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HOJE: • Sexta feira
nublada com

possibilidade
de chuva fraca

CZERNIEWICZ

Uma igreja construída no

ponto mais alto do bairro
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Comerciante Hélio Lenzi é assassinado na loja
/

A Polícia ainda não sabe o que levou Jorge Mendes Júnior
e Claudemir Vinicius Silva a entrar na garagem' do ,

,

comerciante Hélio Lenzi, 40, e disparar seis tiros contra
ele ontem de manhã, no centro da cidade. Hélio, que i
irmão do campeão mundial de jet-ski Alexander Lenzi,
morreu na hora. Os assassinos foram perseguidos,
capotaram na ponte de Corupá e foram baleados pela PM
um deles teve morte cerebral. O enterro do comerciante
deve ser no final da' tarde, porque a família espera por
Alexander que estava nos EUA. _ PAGINAS4 E 5
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O policial tem na mão �ir�i,tjll;lmada{,úina·s encontradas junto àocarro dos assassinos, que bateram na ponte de acesso a Corupá e acabaram
dentro do rio. Na garagerúde HélioLebti;l.pgo.de_pois do crime, paréntes e amigos (detalhe) não se conformavam e não conseguiram conter o choro
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Campo do Juventus vai a leilâo, 'I

Um edital divulgado em um

site de uma empresa de leilões
deixou os dirigentes do [uven
tus de "cabelo em pé". Segun
do a ação, o terreno onde está
o gramado do João Marcatto .

pode ser leiloado no dia 1º de
julho para saldar dívidas' do
clube com o INSS. O diretor
Iio Tironi não acredita que o

leilão aconteça e confirmou a

,
díVida com o Insituto: "Qual

,

clube brasileiro que não passa
ou já passou pelo mesmo

problema?". _ PÃGI.NA8
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Você escolhe, nós transportamos .

• '._ ',_ .. _ • .-.",,, ... "'._�,,.,�.�,,, .. _,,.,
· ... ·.· .. :_.',..."i"].:.'''''_''.i"'.;''W'.';l.·i'�'('ilii'''"'fi,:'�·,i,....::i;:,1.111,1!ii1i.'!/.�i/i_,:'i;H!li;o;;':;;.1Ii!/!.?:'.:�·ü.:1X�:::l,�';jj!.rli.:::i;;j,l.3:("f.;�;l

LOGiSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Bernardo Dornbusch, 540 I Sala 01 I Baependí I Tel.: '47' 371.0363

"-
o'r,:.... t. ,;

" '"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



1:2 I OPINIAO:

Temporada de caça
o governo do presidente

Lula tem uma oportunidade
ímpar de "passar o Brasil a

limpo" e de pôr em prática os

discursos em favor da

ptobidade administrativa

proferidos pelo PT nos 25
anos de existência. A

,

avalanche de denúncias deI
[I �

irregularidades no governo
� federal e no Congresso deve
sh investigada com se

rJédade, responsabilidade e

independência, e os envol
vidos punidos exemplar
mente. As energias devem ser

canalizadas pára a elucidação
. dos casos, e não para se criar

mecanismos de resistências à

apuração deles, como

aconteceu nas adminis

trações antecessores, quando
prevaleceu a operação abafa.

Ainda que a maioria das
denúncias se encontra no

,

térreno das especulações - o

deputado Roberto Jefferson
(

lião apresentou provas -,

eivada de rancor e com a

FRASES

possibilidade de ser uma

disputa política, a Nação
exige a investigação. Sabe

que a bandalheira sempre
correu solta nos corredores
dos prédios públicos, mas

encobertas pelo corpo
rativismo e conchavos. A
hora é agora. Ou se inves

tiga todas as denúncias de

irregularidade, inclusive as

que corrói as finanças do país
e de extirpar da vida política
os corruptos.. O Congresso
precisa ter a coragem de

investigar e punir seus mem
bros envolvidos nas denún
cias e de resgatar a lista dos

corruptores apontada 'por
ocasião da CPI dos Anões,
instalada na década pas
sada. O fio da meada está ai.

� O que está posto é a oportunidade de
se investigar a ladroagem oficial e de

extirpar da vida política os corruptos

feitas nos governos ante

riores, ou sepulta de vez as

esperanças da população de
um país sério que pretende
ser grande e respeitado pela
comunidade internacional.

Se o estopim da' crise
política é ou não fruto da

antecipação do processo
eleitoral de 2006, pouco

importa. O que está posto é

a' oportunidade de se 'in

vestigar a ladroagem oficial

Os esquemas fraudulentos

implantados nas adrninis

trações públicas são

alimentados pelos corrup
tores, que compram os

corruptos.
Ao destampar a latrina

da corrupção, o deputado
Roberto Jefferson prestou
um grande serviço ao país.
Ainda que a intenção não

{asse essa, as denúncias do

parlamentar - pivô da crise

SEXTA-FEIRA, 24 de junho de 2005

e um dos principais envol
vides na bandalheira -

oportunizarão a faxina
necessária �as hostes da

política nacional. Caberá à

classe política e aos órgãos
públicos responsáveis pela
investigação e punição dos

corruptos o compromisso de
levar a cabo os trabalhos das
CPIs. É o mínimo que podem
fazer em benefício do Brasil.

Na outra ponta está a

população que elege os

políticos e promove a fana
oficial. Se insistir, na apatia
política sem estabelecer
critérios rígidos e éticos de
escolha dos "represen
tantes", os avanços serão

próximos de zero. As cartas

estão na mesa, as regras do

jogo definidas, os jogadores
a postos e a torcida
confiante. Se não houver

trapaça dos "árbitr�s" e se

eles estiverem compro
metidos com o país, o resul
tado será favorável a todos.

liA oposição prestará um grande serviço ao país se, em vez de politizar as investigações,
s. dedicar-se com empenho e objetividade à tarefa investlqatórla"
I;·

I • bo jornallstaJânle de Freiras,na sua coluna, edição de ontem da "Folha de S. Paulo':
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Descentralização,um
ar deTocqueville

I Fatos & P�ssoas
Fernando Bond

F:Jorianópolis - O góvernador Luiz
Henrique voltou a defender a reforma
trlbutárla em encontro (foto) com

répresentantes do Programa das Nações
Unidas para o Desenv;olvimento (Pnud)
ô'ntem. "A concentração é feita para
submeter, para ter o poder sobre o

conjunto da nação. Isto explica o fato
de sermos a 120 economia mundial e
termos indicadores sociais muito
baixos." A representantes das Nações
Unidas no Brasil, Argentina, Uruguai,
��tados Unidos e Paraguai, LHS explicou
alnda o processo de descentralização
i!il1plantado no Estado no início da sua

gestão, inspirado no livro"A Democracia
na América': de Alexis de Tocqueville,
publicado em 1835. Tocqueville previu
que os EUA seriam uma potência
mundial e os países sul-amerlcanos
seriam marcados pela exclusão social

�. pela disparidade econômica, disse

�Uiz Henrique, acrescentando:"Fez esta
projeção levando em conta a politica
ª-dotada pelos norte-americanos de

colocar a força das decisões nas

comunidades, ao contrarlo do processo
adotado pelos latino-americanos':

Radares, de novo
Continua a chegar às redações de

jornais um e-mail apócrifo denunciando

que a partir de 30 de junho seriam
instalados 29 radares nas rodovias
federais de Santa Catarina. A assessoria
de imprensa do Dnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura de

Transportes) em Florianópolis desmente
tudo e diz que não vaiinstalar radar
nenhum.

JJBom Demais"
Completando agora 35 anos no ar, o

radiallstaOdalr Berthi estréia na 105.7

FM de Guaramirim o programa
I "Sertanejo Bom Demais': Sempre de

segunda a sábado, das cinco as sete e

meia da manhã, Berti vai dar aos
ouvintes muita música e muita

informação.
I

I
Inspeçãode graça
Neste sábado, de oito da manhã às quatro
da tarde, o Núcleo das Automecânicas da'
Acijs e.da Apevi vão promover no Parque

.

de Eventos a quarta edição da Inspeção
Técnica Veicular Gratuita. Cerca de 70

profissionais das empresas ligadas ao

núcleo vão fazer o check-up completo e

dar orientações sobre manutenção. É uma

maneira de tentar evitar acidentes de
trânsito e melhorar a segurança. Jaraguá do

Sul, neste caso, está bem à frente do resto

do país, já que a inspeção de veículos

prevista no Código Brasileiro de Trânsito até

hoje não saiu do papel.

Crise assusta aqui
A crise no setor exportador ocasionada
pela queda na cotação do dólar frente ao

reaLjá afeta o mercado de trabalho no

Norte catarinense, especialmente na

região de São Bento do Sul. Junho

sempre foi considerado um mês fraco em

termos de contratação, se comparado
com outros meses, mas neste ano, a

situação chega a ser considerada
assustadora.

f!\ redução, em comparação com o

mesmo período do ano passado varia
entre 40% e 50% nas duas maiores

agências de recrutamento de pessoal do
município, a DVB Recursos Humanos e a

. RH Brasil. Segundo as empresas, muitas
indústrias já começam a diminuir turnos e

cortar gastos, principalmente com pessoal
para enfrentar o problema.

fbond@ibest.com.br
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Valorização da

agricultura familiar
A agricultura familiar, ano após

ano, vem se consolidando e se

fortalecendo, graças a uma clara

orientação governamental nesse
sentido. No governo Lula, o total
de recursos destinados à agricultura
familiar nos municípios de Jaraguá
do Sul, Corupá, Guaramirim,
Schroeder e, Massaranduba

triplicaram. No último plano safra
do governo FHC (2002/2003) foram destinados R$ 3,3
milhões em créditos aos ag.ricultores da região. No
primeiro ano do governo Lula os recursos do plano safra s:

(2003/2004) dobraram, passando para mais de R$ 6
milhões. Já o plano safra 2004/2005 atingiu 1..205
contratás, totalizando mais de R$ 9,07 milhões
investidos na agricultura familiar da região.

Os números refletem o interesse do governo Lula
na agricultura familiar, que representa 60% de todo� �s
alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Só para'
comparar, no último' ano de FHC, o plano safra 2002/
2003 disponibilizou R$ 4,2 bilhões para o setor. Nesta
safra 2005/2006, o governo Lula está disponibilizando
R$ 9 bilhões pará o financiamento de custeio e

investimentos. Trata-se do maior volume de crédito da
história do país destinado a agricultores familiares e

assentados da reforma agrária.
É muito inteligente Q investimento nesse setor

porque de nada adianta criarmos novos assentamentos

de trabalhadores sem-terra, se não tivermos efetivamente

políticas que garantam condições aos que estão na roça
de continuar produzindo e sobrevivendo com dignidade.
Desde o início do mandato, seguimos acompanhando de

perto as questões da agricultura familiar, apoiando a

organização do agricultor e a agregação de valor nos

produtos rurais. Já realizamos mais de 20 seminários, nas
mais diversas regiões do Estado, procurando levar

informações e discutir soluções que contribuam para a

manutenção do homem no campo.
Em 2003, promovemos dez seminários sobre crédito

fundiário, levando aos agricultores, lideranças e

representantes sindicais informações sobre as políticàs
de crédito que o governo Lula colocou à disposição dos

agricultores. Nesses seminários reunimos todas as

reclamações e sugestões dos agricultores, que foram

depois condensadas em um relatório, entregue no

Ministério do Desenvolvimento Agrário e no Ministério
da Agricultura. E muitas das alterações que os

agricultores reivindicaram já aconteceram. Um exemplo
disso é que agora os fumicultores podem ter acesso aos

recursos do Pronaf Antigamente não podiam porque a

renda bruta da produção de fumo é alta. Esqueciam que
a Fenda bruta é alta, mas muito pouco sobra para o

fumicultor.
A partir dos seminários houve um incremento no

acesso ao crédito fundiário, que oferece juros baixos para
o agricultor. Em algumas regiões, esse aumento chega a

ser dez, vezes superior ao que. era co�cedido de crédito
agrícola antes do governo Lula. O seguro agrícola é outra

criação do governo Lula que beneficiou imensamente a

agricultura familiar. Estão sendo aplicados R$ 400 milhões
no pagamento das perdas provocadas pela última estiagem,
que atingiu principalmente' os estados do Rio Grande do

Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. O

seguro agrícola está amparando 210 mil famílias.
O nosso trabalho na comissão deAgricultura da

Assembléia Legislativa continua. Este ano já realizamoS
vários seminários sobre agregação de valor, levando aos

municípios do interior informações sobre programas e

políticas públicas que podem beneficiar o pequeno
produtor. O seminário aconteceu em Guaramirim, Bom

Jardim da Serra, Dona Emma, Mafra e Salete. E já temOs

programados mais alguns para o mês de agosto, nOS

municípios de Pouso Redondo, Santa Terezinha, Bom

Retiro e São Joaquim.

O deputado DlonelWalter da Silva escreve às sextas'
feiras nesta coluna.
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� Chamego
o perfil conciliador do prefeito Moacir

Bertoldi (PL) conseguiu aproximar os

dirigentes do Sindicato dos Servidores

do governo, algo inédito na história da

cidade, segundo palavras dos próprios
sindica'listas.
Todavia, para muitos funcionários

públicos, o sindicato capitulou-se
diante das promessas e dos afagos de

Bertoldi. A gota d'água, dizem, foi ter
"feito vistas grossas" ao projeto que

criava quatro novos 'cargos na

Procuradoria do município e reajustava
os salário do pessoal.

� Conjecturas
Se depender da disposição dos partidos
e da vaidade dos candidatos, nada
menos do que oito candidatos a

deputado estadual disputarão as

eleições do próximo ano - PMDB, PFL,
PT, PSDB, PSB, PP, um da aliança "Viva

Jaraguá" e Ivo ou Cecília Konell.
O apelo para que os partidos
cheguem a um acordo e lancem no

máximo três candidatos a estadual
e dois a federal não está send.o

ouvido, comprometendo o projeto
político regional.
A esperança é o bom senso.

� Brincadeira
Se não bastasse a preocupação com a

possibilidade da região repetir os erros
cometidos nas eleições passadas,
quando elegeu apenas um deputado
estadual - já teve três estaduais -, as
vaidades nas coligações prometem
acirrar ainda mais o complicado quadro
eleitoral.

, '

O presidente do PPS,Walter Falcone,
diz que o candidato da aliança "Viva

Jaraguá" será aquele que "estiver em

melhores condições nas pesquisas': Só
pode ser brincadeira. O PPS não tem

3% do eleitorado.

� Conseqüência
o procurador Egon Koerner solicitou ao

Miristéiio Público Federal que

investigue o afastamento de membros
do Serviço Municipa.l de Saúde do
Trabalhador de Jaraguá do Sul.
No documento, o procurador diz que
"para espanto geral, após atuarem em

empresas, o médico foi afastado e a

coordenadora do serviço responde
inquérito por falta grave':
Kcerner afirmou ainda que outros

centros de referência em saúde do
trabalhador têm sofrido ingerência
política.

SEXTA-FEIRA,24 de junho de 2005
POL ICA ·13 U

� Conferência
o Centro dos Direitos da Criança e do'
Adolescente de Jaraguá do Sul

promove, nos dias 8 e 9 de julho, a

partir das 8h30, na Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do

Sul), a 2" Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.
O evento terá como tema a

"Participação, controle social e garantia
dos direitos - criança e adolescente

prioridade absoluta':
O objetivo é promover a participação
na formulação e execução das políticas
públicas.
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o FATO SE REPETE

" Prefeito e vice de BarraVelha
t

:

ainda não entraram com recurso

CAROLINA TOMASELLI

.. Em ação do PMDB,
eles foram cassados

por fazer propaganda
às vésperas da eleição

BARRA VElHA - Até à tarde de
ontem o prefeito reeleito de BaITa

'

Velha,ValterZimmermann (PFL), e
,

"
seu vice, João Francisco Régis (PP),
ainda não tinham entrado' com
recurso noTRE (Tribunal Regional
Eleitoral), segundo informou a chefe
doCartórioda80aZonaEleitoral, Ida
Maria Diegoli. Os dois tiveram as

candidaturas cassadas anteontem

pelo juiz eleitoral Rafael Osório
Cassiano. Esta é a segunda vez que
Zirnrnermann é cassado, a primeira
foinoseuprimeiromandato, em2002-

No entanto, o próprio prefeito
informou aoCorreio que pretendia
darentrada ainda ontem com recurso

noTribunal. ''Ainda não consegui ter
acesso aos documentos,mas estamos
tentando", disse. Eh: também
informou que' ainda não recebeu a

notificação doTRE.
A cassação é resultado de uma

ação movida pelo PMDB de Barra

Velha por razões óbvias: com o

afastamento de Zímmermann e.Régis
,

da Prefeitura, assume o segundo
colocadonas eleições, opeemedebista
Sarnir Mattar. Neste caso, não será

necessária a realização de uina nova
eleição, pois o pefélista foi eleito com
menos dametade dos votos-45,37%.
Sarnir Mattar recebeu 38,28% dos
votos válidos.

Os réus foram considerados

culpados de duas'entre as 14 suspeitas
, de irregularidades apontadas na ação.
. O juizRafaelCassiano entendeu que
oprefeito fezpropaganda forado prazo,
pois publicou, dois dias antes da última
eleição, o edital para a construção do
molhe para aBarra do Itapocu, como
divulgouontemoDiárioCatarinense.
O problema é que o edital se referia a
um convênio celebrado dois anos

antes com o Governo Federal. Na

avaliação do juiz, o edital poderia ter
sido publicado antes. Ele também
determinou o pagamento de um

multa no valor de R$ 5,3 mil por
perseguição a servidores públicos, que
se negaram a realizar a campanhapela
reeleição.
/ Para o prefeito, a cassação do
mandato é conseqüência de

"perseguição política". Ele disse que
publicou oeditalde licitação noJornal

ANotícia, noDiárioOficial daUnião
e noDiário do Estado na semana da

eleição, mas que isto não caracteriza
propaganda eleitoral. "Precisava ser
feito para que pudéssemos firmar o
convênio, até porque tem editais de
outras Prefeituras publicados no

mesmo período", justificou. Segundo
Zimmermarm, o convênio firmado
com o Governo Federal era para

,

investimentos em diversas áreas, no
valor de aproximadamente R$ 40
milhões. Ele também disse que a

licitação teve de ser anulada porque
conseguiu "menos recursos", "que
destinei para apenas para uma obra:
a fixação da Barra do Itapocu". "Por
isso precisava ser feita urna nova

licitação", declarou.
Em 2002, Zimmermann também

teve seu mandato cassado, por
improbidade administrativa, como
lembrou o próprio pefelista. Ele e seu

vice, Luiz Pacheco de Souza, foram
acusados por direcionamento de

licitações, superfaturamento e de
estarem beneficiando familiares- e
amigos na administraçãopública,mas
conseguiram retomaram os cargos.
Outros seis dos novos vereadores da
cidade, todos dabase de sustentação
do governo, também foram acusados
de quebra de decoro parlamentar e

Zimmermann: segunda cassação

voltaram a legislar.
'

A sentença do juiz impl�ca no
imediato afastamento de Zimmer
mann e Régis dos respectivos cargos,
mas os advogados do prefeito estão
tentando autorização paraque o

pefelista fique no cargo até o

julgamento do recursono TRE. De
acordo com a chefe do Cartório de
BarraVelha, o prefeito e o vice tem

três dias para entrar com o recurso,

contados a partir do dia da

invalidação dos diplomas, portanto,
o prazo encerra na próxima
segunda-feira.

Governo libera R$ 4 mi para Iaraguá do Sul e Massaranduba
MASSARANDUBA - A partir de

hOjeJaraguá do Sul eMassaranduba
terão liberados R$'2,5 milhões e R$
1,5 milhão, respectivamente, para
investimentos em obras nos dois
municípios. Os recursos sãodoFundo
deDesenvolvimentoMunicipal, do
qualParticipam todos osmunicípios,
e financiado pelo Badesc (Banco de
DesenvolvimentodeSantaCatarina)
co'

'

mJuros de 6% ao ano para serpago
em três anos. ,

V
Opresidente do Badesc, Renato

larrna, vai liberar os R$ 4 milhões
durante a reunião mensal do COR
(Conselho de Desenvolvimento
Regional), que será realizada na

�munidadeEvangélicaLuteranadeassaranduba a partir das 9h30.

�teontem, o secretário estadual de
Besenvolvimento Sustentável,
r' Iau io Barbosa, esteve na SDR

_c' (SeCretaria de Desenvolvimento
RegiOnal) , A •

para assinar o convemo.

D
Segundo a secretária Niura

1
emarchi dos Santos, o prefeito de
araguá do Sul, Moacir Bertoldi, vai'

t

usar o dinheiro para pavimentar ruas
do município. Já o prefeito de

Massaranduba, Dávio Leu, investirá
em 'compra de retroescavadeiras e

outros equipamentos, na construção
doHospitalMunicipal e também em

pavimentações. Ambos apresentaram
projetos à Secretaria deDesenvolvi
mento Sustentado através da SDR.

"Quanto mais projetos e poder de
contrair os recursos os municípios
tiverem mais eles poderão investir

através doBadesc", disse a secretária.
N a reunião também serão

apresentados pela gerente de

Educação, DeniRateck, os projetos
que a Secretaria está viabilizando,
principalmente com relação aos

cursos técnicos para ensino médio.
"Esta ampliação dos cursos técnicos

,é uma grande necessidade na nossa
região, uma solicitação de Corupá,
Guaramirim, Massaranduba e

Sclu;oeder, porque [araguá concentra
mais possibilidades,mas as pessoasdos
outrosmunicípios reclamam não só
da distância como também da

Niura: "Recursos disponíveis no Badesc, basta apresentar projeto"

oportunidade de ter os cursos

técnicos nas suas cidades", di�se
Niura.

A secretária disse ainda que a

SDR e a Unerj estão viabilizando a

executação de programas de

extensão, outro assunto da reunião
do Conselho. "A reitora Carla

Schreineresteve conosco emJoinville
com-o secretário de Educação [acó
Anderle, onde nós discutimos um

projeto a ser instituído pela
universidade, dando capacitação e

"

cursos de graduação e especialização
em desenvolvimento regional com
apoio doArtigo 170", revelou.

1_f'
.

Dirceu depõe a portas fechadas
e sai protegido por seguranças '�

BRASÍLIA - O deputado José
Dirceu (PT) depôs cintem na,

Comissão de Sindicância que está

apurando as denúncias de distri

buição de mesadas a deputados do
PL e do PP para votarem a favor
de matérias do governo.Depois de
50minutos de depoimento, Dirceu
saiu protegido por seguranças e não
quis falar com a imprensa. O
presidente da comissão, deputado
Ciro Nogueira (PP), afirmou que
foi um depoimento revelador,
porque esclareceu vários pontos
q�e estavam obscuros, que
suscitavam dúvidas. Ciro

acrescentou. que Dirceu estava

tranqüilo e cooperativo.
O deputado José Dirceu (PT)

prestou depoimento a portas
fechadas, para, segundo os

membros da Comissão, não
prejudicar o andamento das

investigações. O relator da

comissão, deputado Robson Tuma
(PFL), destacou a vantagem de os

depoimentos serem secretos,

Ii\)poJ;que são mais rápidos e os

depoentes falammais à vontade e

podem aparecer contradições.
Tuma, porém, não adiantou se

houve qualquer contradição nos

depoimentos.
A comissão já ouviu 11 pessoas

das 41 inicialmente previstas. De
acordo com o relator, novos nomes
serão incluídos, 'mas sem

divulgação. Segundo Tuma, se os

depoentes quiserem, eles próprios

poderão divulgar a data dos f>

depoimentos. . fi

Os deputados Sandro Mabeb
(PL) e José Múcio (PTB) tambémq
prestaram depoimentos à Comis
'são de Sindicância da Câmara."

u'
Mabel émencionado por Jefferson,1
como um dos parlamentares que,

repassaria o dinheiro do mensalãoo
a membros da bancada do Partido'í
Liberal. José Múcio é líder do PTB:':I
naCâmara e.seria um dos membros
do partido de Jefferson que 'terial
informações sobre a proposta dopp I
de pagar a mesada em troca de I'
apoio ao governo no Congresso. ISandro Mabel disse

que, ace,
ita

Iser submetido a uma acareação
com a deputada licenciada Raquel I,
Teixeira (PSDB), que afirma ter I '

recebido dele proposta de comperiJ
sação financeira para trocar de.,
partido. Mabel disse que não sabe
o que estámotivando a deputada

. a fazer tais afirmações. Ele disse que
poderia haver algum objetivo
político, já que Raquel seria pré
candidata ao governo de Goiás.

Já a ex-secretária: do publicitário
MarcosValéno de Sousa, Fernanda
Karina Somaggio, depôs ontem ao

procurador da República Luiz

Fernando Viana. Fernanda Karinaç
confirmou as informações qutl1
havia' passado à Polícia Federal.,
acusando seu ex-patrão de:

'i.

envolvimento no pagamento de l
propina a deputados da base aliadá

')
ao governo.

--------------------------"

Córnissâo de Finanças ouve �

,7

ExecutÍvo sobre a LDO 2005 ,j

FLORIANÓPOLIS - A Comissão
de Finanças da Assembléia,
presidida pelo deputado Wilson
Vieira - Dentinho (PT), recebeu
quarta-feira a diretora' geral de
Planejamento, Anita Pires, e o

_
diretor de Orçamento, Romualdo
Goulart, da Secretaria estadual do
Planejamento. A Comissão
também recebeu o representante
doMinistério Público, o procurador
geral de JustiçaNarcísio Geraldino

Rodrigues, e o conselheiro do TCE
(Tribunal de Contas do Estado),
Gilson dos Santos, que reivin

dicaram aumento nos percentuais ,

de recursos 'repassados pelo
governo.

Rodrigues disse que oMP quer
aumentar sua participação
orçamentária de 2,9% para 3,4% e

afirmou que, em relação ao Poder

Judiciário, há defasagem de 118

cargos, o que dificulta o trabalho

desenvolvido em áreas comd
infância e juventude, meíó'
�mbiente e combate ao crime'
organizado. "Não podemos provef
cargos pela falta de recursos", disse,

'

o procurador, referindo-se ao fatº'-'i
de não ter sido contratado um.

,-

grande número de aprovados em
concurso público. ';

O conselheiro do TCÉ
c.. •

apresentou dados comparativos
, ,

sobre a redução no número de
servidores nos últimos anos;
Gilson dos Santos citou que, erit
1998, o TCE tinha cincô
auditores (que atuam também
como conselheiros substitutos) �

que atualmente tem apenas
dois. E no próximo mês será
apenas um. "Se não melhorar o

percentual de participação da ,

'

receita do Estado, que hoje é dJ
1

1,20%,.f situação se agravará de
forma irreversível", alertou.

�
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CORREIO ECONÔMICO
Taxa de juros deve sermantida

J
.O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC)
indicou na ata da reunião da semana passada - na qual foi decidida
a interrupção do ciclo de alta dos juros - que a taxa básica da
economia poderá ser mantida em 19,75% ao ano "por um período
suficientemente longo de tempo': A sinalização de manutenção
da taxa por-vários meses contraria as teses recentes do mercado,
segundo as quais a queda dos juros poderia acontecer entre agosto
e setembro. Para isso, os analistas tinham como argumento a

deflação medida por alguns índices. Na ata divulgada'ontem, os
membros do comitê consideram' que os efeitos das sucessivas
altas da Selic, iniciadas em setembro do ano passado.já podem ser

sentidos tanto nos resultados da inflação nos primeiros meses do ,

ano quanto nas projeções para os índices de preços.

Meta de inflação
o Conselho Monetário

Nacional (CMN) manteve a

taxa de juros de longo prazo
(TJLP) em 9,75% ao ano

para o próximo trimestre. As
metas de inflação para
2005 e 2006 também,
foram mantidas em 4,5%,
com intervalos de
tolerância de dois pontos
percentuais.

Desemprego cai
A taxa de desemprego teve
em maio a primeira queda
significativa do ano,
recuando para 10,2%, a

mais baixa registrada em

2005, informou nesta

quinta-feira o Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE). A queda
_

foi de 0,6 ponto percentual
frente a abril (10,8%) e de 2

pontos percentuais na

comparação com maio do
ano passado (12,2%). O

->- _ . .,eMlimento médio real,
estimado em RS 932,80, caiu
1,5% frente a abril, a segunda
queda seguida do ano.

P,erda na compra
Segundo a Pesquisa Mensal
de Emprego (PME), a perda
no rendimento foi

conseqüência da redução de
1,2% no rendimento dos

empregados no setor

público, além da perda no

poder de compra nos

rendimentos dos
trabalhadores por conta

própria (-3,3%) e
empregadores (-2,2%). O
rendimento dos empregados
no setor privado, por sua vez,
não se alterou.

Carteira assinada
Em relação a abril, o
contingente de pessoas
trabalhando com carteira

:as�inada cresceu 1,8%,
representando um aumento

de 141 mil pessoas nas seis

regiões do país. O número de

pessoas desocupadas caiu

5,1% frente a abril e 15,6 %
em relação a maio de 2004.
Já a população ocupada
cresceu 1;2 % de abril para
maio e 3,8% na comparação
com maio do ano passado.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

CPI dos Bingos não sai agora
por 'excesso de investigações, ,

DA REDAÇÃO - Os senadores

governistas e da oposição
chegaram a um consenso nesta

quinta-feira de que não devem
instalar a CPI dos Bingos, que,
pretende investigar a relação do ex
assessor da CasaCivilWaldomiro
Diníz com empresários de jogos de
azar, antes que sejam concluídos
os trabalhos das,CPIs dos Correios

,

e do Mensalão,'que ainda não foi
instalada. Eles acertaram.que vão
indicar os integrantesda CPI dos
Bingos, como determinou o

Supremo Tribunal Federal (STF),
mas não vão instalar a comissão

agora por considerarem que mais

uma CPI vai tumultar o trabalho
do Congresso.

PRISÃO - Cem pessoas foram
levadas para o Juizado Especial

Criminal de Belo Horizonte, no
início da tarde de ontem, depois
que oficiais de Justiça e agentes da
Polícia Militar cumpriram um

mandado de busca e apreensão
em um bingo na Avenida
Cristóvão Colombo, na Savassi,
região centro-sul de Belo
Horizonte. De acordo com a PM,
há funcionários e jogadores no

grupo detido. Todos irão assinar

um termo de compromisso para

comparecimento posterior. Na
casa de jogos, foram apreendidos
mesas, cadeiras, placares
eletrônicos e um montante de
dinheiro ainda não divulgado.
Segundo a polícia, o local não tem
liminar de funcionamento e, por
isso, deverá ficar fechado até

segunda ordem.
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CRIME NO CENTRO DA CIDADE

Q
A polícia encontrou uma pistola e um revólver calibre 38

'

,

,

Homemé assassinado dentro
da própria revenda de carros

Durante a perseguiçãopolicial, os criminosos perderam o controle do carro e capotaram na ponte de Corupá
CESAR JUNK65

-

� A polícia trabalha
com duas hipóteses,
acerto de contas e

tentativa de assalto

JARAGUÁ DO SUL - ,O
comercianteHélioAntônioLenzi, 40,
foi assassinado ontem com seis tiros

dentro da própria "garagem". A
princípio omotivo seriaum acerto de
contas, comocontouumdos assassinos

paraa'RádíoJaraguá.APolíciaMilitar
perseguiu os criminosos até oprincipal
trevo de acesso à Corupá. Lá houve
tiroteio. Os dois foram atingidos, um
napernadireitae ooutrona cabeça, o
que causou amorte cerebral.

Tudo começou perto das nove qa
manhãquandodoishomens chegaram
na revenda "NovaAutomóveis", na
Avenida Marechal Deodoro da
Fonseca, Vizinhos da garagem_
contaram que dois carros chegaram
juntos, umFoxe umGol.Dois homens
desceram do carro. Um deles entrou
na concessionária e perguntouquem
eraHélio Lenzi, Eles foramconversar

no lado de fora. Foi quando Lenzi foi
atingidoporseis tiros, umnobraço, dois
no peito, um na cabeça e um no

pescoço. A polícia não confirma a

existência destes dois carros.

Depois de balear o dono da

revenda, os criminosos fugiram em
direção a Corupá, A Polícia Militar

perseguiu e montou uma' barreira
policial. Na fuga, os criminosos que

estavamno FiestapretoALIA164 de

Criminosos foram até a loja e chamaram o comerciante para conversar
'

I

SãoJosé dosCampos (PR) bateramno a rádioJaraguá) levouum tirona perna
'

1

Focus brancoMPF 6622, de Jaraguá direita. Nenhum dos policiais I

do Sul. O motorista (ainda não envolvidos naperseguição foiatingido. I

confirmado) do Fiesta perdeu o Os criminosos foram socorridos
controle do carro que caiu pelo pelosBombeirosVolnntários.ApJlícia I

barranco eparoudentrodoRioNovo, continuou no local do capotamento,
logodepoisdo trevoprincipalde acesso procurando as armas usadas no crime. I

aCorupá. Foramencontradas uma pisl:ola380e , ,

Testemunhas afumaram que os um revólver calibre 38.APolícia não

dois criminosos saíramandandodepois descarta a possibilidade de assalto.O I

,de capotar na queda de cerca de 12 delegadoUrielRibeiroinforrnouque
metros. Quando tentavam fugir, Claudemir vai ser autuado em

começou a troca de tiros. Jorge Luiz flagrante por assassinato, assimquesair '

MendesJúnior, 45 anos, foibaleado t;a dohospitalSãoJosé.
cabeça. A médica do Pronto O corpo do comerciante foi

Atendimento afirmou para a Rádio liberado no começo da tarde. NO'

Jaraguá que êle estava com morte IML (Instituto Médico Legal) OI

cerebral, mas que respirava com a legista retirou quatro balas, todas
ajuda de aparelhos de suporte. O de calibre. 38. Os dois outrOS

comparsa, Claudemir Vinicius Silva, projéteis transpassaram o corpo e

ISànos, (/eiaentrevistadadaporelepara não foram encontrados.

Criminoso afirma que' foi um acerto de contas
O repórterSandroBassodaRádio

Jaraguá AM entrevistou um dos
criminosos que namanhã de ontem
atiraram e mataram o comerciante,
HélioAntônio Lenzi, Aentrevista foi

gravada dentro da ambulância dos,
Bombeiros Voluntários de Corupá,
enquanto a dupla era trazida para o

, Hospital São José, em Jaraguá.
Claudemir Vinicius Silva, 18 anos,

acusou Hélio de clonagem de

automóveis e de encomendar ou
assassinar o tio dele que morava em
Capanema, no Oeste do Paraná.
Abaixo trechos da entrevista.

Pergunta:Omotivo foium acerto

de contas?

Resposta: Sim.
P: Porquevocês fizeram isso?
R: Ele deviapranós, eramuito

'

pilantra.
P:O que vocês fizeram para ele
deverpara vocês?
R:O que nós fizemos? Coisas que
não é certo, né, fazer o quê.
P: Como furto de carro?
R: É, mas IJra ele nós não fizemos isso.
P:Quem contratou vocês?
R:Ninguém contratou nós; Foium
acerto de contas de nós comele.

P: Você falou antes para umpolicial
militarde um assassinato.

'

R: Foi um tiomeu '(o resto da
resposta não dáparaentenderpor
causado barulho.)
P: Foi ele (Hélio) quemandou
matar?
R: Se foi ele quemandou matar? Eu '

tenho certeza que foi ele.
P:Que tipo de trabalho vocês vieram
fazerpra ele (Hélio)?
R: Não viemos trabalhar para ele.
P: E o negócio de carro roubado?
R: É o que todomundo comenta,
não tenho certeza. Dublagem

(clonagem) de carro. Ele dubla o
.

carro e vende como carro financiado.
P: E esse tio que ele teriamandado
matar, é de onde?
R: é de Capanema, no Paraná.

'I
P:Ninguémpagou nada para voces·

R: Não.
P: E o teu amigo?MoraemCuritiba
tarnbé?

.

m.

R:Mora.
P: Você pagou para ele vir aqui?
R: Não, émeu amigo.

l' ,7
P: Vocês têmpassagempela poucta.
R: Eu não. Ele? Acho que <:le
tambémnão. Passagemnão.

• Cotação U$$ Compra Venda
,�

Comercial 2397 2399
Paralelo 2,647 2,747
Turismo 2,320 2,490
• Cotação Euro Compra Venda

2,883 2,887

·CUB RS: 860,46 (junho)
·Indices Pontos , Oscilação
Bovespa 24.815 3,36%
DowJones 10.421 1,57%

Dasdaq 2.070 1,02%
• Poupança (%) 0;7917
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CRIME NO CENTRO DA CIDADE

Polícia investiga motivos
do assassinato de Lenzi

� Vítima é acusada

de estelionato, mas os

boletins de ocorrência

estão indisponíveis

JARAGUÃ DO SUL - Os dois

�atadores do empresário Hélio

AntônioLenziestãohospitalizadosno
I; oopitalSãoJosé. Jorge LuizMendes
Júnior estánaU11 , ele levouum tiro

na cabeça e teve morte cerebral.

Claudemir VirriGius Silva levou um
, tironaperna esquerda,Os dois foram

roIeadoo pelapolícia ao tentarem fugir
depois de cometerem o crime.

Claudernir passou por uma cirurgia
paraextraçãodabalano finalda tarde
deontem,mas passabem. Odelegado
Urel Ribeiro disse ontem que vai

esperar a liberação médica de
Claudemir para a interrogar o

acusado e começar a investigar os
motivoodo assassinato.

De acordo co� informações de
uma escrivã da Polícia Civil, o

pi empresário morto provavelmente
tinha inirrúgos e na delegacia existem
algunsboletins de ocorrência contra
Lenzi, acusado de estelionato. "Não
pxlemos levantar a ficha dele por

, enquantoporque estamos usandoum
I,

, temanovo e osboletins deocorrên
cianãoestãodisponíveisnomomento.

RAPHAEL GÜNTHER

Mas vamos levantar o máximo de

informações possíveis sobre o assunto
para podermos elucidar o caso",
afirmou ontem o delegado Uriel,
responsável pela investigação.

IRISTEZA - Hélio Antônio

lamentouMaurício.
Helio era irinãodopiloto campeão

mundial de jet skyAlexanderLenzi,
que está na Califórnia. De acordo
comMaurício, Alexander vai fazer o
possível para estar presente ao

enterro doirmão."Esperamos que a

justiça seja feita, mas nada que se

possa fazer vai trazer ele de volta",
declarou o pai de Hélio.

O velório foi acompanhado por
parentes e amigos da vítima.Ontem à

tarde não haviamuitagente na capela
morruária, mas o clima era de tristeza

Parentes e amigos estão incorformados com a morte violenta de Hélio Lenzi
,

e de incredulidadediante doocorrido.
As 'pessoas que compareceram ao

velório estavam assustados com a

violência do crime. Todos estavam

surpresos com amorte de Hélio, que
era uma pessoa bastante conhecida
em Jaraguá do SuL "Meu pai nasceu
aqui assim como eu e meus três

fUhos" ,comentouMaurício, que tem
60 anos. Ele repudiou as informações
veiculadas pelas rádios locais em

relação aos motivos do assassinato,
salientando o fato de que o filho não

podemais se defender.

Lenzi era casado e deixou dois filhos

menores, de 8 e 6 anos. O enterro é

hoje, às 17h15, noCemitério daVila
Lenzi. O pai da vírima, Maurício
Lenzi, disse ontem que o filho não

tinha inimigos e era: uma pessoamuito
querida na cidade."Ninguém está

entendendo o que aconteceu",
I

Cultura e patrimônio recebem hoje R$ 5,5 mi
FLORIANÓPOLIS - Nesta sexta

feira o governador fará o

lançamento do edital para a

construção do Teatro Pedro Ivo
Campos, dará autorização para a'

� reforma e revitalização do CIC e

I(S
I oficializará o convênio para as

f' obras de restauração da Catedral
III Metropolitana. As novas ações!

r estaduais em Florianópolis somam
D, R$ 5,5 milhões e serão realizadas
�,
le
lo
I

D,

t
I
II

b'
b
�
Is
�

com recursos do Fundo Social. O
evento· acontecerá às 10 h no

auditório do Centro Admini�tra'
tivo do Governo do Estado, em
FlOrianópolis.

_ .

O convênio que destinaR$ 1,8
milhões para a restauração da
Catedral foi garantido em março
pelo governador Luiz Henrique e

pelo prefeito Dário Berger, que
aguardavam a conclusão do
projeto arquitetônico para
oficializar o apoio à recuperação -

do prédio histórico. As obras
receberão R$ 1,3'milhão em,
recursos estaduais e R$ 500mil da
Prefeitura.

0mstruída entre 1753 e 1773, a
Catedral foi fechada em fevereiro
deste ano.porproblemas naestrutura

�a abóbada' da nave central. Um
audo téCnico daUFSC identificou
a presença de cupins, umidade,
infiltrações e mofo. Tombada pelo
'i�trirnÔnio histórico estadual em

d
96, aCetedral recebia a visitação
ellli]

1
pessoas por dia antes do seu

echatnento. Em 252 anos de
eXistência, foi a primeira vez que foi
mterdita � d J

'

por razoes e segurança. a
o projeto de revitalização do CIC,
qUe terá investiinento de R$ 500mil,
Prevê a

.

� d êdireco.peraçao apre 10 e

Catedral Metropolitana: R$ 1,8 milhões para a total restauração

adequação do espaço físico.
NOVO TEATRO - A

construção do Teatro Pedro Ivo

Campos, anexo ao Centro

Administrativo, é uma ação
descentralizada do Governo do
Estado. A obra ficará sob a

responsabilidade da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento

Regional da Grande Florianópolis,
desde a realização do processo de

licitação, fiscalização dos trabalhos
e entrega da nova casa de

espetáculos.

MIE PRESOCOM .�
-1

IRonaldo Duarte de Freitas, o

Naldinho (foto), prestou de

poimento ontem na Comissão

de Inquérito Parlamentar (CPI)
de tráfico de armas, em Brasília,
e acusou os policiais do

Departamento de' Investigações
sobre Narcóticos (Denarc) de
terem "armado" a prisão dele

depois de tentarem extorquir
dinheiro dele. Ele chegou a

chorar durante o depoimento j
e se disse inoçente. Naldinho foi IIpreso no dia 6 de junho, com _ I

outras 12 pessoas, entre eles Edson Cholbi do Nascimento, o Edinho, r I
filho de Pelé. As investigações apontam o envolvimento dele com

o tráfico de armas, por conta de indíi:ios encontrados em carros

apreendidos nas lojas de Naldinho.
Naldinho disse que foi preso aos 23 anos por envolvimento com

drogas e, depois de cumprir sua pena, foi procurado por policiais. Na
CPI, afirmou ter gravado fitas com essas tentativas de extorsão e

prometeu divulgá-Ias para a imprensa. De acordo com ele, nas gravações
divulgadas pelo Denarc a polícia tenta incriminá-lo, afirmando que ele

usa códigos para se referir às drogas. Mas Naldinho disse 'que as

gravações mostram negócios com carros mesmo, não com drogas. Ele
negou ainda ser dele a chácara onde foram encontradas armas pela
polícia.
Aos parlamentares, afirmou que é dono de três concessionárias de

carros e um centro automotivo, com patrimônio total de R$ 4,2 milhões ...
Os deputados chegaram a convidar Naldinho para uma sessão privada
de depoimento, longe da imprensa. Ele negou e afirmou inocência, o

que deixou alguns parlamentares irritados.
De acordo com membros da CPI ainda não há indícios suficientes para'

pedir o depoimento de Edinho, filho de' Pelé, detido por suposto
envolvimento com o tráfico de drogas em Santos. Naldinho disse que
a prisão de Edinho foi um "ato sensacionalista" da polícia para atrair a

atenção da mídia.
EDINHO - O ex-goleiro Edson Cholbi do Nascimento, o Edinho, completa
hoje 18 dias de prisão. Ele ainda está preso em uma sala no terceiro

andar da sede do Departamento de Investigações sobre Narcóticos

(Denarc), na capital paulista. O filho de Pelé foi preso por associação
com o tráfico de drogas, no dia 6 de junho, durante a operação Indra,
que levou mais 12 pessoas para a cadeia, entre elas o traficante Ronaldo
Duarte Barsotti de Freitas, o Naldinho. Edinho já teve dois pedidos
de liberdade provisória negados pela Justiça, um na Praia Grande e

out.r? n,o �.ip��al d� J�s�i1a do estado. Os .a,�vo�?d(os de de�es? 9p,r
ex-jóqador atnd_a podem recorrer da deClS:ao ,a un�.� �as,ca,�a!�s _

criminais' ÔO,TJ. Se opédkío for novam_ent.�",\e�,�dp'" cabe recoYr�!�
.

ao Superior Tribunal de justiça.
.' ,'" "

I
�ADescentralização abre

novbs. caminhos para o
desenvolvimento do ,Estado.

)

I

A Descentralização está mudando Santa Catarina. E' encurtando caminhos
entre o Governo e a população. Em dois anos e meio, mais de 400

quilômetros de novas rodovias foram pavimentados e outros 390 quilômetros
foram reabilitados. Mais da metade dos municípios que não tinham acesso

pavimentado passou a contar com esse benefício. E mais novidades vêm

por aí nas rodovias catarinenses, com os mais de 450 quilômetros de
obras de pavimentação em andamento. É a Descentralização levando
o desenvolvimento a todas as regiões do Estado.

•

...._� ---_._"_...

....", ,." .!,.
,'I.
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CP JURíDICO A CAMINHO DA FAMA

Franciele fica entre os 54... Primeira penhora on-line da historia.
do STJ (superior tribunal de justiça)

escolhidos da Região Sul do país
IEm 16 de junho do corrente ano, pelá primeira vez na história do Superior

Tribunal de Justiça, um ministro da Corte, no caso a ministra NancyAndrighi,
presidente da TerceiraTurma,penhorciu ativos financeiros utilizando o sistema
Bacen-Jud, recentemente implantado na secretaria do Tribunal. Em razão de
sucessivos descumprimentos de ordens judiciais e até mesmo de diversas
liminares concedidas, a ministra bloqueou eletronicamente RS 60milhões de
uma empresa do Rio de Janeiro, do ramo demaquinário pesado.
O sistema Bacen-Jud foi desenvolvido por técnicos do Banco Central para
imprimir maior agilidade, segurança e economia às ordens judiciais
encaminhadas aos bancos. É um sistema automatizado que permite ao

magistrado, via internet, por meio do uso de uma senha criptografada, solicitar
ao Banco Central, em tempo real, informações bancárias e determinar o

bloqueio ou o desbloqueio de contas. Em breve, com os sucessivos

aprimoramentos que vêm sendo implantados, a expectativa é que o sistema

passe a ser utilizado praticamente em todas as instâncias da Justiça brasileira.
Atualmente, ele vem sendo mais utilizado pelos juízes trabalhistas, que
responderam por quase 95% das ordens judiciais emitidas pelo Bacen-Jud no
ano passado.O presidente do SuperiorTribunal de Justiça,ministro EdsonVidigal,
que tem se dedicado, neste primeiro semestre, a visitar todos os Tribunais de

Justiça dos estados, tem levado sempre, em suas viagens, técnicos para explicar
aos juízes os benefícios do sistema.
A nova versão do Bacen-Jud implantada neste mês de junho permitirá que todo
o trâmite de informações ocorra de forma atualizada.Assegurará tambémmaior

controle, por parte dosmagistrados, da verificação do cumprimento das ordens
judiciais por parte dos bancos. E o mais importante, nãoocorre a violação do
sigilo bancário, garantido pela Constituição. O Bacen-Jud é utilizado unicamente

para a solicitação dessas informações, as quais serão fornecidas pelas instituições
financeiras apenas em relaçãoaos réus envolvidos nos processos judiciais.
No bloqueio, a ministra Nancy determinou a indisponibilidade dos RS 60
milhões da empresa carioca em razão dos sucessivos descumprimentos das.
determinações judiciais e das liminares concedidas pelo snO caso envolve
uma disputa societária entre dois grupos, que resultou na saída de vários sócios
da empresa. Os que se retiraram celebraram um acordo de acionistas com os

sócios remanescentes que obrigava a companhia a depositar dinheiro na outra

empresa, formada pelos que saíram, o que nunca foi feito.
Em razão dos seguidos descumprimentos das decisões do STJ, os sócios
dissidentes entraram com uma medida cautelar, pedindo o bloqueio dos ativos
financeiros da empresa, para que ficasse assegurado o cumprimento do acordo
celebrado. Aministra Nancy Andrighi, utilizando o novo sistema, concedeu a

liminar pedida e bloqueou, via eletrônica, os valores, pelo menos até que suba
o recurso ajuizado pela empresa contra a decisão que determinou o bloqueio
do dinheiro (fonte STJ).
Por outro lado, vale ressaltar, que recentemente o.TST (Tribunal Superior do
Trabalho) admitiu as imperfeições no Sistema Penhora On-Line, o qual está
sendo aperfeiçoado. após ofício encaminhado por entidades de classes
relatando diversas reclamações, principalmente nos casos em que ocorreram .

bloqueios de valores em excesso nas contas bancárias das empresas.
'.

A cantora esteve em Porto

Alegre, onde foi realizada a

seleção que elegeu os

participantes, no final do mês de
I

maio. Ela interpretàu duas

músicas, mas não foi chamada para
participar do programa. "Embora
não vá fazer parte do Fama, estou
realizada de ter ficado entre os

melhores, foi a primeira vez que
mandei uma fita".

Nascida' em [araguá, Franciele
canta desde os seis anos de idade e

já fez diversos c:ursos de canto e

violão. Agora o próximo desfio da

garota é lançar a carreira em São
Paulo.No dia 24 de julho, a cantora
pop vai fazer um show na praça de

Jaraguá em comemoração ao

aniversário da cidade. A

apresentação faz parte da

divulgação do segundo CD. Além
de cantora, Franciele também é

. compositora e procura porpatrocínio.

... A cantora de

Jaraguá diz que quase
não acreditou quando
recebeu o convite

JARAGUÁ DO SUL - A cantora

Franciele Ewald, 18, se classificou
entre os 54 músicos escolhidos da
Região Sul para disputar uma vaga
para o concurso da Rede Globo, o
Fama. Franciele mandou uma fita

para a emissora sem pretensão de
ser' escolhida, em maio recebeu
uma boa notícia e quase não

acreditou: "Quis parecer adulta,
mas por. dentro senti uma

felicidade que não acabava mais.
Afinal, mais 13 mil pessoas do Sul
do país estavam concorrendo",

.

conta orgulhosa.

mercado de produtos para a

fabricação de sorvetes e para o

próximo verão desenvolveu 10
novos sabores, "Acho que o

grande destaque são os

saborizantes de algodão doce
azul e maçã do amor", afirmou
Luchtenberg.

'

}ARAGUÁ DO SqL - Os 150
distribuidores de produtos
fabricados pela Duas Rodas
Industrial para sorvetes estão

reunidos na cidade para um

encontro de fidelização e

apresentação de lançamentos. O
Encontro começou 'ontem à noite
�a recreativa da empresa e acaba
amanhã.

Entre os objetivos da décima

edição do Encontro está a

�pre�entação dos lançamentos de
produtos para a fabricação de

sorvetes, como novos sabores. ''As
novidades vão começar a ser
vendidas para os distribuidores em
julho e vão estar disponíveis para
os consumidores, no verão", disse
o gerente de vendas da divisão de
Sorvetes Eloy Luchtenberg.

A Duas Rodas detém 70% do

Janaína Elias Chiaradia, advogadâ graduada pela FURB, integrante do

Escritório Cassuli Advogados Associados
• O Encontro reúne 150

distribuidores que
trabalham apenas com

produtos da Duas Rodas.Falecimentos
Faleceu às 09:30h do dia 23/06, o senhor Hélio Antônio Lenzi,
com idade de 40 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
da Vllal.enzi e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
Faleceu às 12:3011 do dia 21/06, o senhor Miguel Surger, com
idade de 68 anos. O velório foi realizado n� Salão da Igreja de

Santo Estevão e o sepultamento no cemitério Santo Estevão.

• Entre os lançamentos de

destaque estão os novos

sabores de maçã do amor

e algodão doce azul.

CORREIO TV
Pânico no S8T
Depois de anunciar a seus assess9res ná última sexta-feira que não queria mais
o "Pânico" no SBT, Silvio Santos voltou atrás. Os humoristas assinaram por dois
anos com o SBT.

Daniela no mundo
A, cantora Daniela Mercury (foto) anunciou em Salvadqr que fará a maior turnê
internacional de sua carreira. Serão 31 shows em 28 cidades da Europa, dos
Estados Unidos e do Canadá. Daniela inicia a turnê no dia dia 24 de junho.A etapa

européia começa na cidade de Madeira, em Portugal e se estende até o dia 14 de

agosto, percorrendo neste período Milão, Paris, Londres, Amsterdã, Bruxelas, entre:
outras. A América também terá a oportunidade-de conferir o show a partir do dia I

.13 de outubro, em São Francisco, nos Estados Unidos. O show"Carnaval
Eletrônico" percorrerá nove cidades americanas e duas canadenses.

Cavalhada no Castelo
Também no "Domingo Espetacular"
o repórterHerbert Morais vai a Paris

paramostrar a Cavalhada, a dança
goiana que fez sucesso entre os

franceses. A apresentação do grupo
de 24 homens foi no famoso
Castelo de Chantilly. Construído em

1484, o local já foi cenário dos
filmes de James Bond e do
desastroso casamento do jogador
Ronaldinho e a apresentadora
Daniela: CicarellLO "Domingo
Espetacular" vai ao ar às seis da
tarde.

Começa a competição
A competição para um emprego de 250 mil reais por ano está aberta.

Começou ontem "O Aprendiz 2" com Roberto Justus. De 50 mil inscritos 16

ficaram, agora, eles enfrentarão duras provas que envolvem estratégia, poder de
negociação, raciocínio, dinamismo e força de vontade, tudo isto com a

supervisão dos conselheiros Isabel Arias e Roberto Paschoall. A nova versão do

Aprendiz contará com urnamudança importante, a imunidade para o líder da
tarefa vencedora. Mesmo que sua equipe perca a tarefa seguinte, o líder fica
imune. Esta é uma maneira de incentivá-lo a dedicar-se ainda mais à prova que
comanda.

Futebol dá vice
Na transmissão do jogo da última

terça-feira entre Brasil e Síria válido

pelo Mundial Sub-20, a Record

registrou excelentes números no

ranking do Ibope e empatou com o

SBT na vice-liderança. Das 15h30 às

17h24, a emissora registrou 9

pontos de média, 17% de share e 11

pontos de pico. A Globo marcou 21

pontos e o SBT também alcançou 9

pontos. Porém, durante 58 minutos,
segundo o Real Time Ibope, a
Record venceu o SBT e conquistou o

segundo lugar isolado no Ibope.

8ateuciúme
Tremendo mal-estar nas gravações de "América': Deborah Secco criou caso com

o figurino sensual que Juliana Knust usaria em cena. Juliana teve que trocar de

roupa e deixou o Projac aos prantos.

Marcado paramorrer
Neste "Domingo Espetacular" (Record) .o repórter André Rolde entrevista com

exclusividade um juiz que está marcado para morrer em Pontaporã, no Mato

Grosso do Sul. Ele·condenou o maior traficante da fronteira brasileira e hoje vive

protegido em um quartel do Exército. O "Domingo Espetacular" também
estréia uma série que mostra os lugares e as pessoas mais inusitadas do Brasil.
Para começar, a curiosa Itabaianinha, no Sergipe. A cidade é conhecida por ser a

terra dos anões, mas o título está ameaçado. As novas gerações fazem
tratamento para crescer e a população de pequenas pessoas está cada vez

menor.
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FASE DECISIVA

ESPORTE

Regional da Olesc chega nas
semifinais em trêsmodalidades

Jaraguá (meias brancas) venceu Gaspar e hoje enfrenta JoinvilJe

MIMAR P!!!!IVA�TT.!..>O,--- _

o'�.

I � Começam hoje
,

I •

! t�mbém as disputas
n9 basquete masculino

l elfeminino /

JARAGUÁ DO SUL - Em seu

terceiro dia de competições,

hoje, o regional da Olesc terá as

ifinais do futsal, handebol e'

�, 'vôlei. As três equipes de Jaraguá
doSulque estavam na disputa

s, classificara� para ,as
s�mifinals. HOJe tambem

começam as disputas no

bhquete, que será em chave

única nos dois naipes. Jaraguá
db Sul, Mafra, Timbó e São

B�nto do Sul estão no

I �asculino, Blumenau, Rio

Negrinho, Mafra e São Bento

compõem a chave do feminino.
Na abertura da programação

do basquete, às 8h30, no ginásio
Arthur Muller, jogarão O vôlei masculino abre as

Blumenau e São Bento do Sul semifinais, às 9h, no ginásio
B pelo feminino. O masculino Marisol, com Rio do Sul x Timbó

entra em quadra a partir de e Guaramirim x Jaraguá do Sul
Uh30 com -Mafra x Timbó. na seqüência. O vôlei feminino
)araguá do Sul joga às Uh contra entra em quadra às 13 horas com
São Bento do Sul e às 19h contra Blumenau x Barra do Sul e

M<!fra. Apenaso çam.pe�q. de" _ Corupá x Joinville. Às 10h, no
f· . da chave se classifica para a Sesi, tem o handebol feminino

efapa final em ltajaí. de Blumenau x Agrolândia e Rio

••••!.••••••

CESAR JUNKES

do Sul x Timbó. O masculino

começa às Uh com Salete x São
Bento e [oinville x lndaial.

O futsal feminino joga a

partir de 13 h no ginásio
Arsepum com Blumenau x

Gaspar e Jaraguá x Joinville. No
masculino, a partir de 151;1, tem
Joinville x Blumenau e']araguá
do Sul x Rio do Sul.'

I LINHA DE FUNDOII------,-----�I I
JULIMAR PIVATTO

Parcerias
Os diretores do Grêmio Recreativo Barueri estão em Jaraguá do Sul

para acertar os últimos detalhes da parceria com a ADJ e a Malwee.

'Segundo o diretor de futebol, Cacá Pavanello, será formado um time

para disputar a Divisão Especial do Campeonato Paulista, que começa
na segunda quinzena de agosto.

.

Outra novidade nos treinos da Malwee nos últimos dias é uma presença
feminina. A jogadora Jéssica, que é da Califórnia, está treinando com a

categoria juvenil e vem se destacando, arrancando elogios da comissão
técnica e dos jogadores. Hoje chegam mais atletas e um treinador dos
Estados Unidos para fazer um estágio em Jaraguá do Sul.

Robinho
O Santos recusou ontem a

primeira proposta oficial

que um clube fez por
Rabinho. O Real Madrid
ofereceu US$ 15 milhões

(cerca de R$ 36 milhões)
pelo atacante. O presidente
do clube paulista achou o

valor muito baixo e

pretende manter a

promessa de segurar o

jogador. até o final da Copa
do Mundo do ano que vem.

Vamos ver quem vai vencer

esta queda de braço.

Bicicross
A equipe Duas Rodas de
Bicicross já está em Betim (MG)
para a disputa da 2a Etapa do
Campeonato Brasileiro. Os doze
atletas começam a treinar hoje
à tarde para as disputas que
acontecem no fim de semana.

Os pilotos relacionados são:
Jade Hillescheim, Leonardo
Spredmann, Luiz Madeira,
Guilherme Bourscheidt,
Guilherme Getelina, Marcos
Junior, Ricardo Gruetzmacher,
Pablo Prieber, Guilherme
Bourscheidt, Fabio Prieber, Nei
Bourscheidt e Dorival
Grúetzmacher.

Futsal Sub-13
Jaraguá do Sul recebe neste

fim de semana o turno da
2a fase do Estadual de Futsal
Sub-13. A equipe da AQJ/
Aurora/CEJ/FME estréiam

hoje à noite, às 19h30,
contra a Elase, na Arsepum.
Amanhã os jogos
acontecem no Ginásio da
AABB e, às 10h30, a ADJ

. joga contra São João Batista

e encerri\,i9 participação às
16h30.com a AABB/

Florlanópotis:

Doping
Zico, técnico do Japão, exigiu
que a Fifa verifique o caso de

possível doping de dois atletas
mexicanos. Os zagueiros
Carmona e Galindo teriam sido

flagrados em exames da

própria Federação Mexicana,
antes do início da Copa das

Confederações. "Acho que a

Fif(l não.deve seornitir.Tern

. ,que inv�stigar e punir'; disse o

Galinho. ",,-

]Lilimar@terra.com.bf

alegria, amizade e espírito de equipe
A formação integral reúne a educação da

mente, do corpo e do espírito. Neste contexto, a I

educação do físico por meio da prática
esportiva tem significativa Importância dentro
da filosofia Marista. Há séculos, São Marcelino
Champagnat já afirmava a seus educandos que
"0 esporte fortalece o corpo e purifica a alma':
Com este intuito o Colégio Marista São Luís
realiza até hoje a XXII edição da OLlCHAMP

(Olimpíada Champagnat). O evento faz parte
das comemorações do mês de São Marcelino
Champagnat, fundador da Congregação
Marista-e tem como objetivo principal a

. integração.
As semanas que antecederam o evento foram
de muita preparação; camisetas, cartazes e

principalmente a conscientização de que o

evento não envolve somente a disputa,mas sim
o jogo, a amizade e a integração entre todos os

participantes.
No total foram mais 620 alunos envolvidos em

98jogos nas modalidades de basquete,
voleibol, futsal, futebol suíço, tênis de mesa e

xadrez..
Para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I

as atividades da OLlCHAMP são um pouco
diferenciadas, são dias em que são

programadas Oficinas com atividades lúdicas,
. recreativas e esportivas.

\.
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AGORA É PRA VALER

Malwee pronta para a estréia
na 2a fase da Liga Nacional

JULlMAR PIVATTO

.... James e Márcio,
contundidos, e Leco,
suspenso, desfalcam
'o time na estréia

}ARAGUÁ DO SUL - Começa
amanhã a segunda fase da Liga
Nacional. A Malwee estréia em

casa, às 11h, contra o São
Bernardo e tem três desfalques
importantes: James e Márcio
estão no departamento médico
e Leco cumpre suspensão
automática. Os ingressos já estão
à venda na rede de Postos Mime

por R$ 7. A direção alerta aos

torcedores que antecipem a

compra, sob o risco de não

encontrarem no dia do jogo. A
partida terá a transmissão da

SporTVe da Rádio [araguá.
Depois de estrear contra o'

São Bernardo, a Malwee terá

mais dois jogos em casa. Na

segunda-feira, às 20h1S,
enfrenta o Atlântico e no

próximo sábado, às 19h, com o

Joinville. Se por um lado o

técnico Fernando Ferretti tem
o desfalque de três jogadores,

Malwee fez um coletivo, ontem à tarde no Wolfgang Weege, contra a equipe juvenil

ele também tem a volta do

craque Falcão, que estava com

a Seleção Brasileira. "Agora é a

hora de dar tudo para que a

conquista do título. Precisamos
ter a cabeça no lugar e a

determinação dos campeões.
Não adianta falar para trás. Não
vale mais nada", disse o

treinador.
Malwee e São Bernardo já

jogaram duas vezes neste ano.
A primeira foi a decisão da Taça
'Brasil de Clubes, em Carlos

Barbosa, onde a Malwee venceu

por 2xO e conquistou o

tricampeonato. Na primeira fase
da Liga, no ABC Paulista, nova

Gramado do João Marcatto vai a leilão

}ARAGUÁ DO SUL - Aomenos é
o que diz o edital divulgado em um

site de leilões na Internet. Segundo
diz a ação, o bem penhorado é o '

terreno onde está o gramado do
Estádio João Marcatto e o motivo

seria as dívidas do clube como INSS.
O leilão estámarcado para o dia 10

de Julho, no Fórum de Joinville.
Como depositário do clube está o

,

antigo presidente e atual diretor de

marketing Lia Tironi, que disse
ontem não saber de nada.

"Não recebemos nenhuma

notificação no clube. Mas se isso for
verdade, não ver ser a primeira vez.

E não acredito que ele seja leiloado",
disse O dirigente. Tironi não negou
que o clube tenha dívidas com o

INSS. "Qual é o clube brasileiro que
não passou pelomesmo problema?

Gramado .do João Marcatto poderá ser leiloado no próximo dia 10

. Aqui já leiloaram o estádio, a arqui
bancada, mas nunca deu em nada".

Segundo o edital divulgado, "o
imóvel penhorado constitui um

campo de futebol circundado com

arquibancadas de alvenaria, sendo

estas construídas emcima de imóveis
diferentes do penhorado". Tironi
ficou surpreso atémesmo como valor

que o terreno está avaliado: R$ 500
mil. "Não acredito que aconteça o
leilão", repetiuTironi.

Parreira acha que Alemanha será o 'teste ideal
DA REDAÇÁO - O técnico da

Seleção Brasileira, Carlos Alberto

Parreira, disse ontemque o confronto
com a Alemanha, no sábado, pelas
semifinaisdaCopa dasConfederações,
é um teste ideal para o quarteto de

, frente formadoporKaká,Ronaldinho,
Rabinho e Adriano. "Comecei um
caminho e vamosver até onde issonos
leva.' Essa é uma oportunidade ideal
para testar nosso esquema ofensivo",
disse o treinador.

Antesdoencontrocomos alemães,
Parreira comanda um único treino

hoje, Ele confirmou o fim da fase de

experiências durante acompetição,
mas não adiantou qual será o time

titular contra os alemães. A única

certeza é que o sistema ofensivo será '

mantido. "Desde que esse esquema
foi adotado, nunca deixamos de ser a
Seleção Brasileira. Sempre tomamos
iniciativanos jogos.Não sei se é ahora

de fazer mudança no esquema
ofensivo. Se houver mudança nessé

jogo, serásomente porordem fsica".
O treinador explicou que o

antigomodelo tático, o 4-3-1-2, dá
mais segurançadoque o atual-l-é-2
(com dois volantes e dois meias de

armação no meio de campo), mas
não privilegia a habilidade dos

craquesbrasileiros. "Depois daCopa
das Confederações, vamos ver que
caminho este modelo vai tomar.

Existe aquela outra forma, que é mais

segura, apesar de não valorizar tanto
o futebol brasileiró", disse,
reafinuando que pode abandonar a
maneira de jogar na futuro.

Apesar de ter vencido apenas

• dos três jogos na primeira fase

i!� Copa das Confederações -

houve ainda um empate e uma

derrota -, Parreirademonstrou estar
satisfeito com o que viu até agora.

"Até pela característica dos

jogadores, que são leves e

habilidosos, o Brasil até que sofreu
poucos gols", disse ele, que ainda

pede tempo para tirar conclusões
mais seguras.

• Parreira disse concordar

com a aváliação do volante
Emerson e do zagueiro
Roque Júnior, que disseram

que o Brasil joga bem'

quando tem a posse de

bola, mas peca quando'
não a tem.

• Parreira avisou que,
contra a Alemanha, a
Seleção precisa de muita

técn ica, tática e,

principalmente, saúde.

vitória dosjaraguaenses: 4x3. O
time paulista terá o desfalque do

pivô César Paulo, que está

machucado. "Ele vai fazer muita

falta, mas temos no grupo atletas
em condições de substitui-lo.
Não podemos depender
somente de um só homem", disse
o técnico Tuca.

SEXTA-FEIRA, 17 de junho de 2005

4° Bike Tour

DATA: 25 de junho/2005
SAíDA: 8h da Academia Impulso

_ 4

INSCRIÇOES: Na recepção-da academia, mediante
assínaíura do, fermo de responsabilidade �. pagamento
da taxa de café da'manhá

'

APOIO: BANANA BRASI
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A Igreja Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro foi inaugurada no domingo
passado com uma festa para mais de mil

pessoas: Esta é a Igreja mais nova da
cidade e pertence à Paróquia São

Sebastião, no Centro. As duas torres da

Perpétuo Socorro podem ser vistas de

algumas ruas centrais da cidade,já que a

Igreja foi construída no ponto mais alto do
Bairro Czerniewicz. Todo de pedra, a Igreja
tem lugar para 480. pessoas sentadas.

Srnples.sinqela e preparada para receber

a comunidade. A próxima missa está
marcada para o dia 27, data consagrada à
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas

daqui para frente haverá missa todos os

meses, sempre na mesma data.
O vice-coordenador do Conselho
Administrativo Econômico Paroquial,
Orival Correia, comemora a

inauguração da obra, que começou
em 2003. A Igreja foi paga com

dinheiro da própria comunidade,
que fez festas, rifas e bingos para
conseguir a verba necessária."O

terreno foi comprado em 1989
por RS 18 mil. A obra toda
ficou em RS 75 mil': comenta
Correia, que ajudou a 'fundar
a Comunidade Nossa
Senhora do Perpétuo
SOcorro,em
1985.
Até a

construção da

Igreja, os católicos do Czerniewicz

eram obrigados a rezar na Matriz São
Sebastião."Até agora, rezávamos na

São Sebastião Ou no galpão da
- própria comunidade,mas
começamos as nossas missas e rezas

na Gruta que construímos aqui
perto': conta Correia. Segundo ele, a

\ Igreja representa a realização de um

sonho para os moradores do Bairro e

o início de uma nova fase."Nove
casamentos já estão marcados até o

final do ano': anuncia Correia, que
prevê uma boa movimentação de
fiéis na Perpétuo Socorro."Por ficar

perto do centro, acredito que
seremos bastante procurados para a

celebração de casamentos':

A Igreja Nossa Senhora do

Perpetuo Socorro pertence à

Paróquia São Sebastião.
Localizada em um ponto
privilegiado do Bairro

Czerniewicz, bem pe-rto da
Gruta que leva o mesmo

nome da santa e que foi
construída em 1985, em
um terreno de Iü mil
metros quadrados no

final da Rua Henrique
Marquardt. O terreno

FOTOS RAPHAEL GÜNTHER

�

é cortado um por riacho e cercado de'
mata nativa. L�cal de peregrinação e

pagamento de, promessas, a Gruta e a

Igreja representam a fé e a religiosidade
dos moradores do local.

Jaraguá do Sul tem quatro paróquias:
São Sebastião
(Matriz), São
Judas, Nossa

,

Senhora das

Graças e São
Francisco de
Assis. São ..

29 igrejas.

l:::" Toda a obra e os

móveis da nova Igreja
foram comprados através
do muti ráo da

comunidade, que fez de

festas, bingos e rifas um

ato de fé para erguer a

casa de oração no ponto'
) mais alto do Bairro

Czerniewicz

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

FILME/HORÁRIO GENERO FILME/HORÁRIO GtNEROSALA
Visões
15:15 - 17:30 - 19:30 - 21 :30 Madagascar

f3:40 - 15:30 - 17:30 - 19:20 - 21 :15
• Sahara
'14:00 -16:15 Batman Begins

13:30 - 16:15 - 19:00 - 21 :40
2 A

Refém
18:45-21:15

Refém
16:30-21:30

SMadagascar
.

Sexta a Domingo: 13:45 - 15:30 - 17:15 - 19:00 - 20:45
3

Visões
14:00 - 19:15

S

A Queda
18:00 - 21 :00

D

4

:GÊNERQ

5

<A 6

Joinville - Rua Visconde de Taunay
!!�ii1!;!S:ÂL'A/'l FILME/HORÁRIO

StarWars III
15:00

F

O Guia do Mochileiro das Galáxias
17:15 -19:40 - 21:50

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

c

StarWars Episodio III
14:00

, Pooh e o Efalante
14:45

,

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

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

A

Madagascar
13:40 -15:30 - 17:30 - 19:20 - 21 :15 Programações sujeitas a alteração

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Ave�tura/ (-Comédia/P - Policial/ S-Suspense/ DC - Documentário/ R-Romance/I-Infantil/F-Ficção

I
___(JiQ_
SOCIEDADE CULTURA ARTíST!CA

FUNDADA EM 06-Q6..1956

Contato27S�7�37064�o DA HISTÓRIA

Inaugurado en116 d�, rriaio;d� 2003, o Centro

,�ultural deJaráguá dO,Sul concretiza �m sonho

9�e,iniciRu em.19, "h,P9u7se tornou,

<';ie�lidage pela lutá vd,Qt�,de!,cje algurr1\\s
2�essoàs que açred, �PQrtância de'um, '

espaço prepaiado p .
,

ular e realizar as mais
variadas manifestâçõ.és ªxtísticas.
Com o apoio da iniciafiva,p"'ivad�, empresas
socialmente respon�ve�,o'moderno espaço �

'consítuíu-se em um marCO nas atividades culturais
da cidade e n() Estad ·SjDtaç�tarína. <

.tIJá do.Sul Está pronto
das mais completa�\

.

pªís."
, ,

Missão·
Rre$ervar, desenvolver e estimular os valores culturais

e artísticos da comunidade.

As átivi9acl�7 dasÔc'ik?adécultura Artística iniciál'81111J10S anos 50, quando foi constituída oficialmenté por
úsicos amado ,':>. lnha como objetivos c.ultivar,a arte musical; o teatro, o canto e o ballet, além de

orc:ionárJ iados e comuntdade
'

. ,

,os qn:os 80,pássaa re�U�ar suas
�tividades �,m sedeip'l:ôpriá, realizando
uma grânde çonq'úista e um grande
crescimento no desenvolvimento do
trabalho, Com o recoÍ'!neciménto

• municipal, estadual e.tederal,começou a

surgir a necessidade dellm espaço mais
estruturado. Foi nesse"momento que
Inlclou a construção doGenVR Cllltural
e Jaraguá dO,?yl;, .�'

SCARoferec� curs
diversas áreas para c:". rnprâr�as,
'diferentes manifesta.ç0.�s artísticfls.

Missas Informativo Paroquial
25/26 de junho

NOSSA MENSAGEM
SÁBADO
15h30-Matriz
19hOO-São Luiz

17h30-São Benedito
17h30-Rainha da Paz

19hOO-Matriz

19hOO-Perpétuo Socorro

I
I
I
I 130 Domingo do Tempo Comum
1,

I "Quem Acolhe o irmão, recebe a graça de Deus!"

I
I
i

"Queremos ver Jesus: Caminho,Verdade,Vida!"

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

08h30-São Cristóvão

Ao agir na história através de seus filhos (as), Deus se revela como graça que
alimenta e sustenta a esperança da humanidade.Quem acolhe a graça de Deus
e a vive como experiência de gratuidade, revela à humanidade o desejo divino
de, em Cristo, estender a salvação a todos os seres humanos. A lógica de Deus

supera todo fechamento humano, tornando-nos herdeiros da vida plena,
apesar de nossos pecados. Assim, em Cristo, Deus nos convida a superarmos

, nosso egoísmo e desejo de vingança para vivermos a reconciliação.

[r..v", 'p.<.-. !/.,..,.

�._��� '" o....�.·..

I CI
Entrando Numa Fria Maior Ainda
2004 - Comédia
Barbra Streisand (que não atuava desde O

Espelho Tem Duas Faces, em 1997) e Dustin
Hoffman (O Júri) vem. para engrossar o elenco da

comédia, formando a família de Greq Gaylord
Focker (Ben Stiller, de Quero Ficar com Polly) .

Depois que Greg conheceu a família de sua noiva
Pam (Terri Palo, de Inimigo em Casa) - e se

assustou com o temperamental pai da garota
Jack (Robert de Niro, de O Amigo Oculto), um
paranóico ex-agente da CIA -, é a vez da família
da moça conhecer os pais de Greg: Bernie
(Dustin Hoffman) e Roz (Barbra Streisand), Mas
essa reunião familiar tem tudo para dar mais
errado do que a anterior. O rapaz mentiu dizendo

que seus pais são um grande advogado e uma

respeitada médica, quando na verdade são um

advogado liberal aposentado e uma terapeuta
sexual. As confusões só estão começando para
desespero de Greg, que vê o seu futuro
casamento ameaçado. Com um elenco com

timing para cornédia.Jay Roach (da série Austin
Powers) dirige novamente a comédia, que
também conta com o reforço de um carismático
e engraçado bebê, neto de Jack, que está

aprendendo a falar e diz as maiores bobagens.
Seguindo a mesma linha de humor do primeiro
filme, a continuação tem tudo para aqradarrnais
uma vez.

.

,...,

Ray - 2004 - Drama
o que há de mais impressionante nessa biografia
do mito musical Ray Charles é a forma como o

ator Jamie Foxx (Colateral) incorporou o astro -

algo como Vai Kilmer fez com Jim Morrisson no

filme The Doors. Praticamente esquece-se da
existência do ator, e o que se vê é o astro

ganhando vida novamente. Ray alterna diversos
momentos da vída do ícone desde a infância até
o auge do sucesso. Figura única, Ray Charles
venceu a' sua cegueira e conseguiu se instalar no
concorrido mundo do showbiz graças ao seu

talento musical e tino para negócios. Da infância

pobre, filho de uma lavadeira (interpretada pela
. ótima estreante Sharon Warren), Charles tem uma

memória traumática: a morte do irmão menor

que se afoqou.nurn balde com água, enquanto
ele assistia à cena impotente. Esse fantasma que
o persegue será importante na sua vida adulta, na
hora de superar outros traumas. O longa não faz

rodeios e toca em assuntos complicados da vida
do cantor, como o sério envolvimento com

drogas pesadas e as diversas amantes que teve
as duas coisas sempre ameaçando sua

estabilidade familiar. Como pano de fundo, tem
se 9 retrato de uma época e a excelente música

de Ray Charles (a maioria em regravações feitas
pera cantor pouco antes de morrer). O próprio
cantor participou do roteiro e das filmagens,
pouco antes de faiecer em junho de 2004.

\...

v í D E O
LOCADORA

JOA VíDEO LOCADORA I OARua Preso Epitácio Pessoa, 650 J
Centro - Tel: 371 8042

www.joavideo.com.br

Closer - Perto Demais (Closer) -

2004 - Romance
A maior qualidade do filme Closer - Perto Demais
é que este é um drama romântico sobre adultos e

feito para gente grande. Escrito pelo t1ramaturgo
Patrick Marber baseado na sua peça de teatro
homônima, o filme encontra em seus quatro
atores os tradutores ideais para os dramas
criados pelo escritor. Dan (Jude l.aw, de Alfie) é
um escritor de obituários que sonha em ser

romancista e se apaixona pela misteriosa Alice

(Natalie Portman, de Hora de Voltar). Meses
depois ele se envolve com a fotóqrafa Anna (Julia
Roberts, de Doze Homens e Outro Segredo), e
para pregar uma peça arma um encontro com ela
e o médico Larry-(Clive Owen, de Crupiê. - A Vida
em Jogo). Mas os dois acabam se apaixonando,

,

para desespero de Dan. Em alguns anos, esse
quarteto vai se encontrar, desencontrar, se
apaixonar e desapaixonar, deixando marcas e

feridas na vida de cada um deles. O diretor Mike
Nichols (Angels in America, Quem Tem Medo de

Virginia Woolf?) encontrou o tom certo para
superar a claustrofobia teatral da peça. E quanto
ao elenco, se Julia e Law são os mais famosos,
coube a Owen e a Natalie os melhores

desempenhos. Ela deixa para trás a menina
meiga para encarar uma mulher experiente e

machucada. Um dos filmes mais importantes do
.

ano passado.
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Peixe;,co.m Molho de Limão
Iligredientes: 1 quilo de filé de cação, badejo ou robalo; sal a gosto; suco de

limão,margarina, 1 xícara de creme de leite fresco batido (ou de lata sem o

soro); 1 colher (sopa) de cebola ralada; 1 colher (chá) de casca de limão ralada;

2 colheres (sopa) de catchup, Preparo: Salpique o filé de peixe com sal e

respingue com o suco do limão. Grelhe ou frite dos.dois lados em margarina.
Misture os ingredientes restantes. Deixe o peixe esfriar. Cubra com o molho e

leve à geladeira por 1 hora. Enfeite com gomos de limão. Sirva em prato
enfeitado com folhas de alface.

60Peixe sprn Molho de LI�áo pode ser preparado de
véspera, mas deve ser conservado em geladei ra

Rosquinhas Saborosas
Ingredientes: 225 gramas de manteiga; 3 colheres (sopa) de açúcar; 2 ovos; 1

colher (sopa) de uvas passas; 100 gramas de frutas cristalizadas; 1 colher (café)
de cardornorno: 3 xícaras (chá) de farinha de trigo; 4 colheres (chá) de fermento
em pó; 1 xícara (chá) de leite; ovo batido; açúcar e amêndoas picadas.
Preparo: Bata a manteiga com o açúcar até obter um creme leve e espumoso.
Junte os ovoos, as passas, as frutas cristalizadas e o cardamomo. Misture bem.

Acrescente a farinha, peneirada com o fermento, alternand6 com o leite. Bata

at$ obter uma massa homogênea. Faça rosquinhas. Coloque sobre papel
manteiga, pincele com ovo batido e polvilhe com o açúcar e as amêndoas

picadas. Leve ao forno preaquecido por aproximadamente 20 minutos.

SEXTA-FEIRA,24 dejul'lho c

__u �.M�1�,:=

Bolinhos de Inverno
Ingredientes:50 gramas de fermento Fleischmann (ou similar); 2 colheres (chá) de açafrão; meio litro de leite; 2 ovos;
2 colheres (chá) de sal; 200 gramas de açúcar; 1 colher (sopa) de cardamomo em pó; um quilo de farinha de trigo; 200

. gramas de manteiga ou margarina; amêndoas picadas e uvas passas.
'

Preparo: Misture o fermento e o açafrão como leite. Junte os ovos, o sal, o açúcar e b cardamomo.Acrescente a

farinha, aos poucos, batendo e em seguida, trabalhe a massa com os dedos. Finalmente junte a manteiga ou

margarina. Bata bem. Cubra com um pano de prato e deixe descansar em lugar morno durante 30 minutos.

Peixe com Pirão
ingredientes: Dois quilos de mandi ou
ba.gre, em postas; 2 colheres (sopa) de

; Fondor Maggi; 5 colheres (sopa) de
óleo; 12 pimentas verdes cortadas em
rodelas e com as sementes; 8 dentes de
alho, em fatias; um quilo de tomates

I

maduro, sem pele e sem sementes,

picados; 5 folhas de louro; 1 alho-poro
cortado em fatias; 5 colheres (sopa) de
azeite de oliva; 300 gramas de batatas

pequenas (aproximadamente 20

batatas); 2 cebolas grandes cortadas em
rodelas grossas; 1 colher (sopa) xícara
de farinha de mandioca.

Preparo: Tempere as postas de peixe
com 2 colheres-de Fondor e deixe
tomar gosto, pelo menos, 30 minutos.

Enquanto isso, prepare o molho: numa

panela grande, aqueça o óleo e doure
as pimentás e ó alho. Adicione os

'

tomates e deixe cozinhar em fogo
brando, até que se desmanchem.

Coloque então o louro,2 colheres

(sopa) de Fondor Maggi, mexa bem,
tampe a panela e deixe cozinhar por
cinco minutos. Em seguida, acrescente o alho-poró, o azeite, as postas de peixe e as batatas.

Tampea panela e cozinhe em fogo brando, sem mexer, por aproximadamente 20 minutos,
ou até que o peixe e a batata estejam cozidos. Destampe a panela, acrescente a cebola, o
orégano e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela tampada. Na hora de servir, coloque o

peixe numa telha ou numa vasilha de barro aquecida. Prepare o pirão com o caldo do
cozimento obtido (aproximadamente 2 1/2 xícaras de chá); adicione ao caldo a farinha
mandioca e leve ao fogo brando mexendo até engrossar. Sirva bem quente.

com Pirão

acompanhado e

arroz branco e

salada

lnformátlca
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Projeto proíbe lmplam e

d'e chip em corpo humano
.

.

ACâmara Federal analisa a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 372/05, que.
proíbe o implante, no corpo humano, de
circuitos eletrônicos que permitam a

identificação e localização de pessoas. O
autor da proposta,
deputado José Divino (PMDB:.RJ),
argumenta que o uso dessa modalidade.
de chip, atualmente em fase de testes nos

Estados Unidos, permitiria que governos
e empresas mal-intencionadas
utilizassem as informações para
monitorar pessoas, como as minorias
étnicas e religiosas.Segundo Divino, o
implante invade os direitos à privacidade
e à liberdade, assegurados pela
Constituição.O implante-do chip

possibilitaria a localização de pessoas
em qualquer parte do planeta, em .

função do seu dispositivo de

comunicação por
satélite, O equipamento também
tornaria possível a obtenção de

informações pessoais sobre o indivíduo,
como nome, temperaturá corporal e
batimentos cardíacos.O deputado
lembra que há dúvidas quanto aos

possíveis efeitos nocivos à saúde das

pessoas que' receberem chips em seu

corpo, em razão de as pesquisas sobre o

assunto estarem em estágio inicial.
"Mesmo nos.Estados Unidos, a
utilizaçãodo chip.ern seres humanos
ainda não foi aprovada", explica,

47371 6864
www.infosoftsistenias.com.br

Desenvolvendo Soluções

47371 7676
www.tecnoflex.com.br

I fosoft
sistemas

CENTRIUM
INFORMÁTICA
Sistemas de Gestão

47371 7764
www.centrium.com.br

c

�icrOinformática
472751968

www.icroinformatica.com
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Um vilãopra
botar defeito

. ,

runquern
Por Erica Guarda/GB Edições

A vida do Tadeu, de "A Lua Me Disse",
é envolta em mistérios e episódios
violentos, mas nada disso apaga o

charme do personagem

Marcos Pasquim não interpreta exatamente o

galã de "A Lua Me Disse", no entanto vem

"roubando" cada vez mais as cenas. Depois de
ter vivido dois personagens, o Esteban e o Dark
em "Kubanacan", o ator voltou em mais uma

novela das sete para interpretar Tadeu, um
vilão misterioso, um rapaz que sob uma

excelente aparência esconde uma

personalidade violenta e um passado obscuro.
Bom moço, Tadeu só não conseguiu enganar
Dona Roma (Miguel Magno). Perspicaz, depois
de tantas confusões protagonizadas pelo seu

misterioso hóspede, ela decide procurar
Silvana, a ex-noiv� do rapaz. Presà numa
cadeira de rodas, ela conta que ficou

paraplégica por causa de um acidente provocado por
Tadeu que, na verdade, tinha a intenção de matá-la

depois que decidiu romper o relacionamento entre

eles.
Muito abalada, Dona Roma volta para a pensão e o

chama o bonitão às falas. Ele não gosta nenhum um

pouco de ter tido seu passado descoberto e briga
novamente com sua senhoria. Esta o expulsa da
pensão e conta toda a história para Heloísa (Adriana
Esteves) que não acredita em nada do que Silvana
revelou. Bem, novela é novela e faz parte do enredo

que a filha de Diva (Pepita Rodrigues) continue
correndo riscos, ·até o final feliz, geralmente mostrado
no último capítulo.
A heroína Heloísa ainda vai pagar muito caro por não

ter aceitado se casar com Tadeu.'Sua meia-irmã
Beatriz (Natália Lage) conta para Ester (Zezé Polessa)
que Tadeu é um homem violento e está morrendo de
raiva de Heloísa; as duas megeras arquitetam um

plano para destruírem Heloísa e neste plano entra

Tadeu.
Como se vê, mesmo não sendo protagonista da

.

história d� Miguel Falabella e Carmem Barbosa, o
personagem de Marcos Pasquim exercerá grande
influência no desenrolar da trama.

O ator diverte-se ao contar como é que sua- carreira

artística começou a deslanchar. Foi quando ele mudou
o nome de Marcos Prudente para Marcos Pasquim. O
sucesso veio mesmo em 1992, quando ele viajou por

. Rio e São Paulo estrelando a peça "Blue [eans'',
dirigida porWolfMaia. Antes do teatro, Marcos

Pasquim foi office-boy.programador de computadores
.e modelo até que resolveu fazer o teste e tentar entrar
na peça ci� Wolf.' Condusão:- passou em primeiro lugar
competindo com 85 pessoas.
Mesmo com o sucesso de "Blue [eans", Marcos resolveu
investir na carreira de ator e começou a freqüentar um
curso de Artes Cênicas, no Rio de Janeiro. Daí veio a

oportunidade�e viver o delegado Cosme em "Cara &
Coroa" (1995). Logo em seguida, vieram as participações

, em "l]1alhação" (Globo); na novela "Mandacaru"

(Manchete); e em "Chiquititas" (SBT), na qual vivia o

vilão Felipe.

<J Na novela de Miguel
Falabella e Carmem Barbosa,
Tadeu vai juntar-se a Ester

(Zezé Polessa) para vingar-se
de Heloísa (Adriana Esteves)

protagonizar a
.. minissérie ,"OQuinto " ' '

dos Infernos", vivendo D.,pedro I, importante
personagem da Histótia do Brasil.
O próprio ator conta que sentiu que a

responsabilidade aumentara e que ele estudou a

vida do imperador por dois meses para compôr o
personagem. E, diga-se de passagem, conseguiu fazê-lo muito bem.
Marcos Pasquim deixava as fãs sem fôlego nas cenas de amor, principalmente as que o

imperador vivia com Domitíla (Luana Piovani).
Depois veio "Kubanacan", a qual teve seus capítulos "esticados" por causa do-sucesso de seus

personagens, entre eles Esteban e Dark, ambos vividos pelo ator. Na verdade, se tratava de uma

pessoa só, mas com dupla personalidade e com que facilidade Marcos Pasquim passava de um

personagem a outro, na mesma cena.

Na vida real, o ator é totalmente do bem. Casado com Fabíana Kherlakian, o casal tem uma

filha, Alícia. A família mora em São Paulo e o ator confessa que morre de saudade delas porque
precisa passar a semana toda no Rio de Janeiro, gravando a novela, mas a cada folga, voa para
casa, o mais rápido possível.

Para atuar em

"Chiquititas", Marcos
Pasquim precisou ficar
em Buenos Aires e

foram tempos difíceis

porque sentia falta do
Brasil e dos amigos que
tinha deixado aqui.
Apesar disso, o trabalho
foi gratificante e, de
volta ao país, veio a

glória em "Uga Uga",
quando ele viveu o

Casimiro Van Damme, r
contracenando
diretamente com Nair)
Belo, Humberto
Martins e Daniele

Winnits, seu par
romântico. A novela de
Carlos Lombardi

consagrou Marcos

Pasquim.
O sucesso costuma ter

um preço. Quanto
maior, maiores são os

desafios. E foi assim que
Marcos Pasquim se

sentiu quando foi
convidado para

�(D. Casado com Fabiana I<her(àk'ian' e pi
da. pequena Alícia, Marcos Pasquim adora
sua profissão. O único problema é driblar a

saudade uma vez que trabalha no Rio de
janeiro e mora em São Paulo

I DIC S DE EIT R
Uma Temporada de Facões
Du rànte a primavera de 1994,800
mil tútsis foram mortos a golpes de
facão, em Ruanda. Numa rotina que
durou quase cem dias, das 9h30 às
16h, os hútus saíam de casa

cantando e vasculhavam os

pântanos em busca dos próprios
vizinhos. Decepavam até o finaldo
expediente. A noite, bebiam cerveja,
trocavam mexericos, contavam
piadas e afiavam as ferramentas nas

.pedras-pornes. "Matar era menos

cansativo do que plantar", dizem.
"Bastava vasculhar para colher". Com
enorme franqueza e muitas vezes

até com candura, dez dos assassinos
falam sobre a organização e

execução da matança, a banalidade,
o ódio, o arrependimento e o

perdão. Discursam sobre o horror e o

indizível. Nas conversas, uma
angustiante constatação: são
pessoas comuns, sem traços de
ferocidade. "Pais de família,
jogadores de futebol, professores e

lavradores que deceparam amigos
íntimos sem constrangimento e, no

final, fariam tudo novamente. O

lançamento é da Companhia das
Letras.

No Bunkér de Hitler - Os Últimos Dlas do
Terceiro Reich
Um livro definitivo sobre o declínio de Hitler. O cotidiano do
ditador naqueles dias dramáticos, os surtos de euforia e a

depressão.diante da derrota inevitável. Um relato histórico
precioso escrito por um dos maiores especialistas em

'

Terceiro Reich. O autor Fest C. Joachim lembra em seu relato
um acontecimento que significou, para uma geração inteira,
nada menos do que o fim do mundo. Mais do que isso, ele
nos revela os bastidores desse apocalipse.mostrando como
o ocaso de um violento ditador arrastou consigo um país
inteiro. O lançamentoé da Editora Objetiva.

Jesus, o Maior Psicólogo que Já Existiu
Esta obrafaz uma abordagem original da relação entre
ciência e religião, ligando os principais ensinamentos de
Jesus às descobertas recentes da Psicologia. Com base em
sua experiência como terapeuta e no seu profundo
conhecimento da Bíblia, Mark Baker demonstra por que a

mensagem de Cristo é perfeitamente compatível com os

princípios da Psicologia: ela contém a chave da saúde

emocional, do bem-estar e do crescimento pessoal.
Organizado em dezenas de lições concisas, este livro é uma

coleção de valiosos exemplos práticos sobre como essa

sabedoria comprovada pelo tempo pode nos ajudar a
resolver os problemas do cotidiano, a repensar atitudes e a

praticar o perdão, a solidariedade e a lealdade, valorizando
nossas vidas é nossos relacionamentos com mais arnízade'e
amor. O lançamento é da Editora Sextante.

JOGOS DE INTEGRAÇÃO
ENTRE OS CIRCULaS

TRENTINOS

Inscrição .1

A data de inscrição foi prolonqada para o dia 01 /07/2005.
Temos 13 vagas para o Circulo de Jaraguá do Sul, na gincana serão
realizadas atividades culturais, filantrópicas, recreativas e tarefas
surpresas.
A gincana será realizada nos dias 16 e 17/07/2005 com inicio as

14hOOmin dó sábado e termino as 15hOOmin 00 domingo no

pavilhão da PROEB Blumenau.
Haverá transporte e alojamento para todos os participantes.

OBS.:dados necessários para inscrição:

- Nome completo
-NodoRG'
-Idade
-Tamanho de camisa

Como uma das tarefas deverá ser feita antecipada, pedimoS a

colaboração detoda sociedade para arrecadarmos agasalh6s,rouP�s
de cama "principalmente para crianças': Os donativos s�rao
destinados aos hospitais e pessoas carentes do nosso municíplo,A
entrega e o registro do mesmo,será feito pelo grupo dejovem.

,

Contamos com a participação de todos." O pouco que fizermos pode
sermuito para quem não tem nada".

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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mostra que ele não é arquiteto, como afirmou para Mari.
Farinha conta a Diva que-Flor é filha de Islene. Mari volta
para casa, mas garante à mãe que ainda vai embora.
Odaléia diz à filha que ela está se voltando contra sua

família por causa de um homem do qual não sabe nada.
Raíssa vai para Miami atrás de Tony. Haydée quer
conversar com Glauco sobre tudo o que aconteceu, mas
ele se recusa a ouvir. Diva acusa lslene de usar Flor para
tentar lhe conquistar. Simone diz a Tião que o ama. Sol
coloca seu vestido de noiva.

Mimos
Quem viu conta que
Carol Castro não tem
do que reclamar. O

namorado Rafael Alves
adora surpreendê-Ia
mandandoflores e

chocolate. E nem

precisa ser data
especial para isso.

Noite de amor
Ellis (Sílvia Buarque) tanto provoca Júnior (Bruno Gagliasso)
que o casal acaba-tendo uma noite de amor. Ela elogia a

performance do rapaz, no entanto ele se convence que é
mesmo gay. Estas serão algumas das próximas emoções de
"América".

-

Coisa do destino
Patrícia França adora contar como aconteceu seu casamento. Ela e o marido, Paulo
Lins, foram namorados na adolescência, ainda quando moravam no Recife.Tempos
depois, eles se reencontraram no Rio de Janeiro, estão há cinco anos casados e têm
uma filha.

'

Profissional
Apesar de terem decidido colocar um ponto final no romance que já durava dois

'anos, Bárbara Paz e Dalton Vigh continuam atuando juntos no espetáculo teatral "A
Importância de Ser Fiei", que continua em cartaz na capital paulista.

Protagonista
Fofoqueiros andam espalhando que Luiza
Tomé estaria cotadíssima para viver o

papel principal na próxima novela a ser

produzida pela Record, a qual está sendo
escrita por Lauro César Muniz. É esperar
para ver.

Alan pediu Grazi em casamento. O ex-"BBB.'s" que iniciaram o romance durante o

confinamento,já moram juntos mas querem oficializar a união. A data ainda não está
definida devido aos inúmeros compromissos profissionais do casal.

Telona I
Assim que terminarem as gravações de "A Lua Me Disse",
Juliana Baroni,a Soraya da novela, já está escalada para atuar

no filme "Polaroid".

o cachê
Como sempre, não foi divulgado o valor do cachê a ser pago para Grazi, no entanto
especula-se que a cifra tenha chegado em torno dos 700mil.

II RESUMO DAS NOVELAS I

SEGUNDA - Betina acusa Urubu de fazer os DVDs
piratas. Ele se defende dizendo que Bernardo está
tentando lncrirniná-lo para afastá-lo dela. Miguel
fica encantado com a festa que Rita preparou para
ele. Dentinho muda a, aparência do carro de
Cabeção, deixando-o radiante. Bernardo recrimina
Jaque por ter omitido que João vendia os DVDs e

conta que era Urubu quem os fabricava. Urubu
sugere que Marcão assuma toda a culpa, já que é o

melhor aluno do grupo. O menino fica indignado,
pois é o único que não está envolvido. João e Kiko
apóiam a idéia de Urubu. Letícia ensina táticas de
futebol a Bel e Aline.Betina conta para Miyuki e Kitty
quevaidar um tempo para Urubu tentar provar sua

ino�êncla.Kiko resolve.fazer de tudo para ficar forte
rapidamente. João e Urubu planejam se vingar de
Bernardo.O time de Letfcia entra em campo.

TERÇA· Rodrigo fala para letícia que ela deve parar
de Jogar e cuidar de seu joelho. No início ela se

recus� a desfalcar o time,mas as meni,nas prometem
quevao fazer de tudo para vencer a partida.Marcão
falapara Betina que foi ele quem pirateou os OVOs.
Ela fica decepcionada,deixando-o arrasado.Miguel
Conta para Rita que conseguiu ingressos para o balé
que ela queria ver. Marcão assume a culpa para
Pasqualete e Naná. O time de letfcia ganha o jogo.
Natasha espera que o joelho da amiga melhore, pois
achaque o time não vai ganhar o campeonato sem

�Ia'.Urubu garante a Betina que Bernardo quis
-inCrIminá-Ia, mas ela prefere pensar. que ele

(o�eteu um engano.Léo a pergunta se Marcão não
esta assumindo a culpa só para proteger Urubu.
Pasqualete fala para Marcão que ele vai ter que fazer
Um trabalho sobre pirataria. Kiko, João e Urubu
prom:tem ajudá-lo. Letícia conta para as.meninas
que naovai poder jogar.

QUARTA - Urubu fala que Bernardo acusou-o

InJusta�ente, mas ele não volta atrás. Miguel diz
para Rita que gosta muito dela. Rita também
Confessa seu amor, mas deixa claro que não quer se

��vol�e.r com ninguém até resolver sua situação
d
m Julio César.Download conta para Bel que o HD

e seu computador foi destruído por um vírus. Ela
Sugere que o namorado dê aulas de informática
para Conseguir dinheiro para comprar outro. Urubu

��rante a Kiko e João que vai se vingar de Bernardo.

L I�u.el manda flores para Rita, que fica encantada.

detlCla fala para Bel e Aline que se o- time desistir
este campeonato, não vai conseguir se inscrever

�m Outro. Kiko começa a ficar irritadiço por causa

C�� remédios que está tomando. Bel pede queVilma
a I

a os computadores do Giga para Download dar

qU as,�m troca de lições de graça.Marcão não deixa
ajU��Iko e João voltem atrás em sua promessa de

at a:lo Com o trabalho. Jaque tenta chamar a

paençao de Bernardo, que não tem muito tempo
ra ela.Download começa a dar aulas paraVilma.

�UINTA. Urubu decide espalhar pelo colégio que
bornardo está com Carol,para acabar com a fama de

ati� moÇo dele. Letícia fica emocionada com a

Ber
ude de suas amigas. Jaque afirma para ·Rita que

Pa
nardo está frio com ela. Letícia grita instruções

pa�:'�s meninas durante o jogo. O time ganha a

(on: a e vai para a final do campeonato. Urubu

ma
a para Bel que viu Bernardo com uma menina,

(onSt Pede que ela não diga nada a ninguém. Vilma

aUlasa�ar� leocácia, uma amiga sua,que está tendo

Julia
e _Informática, Taty descobre que Pedro e

ped
na vao ?o cinema e decide ir também. Jaque

ter
e par� sarr com Bernardo,mas ele explica que vai

Uru�ue ajudar Cida a fazer compras. Kiko fala para

acab
u �ue a mentira que ele contou para Bel vai

cOm
ar chegando aos ouvidos de Jaque. Oownload

paraeéa a :�plicar os fundamentos da informática
Urub eocacla. Bel espalha para as meninas o que

COrw
u lhe contou. Jaque ouve um pedaço da
ersa e fica ressabiada.

SEXTA
desm

- Bernardo explica para Jaque que Cida

ami arc�U. as compras e que Carol é uma velha

enq�a.MIgUel pede que Rita odelxe ser seu amigo
Para :nto eles não podem se envolver. Jaque fala

ela d
ernardo que ele está dandomotivos para que

aSSis/sconfie dele. Pedro convida Juliana para
Ir a lima peça e avisa que Taty não vai poder ir,

ua

'i

1 pois ele comprou os dois últimos ingressos. Vilma

I paparica Download, para irritação de Cabeção, que é

obrigado a trabalhar dobrado por causa disso. Betina
acha que Bernardo não seria capaz de trair Jaque. Rita
explica para a filha que só se envolveu com Miguel
depois que tudo terminou com Júlio César. Bernardo
diz a Download que pediu que Carol fizesse um colar

para ele dar de presente para Jaque.Vilma e Leocácia

começam a disputar a atenção deDownload.

SABADO - NÃO HAEXIBIÇÃO

ALMA GÊMEA - ESTRÉIA
SEGUNDA - O capatazcomenta com um peão que está
interessado em Serena. Rªfael fala para Olívia que não

quer namorar ninguém e reafirma que jamais
esquecerá Luna. Felipe confessa para Rafael que acha
estranha sua obsessão por Luna e o pai diz sentir que
alguma coisa boa vai acontecer.Olivia pede a ajuda de
Eduardo para encontrar Raul. Gumercindo ri porque
Raul não apareceu na própria festa.Mirella fica furiosa e

o suja de chocolate. O capataz observa Serena

tomando banho de rio. Ollvia procura por Raul na

cidade toda e não o encontra. Raul finalmente chega
em casa e Olívia pergunta onde ele estava'. Débora

garante a Cristina que Raul tem uma amante e amanda
descobrir quem é porque só assim conseguirá tirar
Ollvia do seu caminho. O capataz se aproxima de
Serena, que foge e o capataz, furioso, manda todos os

peões perseguirem a mestiça. Serena se refugia em

cima de um telhado. alivia exige que Raul lhe diga'
onde estava. Cristina faz perguntas sobre a festa a

Rafael ,que se irrita com o interrogatório. Cristina

estranha,pois Rafael nunca a tratara assim antes.Rafael
conta para Eduardo que tem se sentido inquieto e acha

que algo' em sua vida vai mudar. Raul fala para Olívia

que estava fazendo negócios em São Paulo, ficou preso
porcausa da chuva e que ela é a culpada, pois fez a festa
sem lhe avisar. Olivia se sente culpada e chora. O
telhado cede e Serena cai dentro da casa.

TERÇA - Cristina pede que Guto descubra quem é a

amante de Raul. Bernardo sugere a Crispim que ele
arrume 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,seu pai ,que fica fica
indignado ao saber e decide falar com a filha. Serena
fuge da fazenda com a ajuda de Almerinda. alivia
garante a Madalena que Raul não foi à festa porque
passou mal. Madalena espalha que o casamento de
OUvia não está indo bem.Olívia confessà para Vera que
precisa descobrir se Raul tem outra mulher. Rafael
sonha que Luna está viva e em perigo. Um padre e sua

irmã encontram Serena na estrada e lhe dão água e

comida.O padre dá dinheiro a Serena e ensina a chegar
em São Paulo. Rafael percebe que a muda de rosa Luna

ganhou vida nova. Serena chega em São Paulo e fica
espantada com a quantidade de gente que vive na

cidade. Terê, um menino que vive pelas ruas, observa
Serena de longe. A mestiça pede informações ao

menino, que rouba a trouxa dela com todas as suas

coisas, inclusive o endereço.Serena corre atrás de Terê,
ele é abordado pardais meninos maiores,que pegam a

trouxa e ameaçam bater nele. Serena bota os dois
meninos para correr e pega a trouxa de volta,Terê fica
admirado com a força da mestiça e ficam amigos.Terê
se oferece para levá-Ia até o endereço que ela procura.
Serena descobre que a prima de Cleyde não mora mais
lá e fica sem saber o que fazer. Felipe convida Olfvia,
Mirella e Madalena para conhecer as roseiras de Rafael.
Cristina adivinha que Madalena é a mulher que Olivia

quer que namore Rafael e fica furiosa.Guto conta para
Cristina que descobriu que Raul tem uma amante,mas
ainda não sabe quem é. Dalila consegue um emprego
na loja de rosas de Rafael que dá uma desculpa para
não mostrar as roseiras a Madalena. Uma vizinha diz a

Serena que a prima de Cleyde se mudou para uma

cidade ali perto, onde há muitas rosas. Serena e Terê
vão até lá. Felipe pede Mirella em namoro.Cristina fica
aliviada ao saber que Rafael não mostrou as roseiras

para Madalena,

QUARTA - Serena busca o endereço da prima de

Cleyde e encontra a pensão de Divina e Osvaldo.Terê
diz a Serena que não quer ir até a pensão com ela, pois
teme sermaltratado por ser um menino pobre. Serena
pede que Terê fique em Roseiral e garante que vai
encontrar uma maneira de ajudá-lo. O menino

concorda. Kátia diz para Elias que não tem nada para
conversar 'e ele vai embora magoado. A mestiça
explica para Divina que foi Cleyde quem a mandou
procurá-Ia. Divina recebe Serena com carinho,
deixando-a emocionada. Ofélia acha absurdo Divina

abrigar Serena,que considera uma selvagem.Mirella
fala para Raul e alivia que acha que está gostando de

Felipe, mas o pai diz que ela é nova demais para
namorar. OUvia percebe que o marido passa muito

tempo fora de casa e fica nervosa. Cristina manda
Guto colocar o lenço manchado de batom no bolso
de Raul,que marca um encontro com Dalila.Filófinge
que está dormindo, mas escuta tudo. Guto finge
esbarrar em Raul e coloca o lenço em seu bolso sem

que ele' perceba. Serena diz a Divina que quer
trabalhar e a dona da pensão que a mestiça seria uma
boa candidata para ajudar Zulmira mas a empregada
da mansão de Rafael contrata Mirna como sua

ajudante. Hélio se apaixona por Serena assim que a

vê. Divina leva Serena até a casa de Rafael. A mestiça
.

sente tontura e vontade de chorar ao vera casa.e não
sabe explicar por que. Zulmira explica para Divina

que a vaga já foi preenchida. Mirna comenta com

Cristina que acha que Rafael a olhou de um modo

especial. Cristina manda Zulmira demitir Mirna e a

emprega oferece o 'emprego a Serena.

QUINTA - Serena chora ao ver Rafael, que não gosta
de vê-Ia perto da rosa e a expulsa da estufa. Serena vai
embora chorando. Rafael mostra a Cristina que a

roseira Luna voltou a dar flor.Cristina diz a Rafael que
talvez signifique que está na hora de 'ele amar

novamente. Serena garante a Zulmira que já .

conhecia Rafael de algum lugar. Cristina explica para
-,

Serena que não vai contratá-Ia, pois ela irritou Rafael.
OUvia conta para Vera que descobriu um lenço
manchado debatorn no bolso de Raul e afirma que
vai descobrir quem é a amante dele. Serena fica

arraseda por não ter conseguido o emprego.Terê diz
à mestiça que está pensando em ir embora, pois não
encontrou nenhum lugar para ficar. Abílio comenta

com Rafael que Cristina é linda e dedicada, e que ele
deveria pensar em se casar com ela. Débora
aconselha a filha a contratar Serena, pois serámelhor
para ela ter uma empregada de quem Rafael não
goste.Serena pede que Hélio ajudeTerê.Hélio sugere
que Terê se esconda no depósito abandonado da
estrada de ferro. Mirna se oferece para trabalhar no
clube e Kátia lhe dá um emprego.Zulmira conta para
Serena que Cristina mudou de idéia e resolveu lhe
dar o emprego. Vera sugere que Olívia siga Raul.
Serena fica espantada ao conhecer Felipe e acha que
já o conhece de algum lugar. Cristina manda que
Serena se mantenha afastada de Rafael. O botânico
avisa Cristina que não vai permitir que Serena
trabalhe em sua casa se-ela for curiosa.Crispim exige
que Mirna largue seu emprego e continue a cuidar da
casa,mas ela se recusa.

SEXTA - Rafael fala para Cristina que teve a sensação
de já conhecer a mestiça quando a viu. Felipe diz que
gostou muito de Serena. O botânico comenta com

Eduardo que se sente mais leve e não sabe por que.
Eduardo garante a Rafael que Cristina é apaixonada
por ele e sugere que dê uma chance a ela. Hélio e Terê
visitam Serena. Rafael vê Serena conversando com

Hélio eTerê e lhe dá uma bronca. A mestiça vai embora
chorando e Rafael não entende por que ficou tão
irritado ao vê-Ia conversando com um rapaz. Olívla

garante aVera eMadalena que Raul foi à igreja porque
estava arrependido e que resolveu perdoá-lo. Kátia
fala para Elias que tem um pedido a lhe fazer,mas ele
se recusa a escutar qual é. Rafael sonha com Luna
tocando a rosa, exatamente como viu Serena fazer, e a

mestiça sonha com as palavras do pajé.Rafael convida
Cristina para jantar fora, deixando-a radiante. Eurico
comenta que Rafael e Cristina vão sair juntos. Serena
sente uma angústia e chora, sem saber o motivo.Vera

pede para dar uma festa n...a casa de Rafael,estragando
os planos dele com Cristina ,que finge não se importar.
Vera comenta com Rafael que Cristina é falsa.Crispim
segue Mirna até o trabalho e a leva embora à força.
Gumercindo defende Mirna. Os dois caem na piscina.
Kátia pula na piscina para salvar Crispim,que não sabe
nadar. Raul fala para Felipe que Mirella.é muito nova

para namorar e o manda afastar-se dela. Adelaide
sente que deve ir ao jantar oferecido porvera.corno se

fosse encontrar alguém que estava esperando há
muito tempo. Rafael e Serena ouvem o som da música
preferida de luna.

SABADO- Rafaelmanda Serena não entrar no ateliê.Efa
chora e fala que fica muito triste quando ele a

repreende briga. Rafael nâo entende de onde vem o

som da música. Cristina percebe que Serena perturbou
Rafael novamente e se pergunta se não seria melhor
mandá-Ia embora. Serena conta para Eurico que rosa

sempre foi sua flor preferida, embora nâo houvesse
nenhuma onde ela morava. Crispim fica encantado

com Kátia. Hélio rouba comida da pensão e leva para
Terê, que percebe o interesse de Hélio por Serena.
Vitória comenta com Zulmira que Hélio gosta da

mestiça. Cristina ouve e fica aliviada, achftildo que
Serena tem namorado. Dalila fala para Rao" que ele

precisa assumir um 'compromisso mais sério, pois ela

não pode continuar a namorar escondida. Guto explica
para Cristina que não descobriu quem é a namorada de
Raul e acha que ele está arrependido.Cristina exige que
Guto não desista.Eduardo elogia a beleza de Madalena.
Vera não gosta, mas disfarça. Felipe e Mirella se

encontram escondidos. Ela diz ao jovem temer que o

amor magoe sempre, mas ele garante que esse

sentimento pode ser lindo. Serena observa e sorri.
Rafael vê Serena' observando o filho e coment que
sentiu o mesmo quando encontrou sua alma gêmea.
Ele fala com a mestiça que tem a imprensão de já
conhecê-Ia,e ela dizo mesmo.Cristina não gosta de ver
Rafael e Serena conversando. Rafael fala para Cristina

que decidiu retomar sua vida e ela fica radiante. Olívia
tenta dar palpites na cozinha de Vitória, que se irrita
com isso. Rafael mostra a Agnes e Adelaide que a rosa

Luna se abriu. Adelaide desmaia ao ver a fiar. Adelaide
vê Serena quando está voltando a si e a chama de Luna.

A LUA ME DISSE
SEGUNDA - Ivan deixa claro que o banco não deveria

emprestar o dinheiro a Helofsa, que fica constrangida,
mas Branca afirma que cabe a ela decidir o que fazer
com seu dinheiro. Violeta conta para Ademilde .que
Heloísa conseguiu o dinheiro. Ademilde fica
emocionada. Marta anuncia para Ester que Gustavo
saiu de casa. Ester conta para Leontina que Heloísa já
começou a gastar o dinheiro de Branca,mas afirma que
sabe uma maneira de detê-Ia. Todos na Baiúca
comemoram ao saber que a lojadeAdemilde está salva.
Beatriz anuncia para Ester que está grávida. Ester
manda Beatriz atrapalhar bastante o namoro de
Gustavo e Heloísa. Gustavo se muda para o

apartamento ao lado do de Lúcio.Violeta e Lúcio falàm

para Gustavo que torcem por ele e Heloísa. Pedro conta
para Soraya que Ivan quer que ela faça um teste de
DNA,mas afirma que jamais exigirá isso dela. Lúcio fala
para Madô que quer começar a cuidar dos papéis do
divórcio. Madô se desespera, pois acha que Lúcio quer
se casar com Violeta. Latoya mostra a Dionísia que
comprou brincos caros. Dionísia não gosta. Julieta
comenta com Murilinho que Soraya está grávida.
Zenóbia ouve latoya fazer uma grosseria com Meia
Noite e não gosta. Murilinho desconfia que o filho de
Soràya pode ser dele, mas ela garante que não. Adilson
vê os brincos de Latoya e pergunta onde ela arrumou

dinheiro. Elvira e Armando planejam se fugir com todo
o dinheiro e deixar que Latoya, Whitney e Dauro

paguem sejam suspeitas. Ester diz a Tadeu que ele

precisa esquecer a mágoa de He10fsa para poder agir
com frieza. Gustavo fala para Heloísa que nunca mais
vai perdê-la.

TERÇA - Ester incita Tadeu contra Heloisa e garante que
vai lutar ao seu lado. Roma tenta descobrir quem é a

mulher que visitou Tadeu.Soraya confessa para Adalgisa
que seu filho pode ser de Murilinho. Adalgisa se

desespera e diz a Soraya que ela precisa evitar o exame
de DNA de qualquermaneira.Ramón fala para Armando
e Elvira que o esque,rna em que eles se meteram com

Boaventura dar errado. Whitney consola Ramón, que
aproveita para dar paquerar a ex-copeira. Ester afirma
para Tadeu que eles não podem mais esperar e omanda
fazer o que precisa ser feito. Ademilde e seus

funcionários retomam as atividades da loja, Marisinha
deixa claro para Agenor que não se importa se elEl a trai
la.Tudo o que quer é paz para escrever seu livro.Aqenor
sai arrasado de casa e conhece Nélia. Lúcio fala para
Madõ que quer assinar logo o divórcio,pois Dionísia não
gosta que Violeta namore um homem casado, mas
Madô diz que não vai assinar nada. Ela chora e fala sobre
o desespero da mulher abandonada enquanto faz
vendas na televisão. As clientes adoram. Adonias
confessa para os amigos que está realmente
apaixonado por Branca. Agenor sai com Nélia. Gustavo

afirma para Lúcio que é capaz de fazer qualquer coisa
por Heloísa.Tadeu fala para Ester que já arranjou o-que
ela queria. Beatriz pede para conversar com Heloísa e

diz que não gostaria de ficar sem Gustavo durante a

gravidez. Heloísa afirma que não vai abrir mâo de
Gustavo.

QUARTA - Heloísa aconselha Beatriz a esquecer
Gustavo e oferece seu apoio como irmã. Beatriz avisa

que vai lutar por Gustavo. Leontina diz a Elvira que
pretende fazer com que a guarda de Branca volte

para suas mãos, pois dessa forma terá o controle do
dinheiro. Murilinho avisa Marisinha que Agenor não
dormiu em casa,mas ela só pensa em escrever e não

se importa.Heloísa afirma para Violeta que Beatriz vai
causar problemas,mas garante que não vai desistirde

rfiustavo. Violeta apóia Heloísa. Whitney pede que
\\1món não conte para ninguém sobre o que
aconteceu entre os dois. Ramón concorda e fala para
Whitney que quer continuar juntos e ela gosta .

Bisonho pergunta se Romajá descobriu alguma coisa
sobre os maridos de Sulanca. Roma explica que está

ocupada com outro caso e sugere que Bisonho faça
essas perguntas a Adalgisa e Adail. Soraya conta para
Pedro que fez o exame e confirmou sua gravidez.
Pedro fica radiante.Tadeu confunde uma mulher com
Heloísa e é grosseiro com ela. O namorado da mulher
se irrita com Tadeu. Adilson pede um emprego a

Ademilde e ela concorda. Assunta e Talarico acham

que Ademilde vai se arrepender. teontina afirma para
Branca que ela cometeu um erro ao emprestar
dinheiro para Ademilde. Ximena se sente mal na hora
em que Naíde entra na igreja para se casar com

Coriolano. O noivo percebe que não precisa mais se

casar, foge e Naíde se desespera. Ester fala para Tadeu
que só quer esperara dia em que Arthur não esteja na
casa de Heloísa para que ele possa agir.

QUINTA - Ester afirma para Tadeu que o que os une é
o ódio que sentem. Heloísa fala para Gustavo que mal

pode acreditar que eles estão mesmo juntos. Naíde
não ,,� conforma por ser abandonada no altar.
Ademitde como la Naíde, enquanto Adalgisa e Adail

.

riem dela. Sílvia garante a Geórgia que Tadeu tem um

comparsa, pois não ia conseguir fugir durante tanto
tempo sem a ajuda de ninguém.Alberto e Diva falam
para Marisinha que estão preocupados, pois ela
abandonou sua famflia e só pensa em escrever.

Marisinha afirma que está tomada pela paixão pela
literatura e pede que sua família a apóie. Lúcio conta
para Violeta queMadó se recusou a assinar os papéis
do divórcio.Violeta compreende e diz a lúcio que vai

pedir que Dionisia tenha paciência. Jorginho leva
Zenóbia para conhecer Oionísia. Zenóbia e Latoya
trocam insultos. Dionfsia conta para Anselmo que
Whitneye Latoya têm comprado roupas e jóias caras

e devem estar aprontando alguma. Naíde garante a

Ademilde que vai se vingar de Coriolano. Agenor
confessa a Marisinha quenão conseguiu traí-Ia. Ester
avisa Leontina que ela vai conseguir a guarda de
Branca,em breve,mas precisa impedir que sua família
estrague tudo. Ademilde manda Samovar convidar
Julieta para estrelar a campanha de peças femininas
da loja. Gustavo pergunta a Beatriz se ela precisa de

alguma coisa,e ela que gostaria de tê-lo ao seu lado.
Bisonho faz perguntas sobre Sulanca a Adail. O

pessoal da Baiúca prepara uma festa junina. Roma
comenta com Morcega que aquela não é uma boa
hora para comemorar, pois teme que algo ruim possa
acontecer durante a festa. Tadeu observa a festa de

longe.

SEXTA E SABADO - ATÉ O FECHAMENTO DESTA

EDiÇÃO OS CAPITUlaS DE SEXTA E SABADO AINDA
NÃO HAVIAM SIDO EDITADOS

AMÉRICA
SEGUNDA - Mazé manda Simone se afastar de Tião
para não causar mais problemas,mas a veterinária diz

. que só fará isso se ele desistir dela antes. Neuta diz a

Tião que ele não pode enfrentar Laerte sozinho. Raíssa
sugere que Glauco seja mais romântico com Haydée ê
diz que ele jamais se apaixonou na vida. Tony chega
aos EUA. Consuelo diz a Jota que só vai se casar

quando Rosário tambémestiver nos EUA.May ameaça
denunciar Sol para a policia se ela se casar com Ed. Sol
teme que Nick tenha contado a May que ela já esteve

presa nos EUA. Gomes revela que a ficha de Alex

TERÇA - Sol se imagina casando com Tião e se

emociona. Simone garante a Tião que ficará ao seu lado.
Tião deixa claro para Neuta que, não está com Simone

pára provocar Laerte. Nina lamenta Raissa ter se

apaixonado por Tony, senão Haydée teria deixado
Glauco. Lurdinha joga charme para Glauco, que não
sabe o que fazer. Ed confessa a May que vai se casar com
1501 naquele dia. May finge aceitar, mas segue Ed.Tony e
Ra'íssa se encontram em Miami e ele garante que não vai
mais voltar com sua ex-namorada. Nina pergunta a

Haydée se não teria sido melhor ela contar a verdade a

Raíssa, para que ela desistisse de Tony. Mas Haydée
afirma que não pode disputar um homem com sua

própria filha. Glauco quer fazer uma viagem com

Haydée,mas quer passar antes em Miami para conhecer
o namorado de Raíssa. May fica' furiosa ao ver Sol e Ed
entrarem no cartório. 'Ed e Sol assinam os papéis do
casamento. Os peões decidem não montar mais nos

touros de laerte,em represália ao que ele fez com Tião e

sua família, Tião lembra de Açácio afirmar que Bandido
mudaria sua vida, mas nâo sabe como isso pode
acontecer.Sol e Ed vão para a pensão de Consuelo para a

festa de casamento. May, que seguia os dois, liga para a

polícia e faz uma denúncia.

QUARTA - Ju chega na pensão a tempo de verMay indo
embora.Consuelo comenta com Ed que não gostaria se

seu namorado se casasse com outra, mesmo que fosse

apenas um negócio.Ju conta que viu May,e Sol fica com

medo de ser denunciada. May confessa para Miss Jane

que seguiu Ed até o cartório eà festa de casamento,mas
garante que não vai denunciá-lo. Depois, pergunta a

Nick como foi que Sol chegou nos EUA. Nick começa a

contar a história, quando é interrompido por Miss Jane.
Helô conta a Inesita que já está com tudo pronto para
voltar ao Brasil,sem que Neto saiba.Waldomiro liga para
Tião e coloca Sol ao telefone para falar com ele.Tião se

irrita e diz a Sol que ela só queria uma desculpa para ficar
nos EUA. Sol desliga o telefone, chora multo e é
consolada por Ed. Carreirinha diz a Neuta que Dinho é

apaixonado por ela. Neuta gosta, mas Júnior fica
enciumado. Alex explica para Mari que ainda não tem

registro de arquiteto porque morava em Miami, Haydée
vê Alex e o apresenta a Glauco como Roberto (nome
que Alex deu quando os dois se conheceram em Miami,
numa festa). Haydée diz a Glauco que fará de tudo para
que o casamento deles dê certo, mas pede que ele se

esforce também. Diva diz a Farinha que Feitosa vai
desistir logo de morar com Islene. Ed afirma para May
que a história do casamento já acabou. Raíssa comenta
com Tony que seus pais querem conhecê-lo e o coloca
ao telefone para falar com Haydée. Laerte vê Simone
com Tláo e tenta levá-Ia embora à força. Tião defende
Simone e discute com Laerte.

QUINTA, A pollcia leva Tião e laerte para a delegacia,
onde os dois trocam acusações. Zé Higino não se

_

controla ao ver Laerte, mas o delegado o impede de
fazer alguma coisa contra o fazendeiro. Laerte exige que
Simone vá embora com ele, mas ela prefere ficar com
Tião. Simone reafirma para Tião que vai estar sempre ao

seu lado. Ellis pergunta a Júnior se ele gosta de Tlão, e
ele garante que não. Sol e Ju vão à casa de Ed tirar fotos,
que simulem que Sol mora lá. May chega no meio da
sessão de fotos e deixa Sol tão sem graça que ela desiste
e vai embora. Jatobá diz a Nina que Glauco não ama

nem ela nem Haydée, e que vai ficar completamente
perdido se algum dia se apaixonar. Lurdinha dá um

cartão para Glauco entregar a Raissa; ele abre e lê a

confissâo de lurdinha de que está apaixonada por um
homem mais velho. Mariano diz a Mari que vai abrir um

negócio com Feitosa e garanteque eles vãomelhorar de
vida.Ed encontra sua casa bagunçada e fica irritado com
Sol. Ela diz a ele que só pode ter sido May quem fez a

bagunça.May diz que Sol mentiu e Ed acredita. Raissa e

Tonyvão buscar Haydée e Glauco no aeroporto.

SEXTA E SABADO - ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDiÇÃO
OS CAPITUlaS DE SEXTA E SABADO AINDA NÃO
HAVIAM SIDO EDITADOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



As cores do Verão.2006
A Blue Man levantou a platéia no do Fashion Rio
ao exibir sua coleção para o verão 2006. As peças,

inspiradas nas telas de Matisse, um gênio
apaixonado por cor, mostra um conjunto de cores,

traços e formas, estudado com suavidade, levando
requinte e sutileza para as praias brasileiras.
Bermudas, sungas e biquínis com flores inspiradas
em Margaret - botânica inglesa que exaltou a flora
amazônica - aquarelas e assinatura, misturadas, dão
um balanço especial ao trabalho. A assinatura da
nova coleção da Blue Man é corria ela mesma se
propõe. Leve, solta, discreta e apaixonante.
O visual clássico havaiano - é pura lembrança de
sonho de férias perfeitas. Modelos com texturas

Cores, muitas í>
co res i nsp iradas

em pintores
famosos na moda

praia 2006 da
Blue Man

<J Sungas pra lá de

originais com'

desenhos de flores da

Amazônia, inspirados
em pinturas da
botânica inglesa
Margaret

Piquet da cor da areia e com fio de lycra foram ti-abalhados o crochet, sem esquecer
do mascote jeans que, nessa temporada, vem super lavado e em parceria com

estampas, acrescentando mais ao biquíni.E quem disse que biquíni é simplicidade?
Biquíni, para a marca, é um conjunto de muitos detalhes em uma pequena peça, que
tem como objetivo transformar a mulher em Deusa da Areia.
A grife, para a temporada de verão 2006 vem homenagear jovens que, no início de

1974, influenciaram outros jovens frente à vida e a representação. Como o grupo
teatral "Asdrubal Trouxe O Trambone", onde rapazes e meninas bem dispostos
tinham a ambição de ser uma legião que, com 'Sua obra, desse sentido à vida, .

interferindo no instante e suge:indo a eternidade.

A dança dos cabelos: o que fazer com
as raízes oleosas e as pontas secas?
�. ,

Afinal, que fenômeno é esse que aterroriza oito entre dez
mulheres? Os cabelos com as raízes oleosas e as pontas secas e

haja paciência na hora de escolher os xampus e cremes para este

tipo de cabelo.
Os dermatologistas explicam que este tipo de tabelo é normal, tal
qual os oleosos ou os secos; isto quer dizer que a pessoa já nasce

assim e vai morrer assim. Outra coisa: não adianta usar xampu

para cabelo seco, oleoso ou normal. É preciso procurar produtos
específicos que já existem no mercado. Ainda bem ...

Estes produtos especialmente indicado para cabelos mistos
realizam duas funções opostas, ou seja, removem a oleosidade da
raiz e hidratam as pontas dos fios; além disso regularizam a

oleosidade das raízes 'e a secura das pontas.
Não é difícil encontrar estes produtos. Basta ter paciência na hora
da compra e ler todos os rótulos das embalagens com atenção.
Sempre dar preferência aos produtos que já têm qualidade
comprovadas.
E quanto à freqüência na lavagem destes cabelos? Se lava todo
dia, ressecam ainda mais as pontas; se não lava, a raiz fica oleosa
com um aspecto péssimo. Isso também acontece porque o uso do

xampu e condicionador está sendo inadequado, ou então porque o

. condicionador está sendo aplicado também na raiz dos cabelos,
uma vez que ele deve ser usado somente nas pontas dos cabelos.
Quanto à freqüência das lavagens, elas devem ser feitas sempre

que sentir necessidade. Não existe uma regra básica para isso. Vale

aíalgumas dicas que podem ajudar a equilibrar os cabelos.
- Use 'água fria ou morna para lavar os cabelos, pois a água muito
quente pode aumentar a oleosidade do couro cabeludo, ressecar os
fios e roubar o volume.
- Especialistas também recomendam que os cabelos não sejam
lavados durante o banho porque o vapor do chuveiro agrava mais

ainda o problema.
- Use apenas as pontas dos dedos para lavar o couro cabeludo

porque friccionar as unhas estimula as glândulas sebáceas.
- É óbvio que os cabelos podem ser lavados todos os dias. Pior é

deixar acumular suor, poeira e poluição que acabam sufocando os

fios.
- Este conselho vale para todas: prefira sempre usar produtos
específicos para o seu tipo de cabelo. Procure a orientação do seu

cabeleireiro caso tenha dúvidas. Existem também produtos
específicos para cabelos que passaram por processos químicos tais

como permanentes, tinturas etc.

- Evite prender os cabelos enquanto estiverem molhados. Nessas

condições, a umidade estraga a queratina do cabelo,
enfraquecendo-o.
- As pontas costumam ser muito secas, por isso precisam de

hidratação especial. Opte por bons condicionadores que devem ser

. usados somente nas pontas, bem longe das raízes. Loções especiais
de hidratação e silicone também: podem ser utilizados.
- Procure cortar regularmente as pontas secas.

ÁRIES - Maior estabilização emocional. Facilidade na vida profissional, através de relações e contatos.
Continua o dima de instabilidade com a pessoa amada. Período favorável para repensar seus valores a

respeito do amor e dos seus relacionamentomais íntimos.

LIBRA - Possibilidade de iniciar um novo romance ou de se' apaixonar de novo pelo seu parceiro
atual. Idéias brilhahtes continuarão beneficiando-o no trabalho. Procure apenas manter-se

organizado.

TOURO - Haverão disputas,dificuldades, que só serão abatidas com muito otimismo e força de vontade ..

Evite os perigos' de acidentes de trânsito, a precipitação nos negócios e discussões no' campo
profissional.

PEIXES-Viverem paze sem perturbação será muito importante agora. Para que tudo isso aconteça,
evite participar intrigas e rivalidades com quem quer que seja. Felicidade no amor e nas diversões.

ESCORPIÃO - Aproveitàndo suas oportunidades para fazer novas amizades e arquitetar novos
planos para ganhardinhéiro,demonstrará ser prático.Tudo estará bem hoje. Esteja atento para uma

novidade.
,

Gf:MEOS - Cuidado com prejuízos causados por empregados ou sócios. Não. realize o negócio que está

pretendendo. Adote uma atitude mental positiva e otimista e tudo sairá profissional e financeiramente
melhor..

SAGITÁRIO - Você vai progredir no campo profissional e financeiro.D amor também está em

excelente aspecto astral. Toda e qualquer chance de melhorar em sua carreira, seja artística,
administrativa,cultural ou técnica deverá ser aproveitada.

CÃNCER • Os assuntos bancários e financeiros ocupam um lugar importante e, por isso, enfrentará
situações confusas ao ter que solucionar uma questão de grande irnportáncla, Com perseverança,
paciência e otimismo e contando com as pessoas, tudo poderá dar certo.

LEÃO - Esperanças bem sucedidas, desejos conduídos e exaltação profissional e social, estão previstos
para você agora.Muito boa infiuência também aos assuntos pessoais e as artes de u'J1 modo geral.

CAPRICÓRNIO - Conte hoje com a proteção de pessoas nascidas em Touro. Boas influências para
revelar planos para o futuro, fazer amigos, obter resultados positivos e práticos. Cuidado com

discussões.

AQUÁRIO - Faça com que se sinta impulsionado a procurar os amigos e propor uma atividade

profissional paralela com possibilidades de lucros e divertimento ao mesmo tempo.
.

VIRGEM - Ocorrerão mudanças no trabalho, devido a necessidade de planejar melhor suas ações. Será
bom que você se mantenha dentro do que foi planejado para que não haja enganos. Período benéficd
para os estudos universitários,para a vida cultural e o contato com outros países.

A Moda inserida na

Cultura Popular
Pensar a moda como sendo uma parte muito
siqnificativa do patrimônio cultural poderia
dizer que se trata de algo inteligente e
necessário para a criação de novos
pensamentos a respeito do efêmero
ambientefashion.
A necessidade de estarmos nos educando
para reconhecer nossos bens culturais se faz
preciso quando há essa constante
movimentação 'do mundo globalizado,
Pertencer ao nosso lugar de origem, ao
nosso porto, segundo Adélia Borges, é
preciso para conservarmos nossa
identidade. E neste momento.há uma febre
acontecendo em prol desta busca das raízes
étnicas. É nesse momento do efêmero
mundo midiático que o mercado aponta
para os elementos que caracterizam essa

idéia. São cores, formatos e texturas que nos

remetem a terra mãe, as expressões,
populares. Nossas identidades pedem
espaços. Nesse momento, quando o'
estrangeirismo perde forças é a hora de
lançarmos mão dos conhecimentos que
caracterizam nossa face e nosso berço e por
em evidência a cultura popular; aquela que,
não tem limites ao imaginário, àquela que é I
produzida segundo Cláudio Bastos, pelo Iclássico que sobrevive:o povo.
Essa figura étnica da qual me refiro está
intimamente entrelaçada com a cultura
popular, por que é o popular, aquilo que é
nativo da terra o étnico, que cria e produzas
peças e os elementos necessários para a

vivência dos indivíduos nativOs e

posteriormente de outras sociedades e

localidades. Além disso, é o popular quem
cria os mais curiosos e interessantes
elementos que por fim surgem nas

passarelas e consequentemente nas ruas,
fazendo desta forma movimentar o círculo
da moda,voltando aos braços do seu criador, I
opovo.
Para o escritor Luís Câmara Cascudo a cultura
.popular compreende o artesanato, as

indústrias caseiras e tudo aquilo que
acompanhar a tradição máhufatureira. E

tudo isso faz parte da nossa universalidade,
da nossa capacidade múltipla em criar a

partir de elementos simples, encontrados na

natureza por exemplo. Para ilustrar a citação
podemos citar os ponchos que estão em

voga neste momento. São peças que
primeiramente tinham' como função
principal proteger contra as temperaturas
baixas da nossa região sul, eram

confeccionadas através de mãos hábeis e a

partir de materiais provindos da natureza;

porém neste momento apresentam outro

aspecto, é o ar estético que a moda
estabelece.
Portanto, aquilo que se originou da cultura

popular, que tem em suas raízes
caractenstlcas artesanais, é atualmente
posto do outro lado da cintura, é produto
determinado pelo mercado, pela mídia e

principalmente pela moda. A moda nesta

questão, portanto, está intimamente ligada a

cultura popular, por que ela necessita de
elementos para a sua sobrevivência e t
e n c o n i r a no p a t r i m ô n i o p opu I,a r r
alimentação para sua permanência, alem

Id i s s o, e v i d e n s: i a a s c u I t u r ase.

consequentemente acaba levando eo

público ao povo suas próprias produções e

seus bens.
É fascinante por fim descobrir que tudo issO

se transforma em um sistema circular,aonde
a moda surge como agente movimentador
que abstrai para si as fontes, transforma-as e

por fim retorna-as para o seu local de

origem.

Por:Oaiana Riechel-V fase.
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Na Terça-feira dia 21 de junho nasceu Bruno Augusto Demarchi,
ifilho de Augusto Demarchi Junior (Ninho) e Cristiane Demarchi,(CTG Laço
araguaense).

_

Para a familia do CTG Laço Jaraguaense é uma grande alegria
ec7ber guri, que com to �a certeza d�ntro de poucos anos estará d�ndo Promove nos dias 25 e 26 de Junhocavalgada de

r��;�i���I���aOqnuo:v:o�ns:I��r������' Juntamente com a nova geraçao de Jaraguá do Sul à Guamiranga passando por Santa Luzia
E para nós do PCG Meu Pago Sul somente nos resta desejar toda Tendo como destino final a Cabanha São Miguel

felicidade e saúde aos pais e para o gurizito Bruno Augusto Demarchi. Inf.: (47) 9962-2&65 c/ José - 275-2523 c/Toninho - 9973-8121 c/Kisuco

'Tropeiro

Turma da Academia Alma Gaúcha

Beto Frizo (Os Mateadores) e Alcir
Patrão do CTG Velha Querência

Nos três dias o laçadores
mostraram a força no braço

em armadas certeiras

Soninha (Gauderios.com) e
Carlos (PCG Meu Pago Sul)

i
I ., I

Indústtia e comércio de madeiras

13J2-0280
�-------

fASAcmEiRA

Confratern ização
entre os voluntarios que
trabalharam no 23° rodeio
crioulo do CTG Laço
Jaraguaense.

No almoço foi
servido uma deliciosa

feijoada, e não faltoú
animação e cerveja gelada,
a tarde a peonada deu uns

tiros de laço, e á festa foi até
o inicio da noite,

-
CARNES

-

Prove nossas·
carnes especiais:

MARRECO,

JAVALI, COELHO

E OVELHA

Temos carnes
temperadas para

.

festas

r Coxinho da Asa,
Bananinha, Contra Filé,

Filé Duplo, etc .....

DEMARCHI
C·ARN·ES

"FONE: (47) 371-4547 FAX (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL - se
. E-mail: demarchicarnes@neluna.cam.br

Já fui um taura de estância
Vaqueano, guapo e de talento.

Gaúcho cento portento
E o melhor domador
Não tinha caborteiro

Aporreado ou de teatino
Por todo pago sulino
Eu fiz potros de valor

Eu me lembro de um tubiano
Destemido e sem retovo

Crioulo do veio rosa

Da estância passo do corvo
Foi o matunço mais brabo
Que sentei os meus talher
Mas ficou de roubar mulher
Lá do sobrado do povo .

Andei por toda a querência
Domando e tomando canha
Peguei fama na campanha

Trabalhador, honesto, amigo bonachão.
Até que um dia úma maula

Se aquerenclo com este peão
E como um potro caborteiro
Deu-me um golpe certeiro
Não agüentei fui ao chão

Eu fiz tudo bem certinho
Como manda a lei de deus

Agradei a gente dela
Também agradei os meus
Nós dois era bem feliz

Sem luxo baldas ou manha
Mas a pana não quis

A vida simples da campanha.

Então viemos para a cidade
Me embretei num apartamento

Às vezes choro e lamento
Pra não morrer de saudade
Uma dor cruel no meu peito
Que me dói barbaridade

Disfarço aqui na cidade
Mas esta dor não tem jeito

Num domingo de eleição
Era uma finalzito de tarde
A china já andava arisca
Me sorria sem vontade
Foi ai que eu vi o perigo

Quando ela uma amiga e dois amigos.
Alegres prosiando e sorrindo sem tédio

Na calçada ali da frente
Na entrada do portão do prédio.

Parei e olhei assustado
E logo fiquei sem jeito

Foi ai que um deles a abraçou
Apertando contra o peito

A dor em mim foi tão grande
Que fiquei ali triste olhando parado

Pois um abraço daqueles
Em que a amava

Ela nunca tinha dado.

Agora eu vivo vagando
Nos corredores da sorte

Esperando que.talvez a morte
Me leve pra outro rincão
Ou entãodeus lá do céu
Dessa e vem me ajudar

Talvez eu consiga arrancar
. Ela do meu coração
Autor: Edson de Souza

Venha para o

CTG La�o
Ja'raguaense
ú,.. To",••fll.'. .:
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Toda Quinta-feira
treino livre de laço
Inf. (47) 371-4547

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

Confira nossgs
.

ofertas imperdlveis
Bisteca Suína R$ 5,95
Linguicinha Mista R$ 2,99
Picanha Bovina R$ 12,99
Coxão Mole R$ 6,99
Filé Simples R$ 5,29

).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PÁGINA DA CRIANÇA
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LIGUE OS PONTOS DE 1 A 47 E DESCUBRA QUEM PODE
MEDIR ATÉ 3 METROS. PES�R 750 KG E AINDA ASSIM •

. CONSEGUIR NADAR MAIS RAPIDO QUE UM PEIXE.
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Mentira de Pescador
Três pescadores, pescando pelo Pantanal sul-

, matogrossense, chegam de barco num local
onde iriam passar a noite. Um deles fala:
- Fulano, abra urna clareira nesse mato para
que possamos montar acampamento e,

enquanto você abre a picada, nós vamos tratar
de pescar o nosso jantar, tudo bem?
- Tudo bem - responde o que ia ficar na árdua
tarefa e sozinho.

Depois de longo trabalho e acabado o serviço,
chegam os outros dois sem peixe algum e ele
exclama faminto:

o bebê Nathan comemora seu
10 aninho dia 25/06. Parabéns
da mamãe Márcia e do papai
Adilson

Com muita elegância Sandr�
. Krü êr completou

,RICardo, .

g
21/06 Parabens

nos no ultimo
.

�os pais tnio e lIete e seus

irmãos Cezar e Sara

- Ué, cadê o "nosso jantar"?
- Xí, cara! - responde o outro - Não é
que pegamos um Pintado de 180 Kg e

ele escapou?
- Pois é, enquanto vocês, aí
PESCANDO E PERDENDO UM PINTADO
DE 180 Kg, APARECEU UM URSO
AQUI •••
- Urso? - interrompem os outros dois.
- Urso, aqui no PANTANAL? Admiram-
se.

- Pois é, aí peguei ele pelos colarinhos
e disse: O QUÊ QUE OCÊ TÁ FAZENDO
AQUI?

r'

VOCÊ É BOM OBSERVADOR? SE É. VOCÊ PODE BRINCAR!
É QUE ENTRE UMA CENA E OUTRA TEM SETE DIFERENÇAS ...

..�

Julia você é a luz que �altava
para iluminar nossas vld.as.
Te amamos muito_pa�al
Alexandre e mamae LIa

Isabella Martim Müer
completa mais um ano de
vid� n.o dia 27.06. Seus pais,Christian e Roberta, familiares
e amigos querem lhe
parabenizar por este dia
especial. Parabéns Béia!!!
Beijos .. .Dani e Anderson

Embelezando a coluna a
gatinha Juliana Caroline
Ra�si� que completou 7 anosno ultl�o .di� 19/06. Paranbénsdos pais Junior e Simone

A gatinha Jade Holh de

Medeiros completa 7
.

aninhos neste sábado dia

25/06. Muitas felicidades

o iluminado
CaioWebber
de Lima e sua
bela mamãe

Sheila

Veio ao mundo no

dia 13/06 às 12:35h
Felipe Antônio

Kamchen, para nos

proporcionar muita
alegria. Homenagem
do seu tio Adriano
Maciel Kamchen da

Ravelli\

A gatinha Kethelyn A.

Segundo completou 8 anos

no dia 23/06. Parabéns dos

pais Márcio e Mara e do�
irmãos Gui, Keka e Zequinha

Luana dos
Santos
completou 6

aninhos no último
dia 22/06. Seus
avós Hilário'e
Jurema, seu pai
Fábio seus tios
Cláudia e Adilson
e seu priminho
Juninho lhe

desejam muitas
felicidades

Di�em por aí que princesa só
exrsts em contos de fada
mas isto é uma grande

'

mentira, pois nós temos uma
princesinha, e ela é
Wallescka ThaJya que
completa 3 aninhos no dia
27/06. Seus pais, avós e tios
desejam muitas felicidades

Os tios Gerson e Valnize
Stinghen parabenizam
pelo aniversario de
Dynael Eduardo Sapelli
de Souza que está
completando 2 anos no
dia 18/06. Os pais Hilciney
e Viviane de Souza
tambem desejam que o

papai do céu o abençoe
sempre

O fofo Theo Augusto Vieira

ompletou neste dia 1 �/06c
ld O pai a

dois anos de VI a.
,

'
..

Greicy(Têicy), a Vov� ROSlrlS

e os familiares deseJam.
. f I' 'dades e mUitos

mUitas e lei

id I
anos de VI a.
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