar.
Vera aconselha Nina a esquecer Glauco, mas ela
afirma que não consegue.Raissa decideir ao toalete
para ver a mulher com quem Tony está,mas quando
ela chega Ia Haydée já foi embora. Haydée vai para
casa.Tony estranha que Haydée tenha sumido. Nina
vai até a casa de Glauco e fica decepcionada ao

saber que Haydée está lá.Glauco encontra o abridor
entre as coisas de Haydée. Ela fica histérica,
deixando Glauco preocupado.

TERÇA - Haydée se da conta de que ela e Raissa
estão interessadas no mesmo homem e vai embora,
atordoada. Tony explica para Raissa que ·ama

Haydée e pede desculpas por ter alimentado os

sentimentos dela. Raissa decide desistir de Tony de
uma vez por toda.lrene vê Haydée saindo do hotel
de Tony muito perturbada e lhe dá uma carona até
em casa.Haydée não conta a Irene o quedescobriu e

pede que ela a deixe sozinha. Helinho conta para
Nina que Haydée marcou um encontro com ele.
Nina teme que Haydée tenha desistido da
separação e confessa-para Vera que sua situação
com Glauco está péssima.Jane percebe que Nick e

May têm se falado ao telefone e estranha. Ed liga
para Sol para combinar mais detalhes do
casamento. Sol fala para Ed que está precisando
conversar com ele. Oinho acredita que Bandido é
Sinval reencarnado e temeque ele queira se vingar
por causa de seu interesse em Neuta. Kerry comenta
com Simone que é capaz de Tião não ter mais casa

quando voltar do rodeio. Mazé decide conversar

pessoalmente com o juiz 'sobre sua situação. Sol
descobre que May quer que ela se case com Nick e

afirma que não confia nele.May fala para Sol que vai
transformar a vida dela num inferno se ela insistir
em se casar com Ed. Sol diz a Ed que quer se casar

com el!;: o mais depressa possível. Alex fala para
Ramiro que tem certeza que Pimenta está

querendo entregá-los para a polícia. Ele conta que
vai incriminar Mari para que ela seja presa no 'lugar
deles.

_QUARTA - Haydée fala para Tony que confundiu o

que sentia e que na realidade ama Glauco. Tony
implora para que Haydée fique com ele. Haydée
afirma para Tony que o que eles pensam que
sentem um pelo outro é uma ilusão.Tonyfica muito
magoado com Haydée e garante que vai tirá-Ia da
cabeça para sempre. Haydée vai embora multo
emocionada.Creusa fala para Bebela e Detinha que
tem medo de Tião. Tião afirma para Simone que
Creusa é muito falsa. Neuta exige que Laerte deixe
que Bandido desfileno último dia dorodeio.junto
com os peões campeões. Tião conta para Simone
que está com um pressentimento ruim. Simone fica
angustiada,mas não quer contar a Tião o que houve
para não perturbá-lo antes do rodeio.Mazé explica
para Zé Higino que conversou com o juiz, mas ele
disse que eles vão ter que sair das terras de qualquer
jeito, pelo menos por enquanto.Zé Higino se lembra
de todas as boas memórias que aquele lugar traz e

fica triste. Mazé diz a Júnior que precisa encontrar
um luqar para ficar.Júniorofereceas terras de Neuta,
mas Mazé insiste em consultá-Ia antes. Feitosa
apresenta Flor para Diva, sem contar que ela é filha
de lslene. Diva fica encantada com Flor. Gomes fala
para Graça que levantou a ficha de Alex de novo,
mas vai esperar que Mariano saia do hospital para
entregá-Ia a ele.Alex diz a_ Mari que quer (asar com
ela e levá-Ia para Miami. Glauco percebe que
Haydée desapareceu e liga para Nina para saber
onde ela está. Nina fica arrasada. May confessa para
Jane que se ofereceu-para dar dinheiro a Nick para
ele se casar com Sol. Helô conta para Consuelo que
vai embora para o Brasil sem avisar nada para Neto,
Waldomiro conta para Tião que Sol vai se casar com
um americano.

QUINTA - Tião ficá em estado de choque. Djnho
aconselha Tião a esquecer Sol de uma vez, pois ela
só trouxe problemas para sua vida.Tião afirma para
Dinho que a mulher certa para ele é Simone. Sol fica
triste ao pensar que Vai casar com alguém que não

ama e sente saudades deTião.Cidinha e Ju dizem a Sol
que ela precisa tirar várias fotos comEd: no tempo do
narnoro.notempo do noivado, na lua-de-mel.Jane fala
para Nick que ele não pode dizer a May que Sol foi
presa, pois é capaz dela querer prejudid-Ia_ May
confessa para Ed que detesta pensar em tudo o que
ele vai precisar fazer com Sol para parecer que eles
estão casados de verdade. Haydée afirma para Glauco
que não quer se separar dele. Tony conta para Raissa
que terminou tudo com a mulher que amava.e que
está voltando para Miami. Raissa marca um encontro

com Tony. Glauco planeja fazer uma viagem com

Haydée. Laerte garante a Neuta que não enganou
Mazé e que ela sabia muito bem o que estava

assinando.Tião é o campeão do rodeio. Neuta faz com
que Bandido desfile no final do rodeio. Tião diz a

Simone que está gostando cada vez mais dela, Simone
temmedo de contar a Tião que Laerte enganou Mazé,
pois acha que ele pode ficar com raiva dela também,
Creusa se insinua para Tião. Raissa fala para Haydée
que voltou com seu namorado. Haydée garante a

Raissa que ela vai ser feliz. Feitosa afirma para Irene

que Flor vai acabar ccnquistandoDiva.

SEXTA - Zé Hiqino se recusa a sair de sua casa. Laerte
manda que a policia expulse Zé Higino e Mazé de
qualquer jeito, Simone conta para Tião que Geninho
vendeu as terras da família para Laerte. Tião decide ir
imediatamente para casa. Júnior descobre que a

família de Tião está sendo expulsa de casa e decide ir
até lá ajudar. Ele fica com medo de ir a cavalo, mas Ellis
o incentiva. Mazé fala para Zé Hiqino

:

que eles
precisam sair de suas terras,pelo menos porenquanto.
Geninho comenta com sua namorada que só vai
mandar o dinheiro para sua família quando eles
pedirem. Mazé decide que não vai querer o dinheiro
de Geninho. Zé Higino e Mazé saem de casa

carregando todos os seus pertences, arrasados.
Consuelo e Mercedes preparam a festa de noivado
falsa de Sol e Ed. Sol leva alqurnas coisas suas para a

casa de Ed.Júnior pede que Mazé e ZéHiqino aceitem
ficar nas terras de Neuta.Mari afirma para Odaléia que
501 falou mal de Alex porque se sentiu çlesprezada por
ele. Ela tenta sair de casa para encontrar Alex, mas
Odaléia a tranca no quarto e sai. Gomes acha um

absurdo a atitude de Odaléia e decide chamar um
chaveiro. Alex conhece Manu e joga charme para ela.
Helinho vê Alex conversando com Manu e acha que a

conhece de algum lugar.Haydée fala para Helinho que
desistiu de se divorciar. Nina fica completamente
prostrada ao saber que Glauco não vai mais se separar.
Haydée vê Nina chorando e ela fala que o homem que
estava namorando morreu. Raissa conta para Haydée
que Tony chamou-a para passar o fim-de-semanaern
Miami. Haydée fica muito emocionada, mas disfarça.
Jane avisa May que Ed também vai ser incriminado se

ela denunciara casamento ilegal.

SÁBADO - Sianinha conta para Tião que Mazé e Zé
Higino tiveram que sair de casa.Tião se lembra da casa.
que Acácio prom'etera construir e se emociona. Júnior
lembra que Neuta possui uma casinha vaga e diz a

Mazé e Zé Higino que eles podem se acomodar ali.
Mazé e Zé Higino não sabem nem o que dizer. Laerte
fala para Simone que não quer mais que ela namore

Tião. Tião pede que Acacío lhe explique por que
Geninho fez aquilo com-eles, Ed e Sol vão para a festa
de noivado na pensão ,de 'Consuelo. May os vê
entrando num táxi juntos e fica furiosa. Jane afirma
para May que ela deve achar que Ed seria capaz de 'se
interessar por Sol, para ter tantos ciúmes dela. Sol e Ed
tiram fotos, fingindo intimidade. Simone garante a

Tião que 'vai ficar ao-seu lado na briga contra Laerte.
Mari liga para o celular de Alex desesperada, avisando
que saiu de casa. Alex não atende, pois está ocupado
demais namorando Manu. Odaléia fica arrasada ao

descobrir que Mari fugiu de casa. Gomes afirma que
Mari foi procurar Alex, Haydée fala para Raissa que
inventou que tinha reencontrado um namorado, só
para fazer ciúmes para Glauco. Raissa arruma suas

malas para ir para Miami, r�diante. Haydée pede para
conversar com Nina e marca um encontro com ela.
Helinho tenta impedir Nina de lr.em vão.Jatobá afirma
para Vera que Glauco só vai descartar Nina e Haydée
no dia em que se apaixonar por uma.terceira mulher.
Lurdinha se insinua para Glauco, que fica perturbado.
Feitosa sugere a Mariano que eles, inventem um

serviço de transporte de animais de estimação.
Mariano promete pensar na idéia. lião avisa Simone
que vai entrarem guerra contra Laerte.
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London ·Callin
Sucesso na Europa, marca londrina
Basso&Brooke prepara coleção inédita para o

São Paulo Fashion Week

Celebrado pelas revistas européias e dono de um dos
desfiles mais disputados da última semana de moda
londrina, o duo anglo-brasileiro Basso&Brooke virá
como convidado do próximo São Paulo Fashion Week.
Serão cerca de 30 looks inéditos, com a marca

registrada da dupla: estamparias poderosas. MeticulososI

à exaustão quando se fala de design, o santista Bruno
Basso e o inglês Christopher Brooke vão criar até nova

logomarca para o desfile.
Para quem ainda não conhece o trabalho dos dois, vale
avisar: eles estão em ascensão meteórica desde que
ganharam, no ano passado, o Fashion Fringe.
Promovido para revelar novos estilistas na cena

britânica, o júri do prêmio teve nomes de peso, como o

editor da Vogue América Hamish Bowles e a CEO da

Burberry, Rose Marie Bravo. Modelitos Basso&Brooke
já estão à venda em endereços nobres, como a Harvey
Nichols e a Harrods.

A grife Basso&Brooke apresentará 30 looks inéditos [>
no São Paulo Faschion Week, com a marca registrada da

,

dupla: estamparias poderosas flMtitiitj

Escolhendo o método ideal
para o peeling corporal
Primeiramente, o peeling só deve ser feito por pessoas
especializadas no assunto. Existem muitas substâncias que podem
ser usadas na esfoliação corporal; a escolha depende de cada tipo
de pele, do problema a ser tratado e da habilidade do médico. Isso é
o que recomendam os especialistas no assunto.

Um dos produtos usados-é o ácido glicólico, seguido do ácido
málico e do ácido lático. Depois de aplicada a substância, esta
permanece alguns minutos na pele e depois é neutralizada.

<'

Costuma causar um leve ardor ao primeiro contato com a pele.
Outro queridinho do peeling é o ácido retinóico; ele age somente

na camada superficial da pele que fica amarelada até o produte
'

ser removido.' �.}

O ácido salicílíco provóca um forte ardor nos primeiros segundos
\

após a aplicação. Depois de 3 a 4 minutos, surge a camada de um

pó fino e esbranquiçado sobre a pele. Como parte do tratamento,
formam-se crostas na pele que se desprendem em no máximo
uma semana. É bastante eficaz no tratamento da acne.

Outro produto também usado é a pasta de resorcina. Ela causa

um leve ardor no momento em que é aplicada.
Tem ainda a chamada Solução de Jessner, uma combinação de
ácído lático, resorcina e ácido salicílico. Age instantaneamente
e depois de aplicada, não é removida. Geralmente a pele fica
avermelhada durante 3 horas após a sessão.

<J O peeling
corporal já
caiu no gosto
das mulheres
e dos homens
mais

antenados

Leve Toque
Esconda-os
Se você tiver com alguns qui linhos a mais e com os indesejáveis
"pneuzinhos", evite usar tops ou blusas curtas. A melhor coisas é
esconder as qordürinhas localizadas para não desvalorizar a sua

silhueta. Lembre-se de que mais importante do que seguir a
moda é ter estilo próprio e para isso é preciso reconhecer as
próprias limitações, sem perder a pose e a sensualidade.

Alongando a silhueta
Para as mais gordinhas, uma dica: conjuntos de calça comprida e

blusa do mesmo tecido e na mesma cor alongam a silhueta.
Nada de estampas. E não pode se esquecer de usar sapato ou

sandália de salto.

Combinando tudo
Houve uma época em que o "must" era usar sapato e bolsa da
mesma cor. Atualmente a moda está mais democrática, e o que
vale é a harmonia entre as cores da roupa e dos acessórios.
Claro que para as situações mais formais a regra antiga ainda

vale. Um dos objetos de desejo de toda mulher é o velho e bom
sapato vermelho de salto alto. .Como combinar? Fica bom com

tons crus, preto e o próprio vermelho, é claro.

Teste no pescoço
Quando comprar corretivos, teste o tom escolhido no pescoço que
tem o tom de pele similar à parte mais clara do seu rosto. E faça
isso à luz natural porque a luz artificial poderá alterar o tom

des�ado.'
,

Cuidado com o corretivo
Este produto é para ser usado antes da base e serve para encobrir
manchas e imperfeições da pele. Geralmente o seu efeito é
excelente, no entanto quem tem rugas e pés-de-galinha já
instalados deve tomar cuidado porque o corretivo não encobre
estas marcas, ao contrário as evidencia ainda mais, com o

chamado efeito "craquelado", ou seja passa-se o corretivo, depois
a base,o pó para finalizar e onde tem as marcas a pele maquiada
"se quebra" mostrando ainda mais o problema.

I

ARlES - Pessoas amigas, do signo de Sagitário, estão propensas a colaborar com seus projetas e

aprimorar suas idéias.Receberá informações úteis e promissoras.Dia feliz para a vida amorosa.
'

TOURO - Excelente intuição e êxito nos assuntos religiosos, colegiais legais estão previstos para
você.�xito no exterior e ao trato com pessoas de alto nivel social e de inteligência.Boa saúde, pode
amar.

GEMEOS
Seu forte magnetismo pessoal hoje deverá atrair a simpatia alheia,o que lhe trará muitos beneficios.
Novas e duradouras amizades, também estão previstas.�xito em todos os meios de comunicação e

no amor.

CÂNCER - Dia em que terá forte magnetismo pessoal,o que contribuirá para o seu sucesso,junto as

mais altas personalidades de nossa sociedade. a êxito financeiro será óbvio e conseguirá obter o
que pretende no trabalho.

'

LEÃO - Notfcias e novidades do seu interesse devem ser esperadas para o periodo desta tarde.
Favorabilidade em questões de dinheiro,inventário ou herança. Bons lucros através de parentes ou
propriedadesagrfcolas.Confiemais na pessoa amada eterá vantagens com isso.

VIRGEM -Este é um ótimo dia,pois tudo indica que obterá êxito.ernneqócios ou questões ligadas'
ao comércio de materiais de ensino, de um modo geral. Sucesso social, profissional e amoroso,

principalmente.

LIBRA - Periodo dos mais favoráveis para realizar, com muito sucesso, grandes negócios,
empreendimentos e tudo aquilo que possa elevá-lo materialmente. Bom dia para a vida social e ao
amor.Notíci as a Ivi 5 sa re i ra s.

ESCORPIÃO - Dia que favorece muito a realização de alguns de seus mais legitimas desejos e

empreendimentos.Procure dar crédito aqueles que se aproximarem de você com o intuito de ajudá
lo,principalmente se tratar de nativos de Câncer.

SAGITARIO -As ações corretivas,discussões demoradas,demandas etoda e qualquerquestão que se

ligue aos seus direítos.devem sertratadas com cautela e coragem. Bom para o amor para as mudanças
e ao progressofinanceiro.

CAPRICÓRNIO - Dia importante e benéfico. Excelente para progredir materialmente. Procure
cond ições de melhorar sua situação econômica.Romance favorecido e vida familiar beneficiada.

AQuARIO - A influência astral é pouco positiva para novas amizades, associações e casamentos.

Cuide de sua saúde e de sua reputação.evite precipitações e pessoas de caráter duvidoso. Bom ao

ocultismo.

PEIXES - Não se torne insistente demais em suas pretensões,junto aos seus superiores.a,dia de hoje
será favorável somente para as relações familiares e com a pessoa amada. Cuidado com acidentes,
principalmente os de trânsito.

Tesouros da terra
Inseridos em, uma sociedade
aparentemente pouco interessada em
conhecer sua própria história, buscamos
além das fronteiras encontrar o que já
possuímos em nossa frente, São os
tesouros da terra esquecidos e
descartados por indivíduos carentes de
cultura e identidade. Nossas raízes
aparentam ser de pouca importância e a
busca além mar é, constante,
Globalizados? Não! Claramente
ignorantes para com sua própria história e

adeptos das inúmeras culturas de plástico,
Buscar o conhecer de nossas raízes não é
das tarefas mais simples, principalmente
quando há um mercado a solta insistindo'
em dizimar e evitar a toda força que
encontremos nossa luz, mas é
extremamente importante que se faça a

reflexão a respeito deste assunto e que
trabalhemos em prol do sonho. i

Urbanizados, esquecemos de nosso

passado. Não há interesse e nem a

curiosidade de conhecer os trabalhos que
fizeram parte do cotidiano das gerações
que deram início a nossa vida. As
particularidades que fizeram parte da vida
de nossos avós não tiveram tempo para
respirar em meio ao turbilhão indústria e

publicidade e acabaram por fim
,

a q r e qa do s ou dizimados pela
modernidade,
Os tesouros que antes eram guardados
pelas mulheres que ajudaram a construir
esta região, hoje' são partes das
engrenagens da indústria. Sua mão-de
obra antes utilizada na lavoura e no

artesanato doméstico agora está presente
em grande volume nas fábricas. Suas
prendas domésticas se tornaram
combustíveis para a publicidade e para o

mercado; prendas que antes eram

desenvolvidas manualmente e agora são

produzidas aos milhares em maquinários
e que povoam -as prateleiras do comércio
em geral. A indústria substituiu o

artesanato doméstico. Inseridos nesta

questão encontramos vários elementos
que antes estavam presentes nas casas

coloniais e eram parte da vida cotidiana
daqueles indivíduos. Atualmente os

encontramos em MODA.
Saindo da produção artesanal, passaram a

produção industrial. E podemos apontar
outros elementos além do vestuário; a

culinária local, por exemplo, é um forte
colaborador nesta questão: geléias,
compotas, defumados, conservas, bolos
entre outros, os quais antes eram feitos
manualmente agora são produzidos aos

milhares por "engenhocas facilitadoras':
São aqueles produtos que nos são

apresentadas em pacotes, congelados,
prontos para os aparelhos elétricos,
produtos produzidos por uma

proeminente indústria regional
fortalecida e construída pelas próprias
mulheres. Dentro disto encontramos
ainda a facilidade de adquirir esses pratos,
essas receitas em meios eletrônicos, via
rede internet, via televisão, e outroS
mecanismos. Aquilo que outrora, passava I

por todo um processo de comunicaçãO
direta entre as mulheres, e que por isso
mesmo necessitava de um certo tempO
para se ter acesso, hoje não alcança as

mesmas proporções por que realmente se

tornou defácil aquisição para todos.
Parece-me que a modernidade aniquiloU
as raízes.

Por: Daiana Riechel V Fase,

Dianar@unerj,br
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Por lldemar Effting· ildemar@meupagosuLcom,br· www.meupagosul.com.br
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�"'�_,e Grupo
."o
•.,_e Mlnuano

,_f". . Dia 23 de Julho

Grupo de Cavaleiros
Paixão de Tropeiro

Promove nos dias
25\e 26 de Junho

cnvclqcdu de Jaraguá
do Sul à Guamiranga .

. passando porSanta Luzia
Tendo como destino final a Cabanha São Miguel

23 de Junho
retorna a

Quinta do Laço
l.ÇfI. Tom. tlflle/tI
ce!1'ejtl lIem ,e/tltI.

e Itllloretllllm. tI/Ct/tlt/
lIem IlIclI/enltl

Toda Quinta-feira treino livre de laço'
Inf. (47) 371-4547

IGRANDIOSO BAILE - Os Filhos do Rio 'Grande
lOCAL: SOCIEDADE VIEIRENSE' - JARAGUÁ DO SUL SC

.' .

ATA: , 17 DE JUNHO SEXTA-FEIRA Casa cam::i�!O�
ORAR,IO: 22:30 HORAS INFORM'AÇÕES: 047 99370934 Balsanelli Veículos

MOTO rx

LAÇO III!'JWIEljjA!.: 01 {MIMI .1&.'1lD.I1ííi.

Foi fundado em 20de agosto de 1972, em Lages- Santa Catarina, o
fundador é o cantor e compositor DARCI LOPES. Iniciaram o conjunto
três qaúchos: JORGE FONSECA, ALBAN.I SOUZA E DARCI LOPES, daí a

origem do nomeOs Filhos do Ri,Grande".

.
I

..

i In�úslria e comércio demadeiras� ii
312-0280' ii

ii
_._ ... _._

"I
",,- -" " ._" ._ ....
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Hojeogrupoé integrado por: o

JOSÉ AGOSTINHODE SÁ Acordeom/Vocal JOSÉ CLAUDINEI DE SÁ Acordeon
CARLOS DE SOUZA Baixo/Vocal CARLOS DE SOUZA JUNIOR Baixo/Vocal JEAN
PASSOS Guitarra/Vocal MARCIO RODRIGUES Percussão FAGNER PEDROTTI
Percussão/Vocal JULIANO CORREA DACOSTATécnico de Som.

Nestes 31 anos de carreira,o grupo já gravou 26 discos e percorreu vários

,
estados do Brasil, indo yárias vezes à Rondônia, Espírito Santos, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e o maior campo de
trabalho do grupo: O Sul - Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde

obteve a maior vendagem de discos durante esses anos todos de carreira. O conjunto teve grandes.premiações, sendo dois
discos de ouro e o Prêmio Sharp:

, , .

O primeiro disco de ouro foi conquistado com a música XOTE DO CAMINHONEIRO,com vendagem de duzentas e cinqüenta
mil éópias.Receberam esse prêmio durante um show em Lages - Se.

.

O segundo disco de ouro foi com a música LÚA DE MEL EM PONTA GROSSA, que atingiu cento e noventa e cinco mil cópias
. vendidas.Além desses,recebeu o Prêmio Sharp de MelhorGrupo Regionalista da Música Gaúcha.
O grupo participou de doi� festivais: do FESTIVAL DA CANÇÃO GAÚCHA DOS CAMPOS DE LAGES E DUPLA DE ACORDEONS e

do FESTIVAL 3a FESTA DA TRADiÇÃO, sendo o último de canções gauchescas. O grupo tirou 10 lugar em ambos.Quando o

conjunto "Os Filhos do Rio Grande" completou 15 anos de existência, a gravadora continental, os homenageou com um

troféu que simbolizava um disco de ouro.Todas as músicas cantadas por esse maravilhoso conjunto.são compostas por Darci
Lopes,e as músicas soladas são de José Agostinho de Sá o Tio Gusto.O último cd gravado foi.Solo de Gaitas,e o próximo está

previsto ainda para este ano.
.

\

CASA CAMPEIRA

Temos carnes
temperadas para

testas
Coxinho da Asa,

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

DEMARCHI
CARN E-S

'Prove nàssas
'carnes especiais:

MARRECO, •
JAVALI, COELHO

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

Tio Robinson te mando um chasque
Rabiscado na carona

Vai afinando a cordeona
E preparando a costela

Já estou abrindo a cancela
Pra me mandar campo a fora
Junto meu pinqona espora
Nem que arrebente a barbela.

Com angico eu faço fogo
Na forja que não se dobra
Com cerne construí obras

Mangueira casa e galpão
Na minha imaginação
Se tudo isso eu fiz
Foi porque tive raiz

Pra.me fincar neste chão.

Na invernada da cultura
Existe uma longa

Entre morros e canhadas
Covas, trilhas em campo vasto
Aonde.vou picando pasto

Com as patas de meu cavalo
Até o cantar do galo

Rimando e campeando rastro .

Na fazenda dos Demarchi
Tem o ar puro da campanha
Vou lá tropear e beber canha

Comer um charque bem assado
Montar potro aporreado
Pegar boi pelas guampas

E dançar com o Terra e Pampa

Envie sua programação para:

Confira nossgs
ofertas imperdlveis

'�"
��
'<,

:�
�;V-"

::�.
Bisteca Suína .. , R$ 5,95 >

Linguicinha Mista, , R$ 2,99
>

Picanha Bovina : R$ 12,99
C

-

M I R$ 6 99 �;�oxao o e , ,.. , 'r.,
Filé Simples : R$ 5,29 ,,'

�.""
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PÁGINA DA CRIAN�

Parab�ns aQs lindos irmãos oiáv· H' .'Bastos e GustavoH. 10 ennque
al�gria dos pais com�::::ue Bas!os,�ue para

, proximo dia 22/06
m seu 1 anmho no

obal
COMO SE ESCREVE "PEIXE" EM INGLÊS???
PRA SABER. LIGUE OS PONTOS DE 1 A 481
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A fofa Maísa Decker complet.ou seu 10

âninho no dia 15/06. S�us _pais .

I
Gertudes e Ped(o� seu Irmao,Dame e

toda família desejam parabens e

muitos anos de vida
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17

•

21
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16
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SIGA A PISTA CORRETA E ENCONTRE A
TRADUÇÃO DAPALAVRA CAMARÃO:

WHALE SHRIMP CRAB

GUARDA BONZINHO
A FAMfLlA TODA RESOLVE IR A PRAIA NO
SÁBADO. APROVEITANDO O LINDO DIA DE
SOL. NA METADE DO CAMINHO SÃO PARADOS
POR UM GUARDA. QUE NÃO PERDOA:
- O SENHOR ESTAVA ACIMA DA VELOCIDADE
PERMITIDA. ENTÃO TEREI QUE MULTÁ-LOI
- PÓXA SEU GUARDA. LOGO 'HOJE? ASSIM O
SENHOR ESTRAGA MEU FINAL DE'SEMANA•..
- É VERDADE... ENTÃO FAÇO ASSIM. COLOCO
A MULTA COM DATA DE SEGUNDA-FEIRA. QUE
TAL?

PAPAGAIO
o PAPAGAIO COSTUMAVA FICAR 90LTO NO
QUINTAL DA CASA E UM DIA. AO ATRAVESSAR
A RUA PARA COMER FRUTAS NO QUINTAL
VIZINHO FOI ATROPELADO POR UMA MOTO.
HORA9 DEPOl9 ELE ACORDA DENTRO DA
GAIOLA TODO ENFAIXADO E NÃO ENTENDE
SEM ENTENDER O QUE ACONTECEU. AOS
POUCOS COMEÇA A SE LEMBRAR E
APAVORA-SE:
- ESSA NÃOI ATROPELEI O CARA DE MOTO E
AGORA FUI PRESO POR ASSASSINATOI

-

A bela Théuiny que completou
seus 11 anos nodia 14."Suba,
desça e cresça,mas de nós nunca

III"F lízse esqueça.Te al1')am9s... �\
'aniversário que Deus te abe�çoe
sempre. Do ti01rineu efam�Iª, s:us
pais Sergio e Simone, e seu írmao
Tanael,

ENCAIXE NA CRUZADINHA A PALAVRA:

SNRIMP

s

WHAlE
�p

Gustavo Forte filho de
José e Sônia completou
4 aninhas no dia 15/06.

Felicidades e muitos
beijos da sua dinda

Melissa Raquel

A gatinha Bruna Cristina
Candido completa 7 anos no

próximo dia 20/06. Felicidades
dos pais Sidnei e Isabel

Papai e mamãe estão muito f�lizes com a Júlia

Gabriele Schweder que no dl� 21 /O� completa 5

aninhas na foto com o irmãozmho Ricardo Mathe�.s,

dl 07'de abril e veio completar a famlhaque nasceu Ia

A mamãe Greice
os avós Edilene �
Ronald e os tios
parabenizam o
bebê Fabrício
que completa
hoje 3 aninhas

Essa garotinha é
a Bruna.Cristine
Pires que
cómpleta hoje
17/06 seu 10
aninhp. Seus pais
José e Claudete '

e seus irmão
estão muito
felizes
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