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• Sábado

Máxima: 17°mínima': 10°

nublado com

possibilidade de
chuva fraca

RISCO

Atraso na análi_se da larva pode
prejudicar ó combate à dengue

- PÁGINA4

mínima: 8° máxima: 26°

ocasional

(Senadora Ideli"Salvatti reag"e a denúncias
ldeli é acusada pelo deputado Roberto Jefferson de ter distribuído o "mensalão". A CPI abriu os sigilos bancário� fiscal e telefônico do deputado e da executiva do PT. - PAGINA 3

HOJE: • Sexta feira
nublada com

I Luvas' e mantas

foram tiradas do

guarda-roupa
o frio, de ontem em

Jaraguá do Sul, obrigou até

mesmo às crianças' a

usarem utensílios típicos do
inverr:lO na serra. Os

termomêtros chegaram a

marcar rc de manhã. Os

10

I
ra�
. �:
lo
I
Inl

I comerciantes aprovei-
taram o dia para aumentar

I as vendas e desovar o

rvi estoque de inverno. Hoje
lal começa a Feira de Malhas
SIIVI -

pi noPortal. - PÁGINAS

PRORROGADO

Prorrogado até o dia 26 de agosto
prazo para aderir ao Fundo Social

- PAGINA 2 fATOS & PESSOAS

possibilidade de

._. chuva fraca

",',;",',;",' ocasi'onal'

INSPEÇÃO
GRATUITA
VEICULAR
COM-PRÊMIOS·

Data: 16/julho sábado - Local: Posto Mime 5
,

Próximo ao Kolhbach. Horário: 8:30 as 17:30

Inspeção veicular gratuita. de vários ítens -

como amortecedores, pneus, escapamentos,
suspensão, freios e o teste de qualidade do

combustível. Distribuição de pinhão,
,{ quentão e pipoca. Brincadeiras p�ra,a ,

criançada com a Turma do Miguelito ... ,,1,

(piscina de bolinhas e pula-pula). Sorteios
de brindes, como diária no Hotel Vale das

Pedras, um cachorrinho "Cofap",
e uma troca de óleo.

BR 280

Ministério apresenta hoje na Fameg
os projetos para duplicação

- PAGINA3

KIKAR AUTO CENTER A Gente Faz Mais Por Voei

CassuU Advogados Associados SIC
OAB / se 397/99

(47) 371-7511
o Advocac��,,!S�presa�!al

www.studiofm.com.br

faça
..�• • • • • •

371-4311

I D 10M AS

inglês • espanhol
275-3475

fellows@netuno.com.br

Rua Domingos da Nova, 227
Centro • Jaraguá do Sul
(em frente à Studio FM)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SEXTA-FEIRAi8 de julho-de 2005

---------_.__ .. _ .. _._ ••.. _ ... _ .. __ ._._._----��---------------------'----.:__---------------�--:..__-----------

OPINIAO

Do tamanho da paixão
!

I. Em meio à avalanche de Futsal. Assim, o melhor futsal

cErrupçãO que arrasta do Brasil terá uma casa à

pf'lrlamentares federais e, altura do seu talento e do

e�taduais, ex-governadores, tamanho da paixão dos

gpvernadores e respectivos torcedores da Malwee, previstos para serem

s�cretários uma boa notícia, equipe tricampeã da Taça realizados em [araguá do Sul.
I '

pello menos para a população Brasil. Não que o Wolfgang Neste tempo, apesar do

�
Jaraguá do Sul e região. Weege seja menos. Longe arrefecimento, a proposta

a quarta-feira, o prefeito disso. O ginásio do Parque nunca foi descartada, dada a

oacir Bertoldi apresentou o' Malwe e foi e é palco de necessidade de a cidade ter

�nteprojeto do complexo grandes e ine�quecíveis um ginásio do tamanho de

l1?liesportivo do município,
qtie será construído na Vila
Lenzi, em frente ao quartel
da Polícia Militar. Mais do

que uma grandiosa obra, a

Arena Multiuso vai coroar o

desempenho dos nossos

atletas nas diferentes com

Ifétições e, com certeza, será

Jlna grande incentivadora de
2=-, . .

PlatlCas espor�lvas.
r r
O cronograma da obra

g:f�vê a conclusão parcial do
m;édio de 17 mil metros

quadrados para marco do ano

que vem. O sufici;nte -para
realizar o Campeonato
Mundial de Iriterclubes de

FRASES

Geraldo Werninghaus, que

prometeu edificá-lo para

abrigar os Jogos Abertos de
Santa Catarina de 1998,

iii'- O melhor futsal do Brasil terá uma casa

à altura do seu talento e do tamanho da

paixão dos torcedores da Malwee

partidas e conquistas. Mas, a

Arena Multiuso abrigará
todas as modalidades
,

sua pujança econômica, de
seu potencial esportivo e de
um palco apropriado para 'o

melhor jogador -de futsal do
mundo - Falcão.

esportivas, sendo um

patrimônio do povo desta
Terra. O complexo poliesportivo

está orçado em

aproximadamente R$ 10
milhões. Os recursos virão do

governo do Estado - R$ 5
milhões Câmara de
Vereadores - R$ 1 milhão -,

A construção de um

.complexp poliesportivo em

Jaraguá do Sul é tema

corrente há muito tempo. A

iniciativa, no entanto, só
tornou corpo na adrninis- ,

tração do então prefeito e Prefeitura, que pretende

buscar apoio da iniciativa

privada que, com certeza, irá

contribuir. Aliás, o setor

produtivo não tem se furtado
a empenhar esforços e

investimentos nas mais

diferentes áreas. Importante
lembrar que os custos do

projeto - elaborado' por
profissionais da cidade -

foram pagos por um

empresário, que preferiu o

anonimato.

É mister ressaltar ainda

que a formação de uma

equipe de futsal vitoriosa e

orgulho de todos só foi

possível graças ao'apoio de
toda a comunidade, em

especial da empresa Malwee
Malhas. Não resta dúvida

que o., futuro complexo
poliesportivo será mais uma

obra do tamanho de Jaraguá
do Sul e também referência

para a' região e o Estado -

assim como outras de mesmo

porte. É Jaraguá do Sul mais
uma vez na vanguarda.

Q
,

mI/São mentiras as afirmações de Borba. Tratei de assuntos políticos, de eleições do PMDB. [ ...]
5C.

Daqui a pouco' vão dizer que sou um ministro sem pastai:

,2f' .'j'DêMárc6svalêrib, opliblicitártõ do "mensalãojneqando as afirmações do líder do PMDB João Borba de que trataram da escolha de
0ji1iorne.s para d'GdVé'rrio-1:u1a.' -n',!', ;:"C" ri: .t '

.. ,',,'
,

:
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I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond

i Uma nova chance de
I�aderir ao Fundp Social
�revaleceu o bom senso e a Secretaria da

�tzenda anunciou que foi prorrogado para

�)p 26 de agosto o prazo final para o

p'iilgamento de dívidas com até 50% através

�ó FundoSocial.Era um pedido dos próprios
�mpresários e de seus contadores, que

��clamaram
que tiveram pouco tempo para

�er o� processos necessários. Além disso,
ouve ruídos de informações, que não

_!legaram a quem precisava. Agora, a

recomendação da Secretaria de
Õesenvolvimento Regional é para que os

contribuintes não deixem, novamente, para
�_:última hora. O Fundo Social, criado pelo
Estado em março deste ano, representa
uma possibilidade única para o

desenvolvimento de Santa Catarina. Com

�ase .

no artigo 204 da Constituição,·
'âesvincula parte da arrecadação do
OI, "

grçamento e amplia significativamente a
;:}JJ. '

JS'ilpacidade de investimento no Estado em

J9bras definidas e aprovadas pela
jQomunidade através do Conselho de
�IDesenvolvimento Regional. O Governo do
,!fstado ainda não está satisfeito com o que
vem sendo arrecadado, cujo objetivo é
"oferecer RS 15 milhões ao mês para obras

';�ociais é de desenvolvimento, como é o

)êáso da Arena Jaraguá.
'

�j,

<'

Bonança
Depois da "bronca" que armou em Brasília

por conta dos desmandos da parte do PMDB

que não qúer desembarcar do Governo Lula

(pelo contrário, quer ampliar sua participação)
o governador Luiz Henrique participou
ontem de solenidades de inaugurações nos

municípios de Abelardo Luz (foto), MareJT\a,
Entre Rios e Faxinai dos Guedes, municípios

\ que abrangem a SDR Xanxerê. No final da
,

tarde, seguiu com o secretário da Articulação
Nacional, Valdir Colatto, para Bento

-
.

Gonçalves, para visitar a 7aTransposul (Feira e

Congresso de Transporte e Logistíca), no
Parque de Exposições,

Sobe na cotação
No Rio Grande do Sul, LHS voltaria a se

encontrar em com o seu colega gaúcho
Germano Rigotto, com que anda como par
de vaso em Brasília. LHS insiste' que Rigotto é
o melhor nome que o partido 'tem para as

eleições presidenciais. Depois dos últimos
acontecimentos político-policiais, começa a

ter razão.

Apagandofogo.
O deputado estadual Dionei Walter da
Silva foi homenageado como parceiro dos
bombeiros voluntários catarinenses no fim
de semana, nas comemorações do Dia dos
Bombeiros em Guaramirim. Dionei recebeu
medalha do presidente da Associação do

Corpo de Bombeiros Voluntários do Estado,
Ademir Orsin, que também preside a

entidade de Guaramirim.

Eprestandocontas
E o deputado Dionei faz no próximo dia 14,
quinta-feira que vem, uma prévia da "prestação
de contas" que fará na região até o início de

agosto. Será no escritório da Rua Epitácio '

Pessoa, às oito e meia da manhã, numa
conversa com o pessoal da imprensa.

Ouvidosmoucos
LHS não vem respondendo às tentativas de

diálogo da senadora Ideli Salvatti.Acha que, .

como uma das principais avalistas do chamado
"campo majoritário" que seria formado pelo FF
e PMOB com vistas a 2006, ele não cumpriu a

,

palavra. Luiz Henrique acha que fez sua parte,
inclusive com o sacrifício de companheiros
peemedebistas, nas eleições municipais e em

outros episódios, mas não teve a recíproca
ácertada comospetistas, que bombardearam
seu governo. Acha que resistiu até onde pôde,
mas agora não quer mais papo.

fbondê'ibest.corn.br
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OPINIÃO

Informação e participação
Esta semana começamos a

distribuir na microrregião de

Jaraguá do Sul um informativo que
traz as principais atividades
desenvolvidas pelo mandato nos

últimos seis meses. A publicação é

mais um instrumento que
utilizamos para prestar contas das
ações, compromissos e realizações,
já que nos comprometemos a

desempenhar um mandato popular, transparente e

partiçipativo.
Vamos deixar um exemplar do jornal em cada casa

da região porque, independente de simpatizar como
nosso trabalho, todo cidadão tem o direito de saber o
que faz e como se posiciona o seu representante na

Assembléia Legislativa. A distribuição do informativo
precede a realização das reuniões de prestação de
contas, que iniciaremos na próxima semana, para
,debater os rumos e realizações domandato, assim como

acolher reivindicações e sugestões da comunidade.
A capa do jornal chama a atenção para dois temas

.que representam a concretização de parte das nossas

lutas. Um deles é a recuperação da BR-280, que já
I

começou. Atuando em parceria com o Dnit, desde o

início do mandato, conseguimos garantir a retomada' •

da manutenção da rodovia, que havia sido' �I
abandonada pelo governo ,FHC, e batalhamos para que
fosse incluída no plano de recuperação de rodovia]
do governo federal. As obras estão aí e vão melhorar
as condições de circulação para a nossa região, que

I

depende dessa via. I

,

Outr� bandeira do mand�to qu�' sempre fazemos',
d(
ije

questão demencionar é a reestruturação do Cefetdr' ad
[araguá do Sul. Única instituição da região que E�
oferece ensino profissionalizante gratuito, a antiga, ap

escola técnica federal fic�u abandonada por muitos' c:

é,1anos porque uma medida provisória editada no
O,.

governo FHC impedia o investimento no ensino I

Pr
profissionalizante. Felizmente o prazo dessa medida

pn
expirou no final do ano passado e agora o governo 8a
Lula empreende um programa de investimento �as mi

escolas d� ensino profissionalizante, que estão ter
,

pratiçamente sucateadas. :e
Todos sabemos que o ensino técnico representa Bma �o

oportunidade, principalmente para o estudante de
�XI

baixa renda, de aprender uma profissão e conquistar �l
espaço no mercado de trabalho. Os nossos jovens têm e Ii

direito a ensino profissionalizante gratuito e de �8
d· Clequalidade, por isso a reestruturação da unidade. o' I

Cefet é fundamental. Já asseguramos, por meio de �u,
emenda parlamentar da senadora Ideli Salvatti, R� ,pa

Cc
1,4 milhão para o Cefet de [araguá do Sul, que será' Mi
reformado e ampliado. À escola agora está.
desenvolvendo O projeto, que significa futuro para a A
nossa juventude. I

O jornal que resume os últimos seis meses do noSSO I

mandato traz ainda os principais projetos e
:rra

reivindicações que apoiamos e encaminhamos, além, 151
de várias campanhas de esclarecimento e mobilização IFa

que realizamos ou a que aderimos, tais como a Ou,

campanha contra a tarifa do telefone, o desarmamento par;
, aaE

e o movimento a. favor da cachoeira de Corupa!
,aal

Também falamos um pouco sobreo trabalho nas áreas, !IA&
de educação e segurança pública, dois setores em que lata
vimos freqüentemente denunciando a falta de'l Oe I

estrutu�a e r.e_ivindicando melhorias, Principalme�tel aud
- ap,na nossa regrao.

,

SI �ievSe você não tiver acesso a essa publicação nO .

próximos dias? entre em contato conosco no gabinete! �h
regional. A informação é um direito seu, afinal, untl

[Onf
mandato parlamentar só faz sentido se representaros'll Rep
'interesses da coletividade. • Irar

'I iaJnl

O deputado Oionei Walter da Silva escreve às sextaS' I :�bc
feiras nesta coluna. I ,el!\c

qUe
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Confirmador
PFL da microrregião terá candidato a

O . .,

A
d utado estadual no proxrrno ano.
ep .-

d lld
decisão saiu da raumao e I eranças

d cinco municípios, realizada na .

os
f

.

inoite da última e quarta- erra, em

'Massaranduba. . ..

o'partidO não descarta a possíbilidade
de lançar também um candidato a

deputado federal. "Isso vai depender
Idas negociações com outros partidos';

I' evelou o presidente do diretório de

�assaranduba, Abilo Zanotti, se
I •. •

negando a apontar os possivers pre-

candidatos.

� Apoio
Lideranças do PT de Jaraguá do Sul
informaram que a candidatura de
Sebastião Camargo para presidir o

diretório local tem como objetivo
"construir a unidade e, se possível
uma chapa .d e consenso': Elas

reforçaram o apoio à candidatura de

Camargo e o apelo à união do partido.
Integrantes da Articulação de

Esquerda estão dispostos a "construir
a unidade, desde que haja
negociações': Até o momento, as

tendências não se reuniram para discutir
o assunto.

� No ninho
, Os tucanos ainda não definiram

possíveis candidatos às eleições do
ano que vem, apesar dos nomes

postos."Há uma disposição em lançar
candidatoslconfirrnou o presidente do
diretório de Jaraguá do Sul, vereador
Eugênio Garcia, lembrando que em

reunião das executivas da micror

região ficou definido que, caso a

partido tenha candidatos, serão de

Jaraguá do Sul.
. ,

No dia 5 de agosto, o diretório local se
reúne para discutir a questão e apontar
candidatos.

� Eleição
A atual diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores no. Comércio de

Jaraguá do Sul e região foi reeleita
com 78% dos votos, conquistando 821

dos 1.057 do total computado. A
chapa de oposição recebeu 209 votos
- 20%. Houve ainda dez votos brancos
e 15 nulos.
As eleições aconteceram esta semana'.

Nove urnas estavam à disposição dos

comerciários, uma na sede do sindicato
e oito itinerantes. A diretoria reeleita fica
no comando da entidade até agosto de
2008.

� Ação e reação
Os atentados terroristas de ontem em

Londres são reações de grupos aos.
constantes ataques militares da Grã

Bretanha a países soberanos, em "C[

especial ao Afeganistão e Iraque, este ,:c;,

último em desrespeito ao Conselho : g
de Segurança da ONU e à opinião :12

pu bica da maioria da população
mundial.

r
Todo terrorismo deve ser repudiado. .,

Inclusive as operações militares sem'
i 'í

sentido, como as promovidas pelos t/f
Estados Unidos e aliados, já que a dor. í G

é comum a todos os povos. ':>::{
mosaico@jornalcorreiodopovo,com.br .
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NA CÂMARA DE VEREADORES
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,

�ecnlCOS apresentam·esquema
de trabalho do Plano Diretor

Petistas abrem contas e CPI
. ,

.J

quebra sigilos de Jefferson
;tJ
i'),

.Ór 1

,b
/ ·18

dabase governista; os integrantes dS.��1
partidos de oposição terão mai:��
subsídios, caso haja irregularidades
cometidas pelos petistas. Robert&I
Jefferson, por exemplo, prestou
depoimento sem que nenhurffl
membro da comissão soubesse;
qualquerdetalhe de suas iníormaçôep
sigilosas.Na tarde de ontem, [effersorp
voltou atrás e divulgou uma not�I
afirmando que se confundiu acn
declararna' terça-feira, no"Progrm�a
do Jô", que algunsdos integrantesdal
CPI dos Correios recebiam o J

"mensalão" -supostopagamentofeito Ipelo governo a parlamentares dabase I
aliada. . I

. ,

Já no depoimento de Fernanda!' ,

KarinaSornmagío àCPI dosCorreios, I;..·
'.

a ex-Secretária de Marcos Valério i
acusa o publicitário de 's�r <?. i
responsável pelo pagamento do
"mensalão". Ela negou que tenlíã"
tentadoextorquirdinheiro deValério.
Disse também que todas as suas

denúncias estão sendo confirmadas.

BRASÍLIA - Abase governista e a

oposição travaram uma disputa
política ontem na CPI mista dos
Correiospara tentarquebrar os sigilos
bancários, fiscais e telefônicos dos

deputados RobertoJefferson (PTB)
e José Dirceu (PT), do tesoureiro do
PT, Delúbio Soares, do secretário

geral do partido, Silvio Pereira, e do
presidente da legenda, JoséGenoino.

Depois que os congressistas
aprovaram a quebra dos sigilos de

Jefferson, Delúbio, Dirceu eGenoino
se adiantaram à votação e autoriza

ram a abertura de seus sigilos à CPI.
Pelamanhã, em sessão secreta, os dois
lados fecharam um acordo para que
braro sigilo deJefferson e pela convo
cação de Delúbio à CPL O acerto

estava fechado quando parlamen
tares da oposição desfizeram o pacto.

Os oposicionistas negam
oficialmente, mas confirmam
veladamente que a intenção era

"colocarnomesmobalaio" os petistas
eJefferson.Apesardavitória simbólica

RAPHAEL GUNTHER
na Unerj. A partir de agosto,
também estão previstas oito

reuniões regionais com as
, associações de moradores.

O Plano Diretor é o

instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão
urbana e vai definir metas ê

prioridades para o plano plurianual,
as diretrizes orçamentárias e o

orçamento-anual. É ele que irá

organizar o espaço urbano e

orientar o crescimento da cidade.
O Plano de [araguá do Sul é

composto da legislação referente
ao Comurb (Conselho de Planej
amento Urbano), perímetro
urbano, delimitação/denominação
de bairros, Código de Obras, Código
de Posturas, sistema viário básico,
parcelamento do solo, zoneamento
de uso e ocupação do solo e metas

de desenvolvimento urbano.
Para avaliar, revisar e atualizar

o Plano Diretor e adaptá-lo ao

Estatuto da Cidade � o que deve
acontecer até outubro de 2006,
segundo uma Le'i' Federal - a

Prefeitura buscou recursos do
Ministério das Cidades e contratou
a consultoria do Ibam (Instituto
Brasileiro de Administração
Municipa1) ,

Segundo o coordenador
técnico do núcleo, OsmarGünther,

.

os chamados multiplicadores -

CAROLINA TOMASELLI

� Plano Diretor deve

�er adaptado ao

�statuto da Cidade
até outubro de 2006

J�GUÁ 00 SUL - o esquema
, de trabalho do Núcleo Gestor,

" �esponsável pela revisão e

adaptação do Plano Diretor ao

Estatuto da Cidade, foi

apresentado ontem na sessão da
Câmara de Vereadores. O núcleo
é formado por cinco técnicos da
Gerência de Planejamento da
Prefeitura, e conta com apoio de
pm sub-grupo formado por pessoas

I, 8as secretarias, e também de um
mb-grupo externo, que congrega
representantes de várias instituições
e entidades.

i Esta foi a primeira apresentação
pos técnicos, que também vão

explicar o esquema de trabalho dia
�1 naAcijs (Associação Comercial

I eIndustrial de Jaraguá do Sul), às
�8h; dia 13, às 19h, na Associação
,de Engenheiros e Arquitetos, no
auditório do CPL· e no dia 14 a
I ' ,

partir das 8h, durante a

, .conferência das Cidades daJ' ,

Microrregião do Vale do Itapocu,á.

apresentaram na Câmara o

esquemade trabalho para revisão
e adaptação ao Plano Diretor.

Ontem, a Prefeitura também

lançou um folder informativo (ao
, lado) sobre o Plano Diretor, o
Estatuto da Cidade e o

funcionamento do trabalho, que
será distribuído à população

o ex-presidente do PTB, deputado Roberto Jefferson, acusou pela
Globonews ontem à tarde,que a senadora Ideli Salvatti (PT) "era pagadora
do rnensalão"Quarta-feira a senadora sugeriu que 'Jefferson apontass�"l
e provasse quais' são os integrantes da Comissão Parlamentar Mista dtt I
Inquérito (C�I) dos Correios que, segundo ele, estariam recebendo o

suposto "mensalão" pago pelo PT a deputados da base allada.Jeffersonl I
corrigiu no início da tarde, a declaração feita no Programa do Jô, da TV:'
Globo, na quarta-feira, .afirmando agora que alguns membros d'q�1
comissão de ética da Câmara e não da CPMI recebiam a mesada.

r

•

I

I"

A senadora repudiou a nota divulgada pelo deputado Roberto Jefferson,
e também divulgou uma nota. Para Ideli, a acusação éuma tentativa di
intimidá-Ia e uma represália ao fato de que ela tem tido "coragem dé
enfrentá-lo. de exigir que ele comece a apresentar provas. -rr

representantes das entidades,
lideranças comunitárias e os

técnicos da, Gerência de

Planejamento da Prefeitura -

serão capacitados pelo Ibam para
conduzir a realização do trabalho.

Audiência na Fameg 'sobre a 280 Congresso promulga referendo Diretório do PT decide montaf

chapa de consenso para eleiçã�
j

) ,

GUARAMIRIM - oMinistério dos
1ransportes realizahoje, a partir das

, ,15h, no auditório da Fameg
(Faculdades Metropolitanas de
Guaramirim), uma audiência pública
parac!iscutiro processo de duplicação
aaBR-280e,daBR-470.lnicialmente,

S
a audiência seria realizada na Acijs

e' ,IAssociaçãoComercial Industrial de
laragúá do Sul), mas foi transferida

e,[, de local. Pela manhã, a mesma
e audiência acontece em Blumenau,

;partir das 9h,.no auditório Willy

eSllewertnaproeb.
'

As audiências foram solicitadas
"

II i relasenadora IdeliSalvatti (PT), que
i I �nfirmou presença nas duas cidades.

liepresentantes do Ministério dos
ransportes e do governo estadual

�bém vão participar. O objetivo é
bater com as associações comerciais
:elIldustriais da região uma proposta
qUe atenda aos interesses da
IXlpulação e das regiões.A senadora

�I
""

Ideli defende que seja acolhida "a

proposta que atenda dois requisitos
essenciais de interesse da população:
agilidade e menor preço".

OMinistério dos Transportes vai
apresentar os modelos do Governo
Federal para a concessão da BR-280,
que poderá ser feita tanto por meio
da União como através do Governo
do Estado. A SC Parcerias, empresa
do Governo do Estado, pretendia
adotar o modelo de privatização da
Fetrancesc, que foi descartado pelo
Ministério'dosTransportes, Mas ainda
não está descartada a possibilidade
de delegação, da rodovia para o

Estado.
Em uma reunião ernjunho, o

Grupo de Trabalho do Ministério,
descartou aproposta apresentadapela
Fetrancesc (Federação das Empresas
deTransporte deCargas 11.0Estado de
SantaCatarina) para a concessão da

. rodovia.
'

BRASÍLIA - O presidente do

Senado, Renan Calheiros,
promulgou ontem o referendo que
vai consultar a população brasileira
sobre a proibição do comércio de
armas de fogo � munição no país,
Agora, o texto será enviado para

publicação, no Diário Oficial da
União e o referendo deve ser

realizado no dia 23 de outubro
deste

"o

ano.

O ministro da Justiça, Márcio
Thomaz Bastos participou da
cerimÔnia. O presidente da

Câmara, Severino Cavalcanti, e o
deputado João Paulo Cunha (PT)
também. Os dois chegaram juntos
à cerimônia, realizada no gabinete
de Renan, autor do projeto do
Estatuto do Desarmamento, que
prevê a realização do referendo,
quando era ministro da Justiça do
governo de Fernando Henrique.
O projeto foi aprovado na noite de

O

quarta-feira em plenário da
Câmara por 258 votos a favor, 48
contra e cinco abstenções, depois
de tramitar mais de um ano na

Câmara. Os brasileiros responderão
sim ou não à pergunta: "O
comércio de armas de fogo e

munição deve ser proibido no

Brasil?". Segundo o projeto, se a

maioria .simples �o eleitorado
nacional se manifestar
afirmativamente à questão

.

proposta, a vedação a esse tipo de
comércio entrará em vigor no
mesmo dia em que o Tribunal

Superior Eleitoral divulgar o

resultado do referendo.
. Renan lembrou que 55Ó,mil

pessoas morreram vítimas de armas
de fogo no Brasil entre 1979 e 2003,
sendo que 206mil são jovens entre
15 e 24 anos, A idéia é atingir a

meta de 500 mil armas recolhidas
até o referendo,.

dl

li
Diretóriopretende buscar a unidade-t,
partidária, "visando à construção q�
umpartido forte e organizado e tend�

c:

em vista às eleições de 2006 e comó

prioridade a reeleição do presidente
Lula", divulgou o partido em urnà
nota à imprensa esta semana. Nà
nota, oPT afirma que UO Brasil esta
no caminho para alcançarumgrande
des�nvolvimento e não podemos
permitirum retrocesso. Somos hoje a
10° economia mundial, mas temos
condições de galgar uma melhor
colocação. O que precisamos é de
umamelhor distribuição de renda.}e
o governo Lula está desenvolvendo
políticas neste sentido. Estamos com
a economia estável, a balança
comercial nunca esteve tãb
favorável: poderemos chegar a U$
112 bilhões até o final de 2005".

-

o
.

GUARAMIRIM - O Diretório do
PT decidiu, em uma reunião

realizada esta semana, montar

uma chapa de consenso para o

PED (Processode Eleição Direta),
marcado para o dia 18 de setembro.
A chapa, com 15 integrantes
efetivos' e cinco suplentes, será

registrada oficialmente no próximo
dia 20, prazo limite para inscrições
de chapas nos municípios.

O PED acontece simul
taneamente em todo o país, para
renovação dos Diretórios mu

nicipais, estaduais � nacional. Em
Guaramirim, são 174 filiados que
poderão votar, desde que estejam
em dia com suas obrigações
partidárias, conforme o que prevê
o Estatuto do partido.

Com uma chapa de consenso, o
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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r CORREIO ECONÔMICO
I
I Mudança no Banco do Brasil .

.

I o Banco do Brasil deu início ontem a um movimento de substituição

I, de seus vice-presidentes. Os primeiros a cair foram Luiz Eduardo
. Franco de Abreu, que ocupava a vice-presidência de Finanças; �

I Edson Monteiro, responsável pela área de varejo e distribuição da
I Instituição bancária.O banco nega que as trocas tenham qualquer
I telação com a crise política que atinge o PT. Abreu e Monteiro
I Fhegaram ao BB por meio de indicação política do partido. Para

analistas do setor, a saída de Abreu e Monteiro pode ser entendida

�omo o início da "despetização" do Banco do Brasil. A instituição,
I entretanto, informa que as trocas já vinham sido discutidas há vários
I meses e foram decididas por razões técnicas.O lugar de Abreu será

I pcupado por Aldo Luiz Mendes, que respondia pela diretoria de
mercado de capitais e investimento. Antônio Francisco de Lima

I Neto, que ocupava a vice-presidência de negócios internacionais e

l.?tacado, irá para o posto de Monteiro.

II�:o����o industriál ����: ���;ou ontem

'brasileira registrou alta de mudança na presidência da
1,3% em maio, segundo companhia' após reunião do

-dados divulgados hoje pelo Conselho de Administração.
IBGE. Trata-se do terceiro mês O vice-presidente do

r
seguido de crescimento. Em conselho, Omar Carneiro da

jabril, havia crescido 0,1% e, Cunha, assume a presidência
iem março, l,4%.Na executiva da Varig no lugar
!comparação com maio de de Henrique Neves. Cunha
:2004, o saldo continua continuará também' como

I !positivo, com alta de 5,5%. membro do conselho.Cunha

INo acumulado deste ano, a será o oitavo presidente da

[expansão é de 4,7%. Varig em cinco anos.

I '

!Maiscaro Deflação
lo preço do carro zero subiu A inflação medida pelo IGP

15,37% no ano, representando (lndice Geral de Preços)
um reajuste maior do que a registrou uma taxa negativa

I inflação. No acumulado de de 0,45% em junho. Em
(janeiro a junho, o IPC, da maio, o índice havia
I

'Flpe, registra inflação de apurado deflação de 0,25%.
"2,72%. De janeiro a junho A queda dos preços se
[

.

!
deste ano, o IGP-M acumula acentuou principalmente

I �'inflação de 1,75%.A, devido ao forte recuo nos
. }�ndência deve se manter

.

preços ao consumidor.A

lo
este mês, a Piilt, por exemplo, qued'a nos preços superou
�anunciou um reajuste'rnédlo ",

.

'�'s�projêço-e's cfos'ánali'sta�, a
de 1,5% em sua tabela de expectativfl era de deflação

-

preços de veículos. de 0,30%.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

:COLÉGIO MARI$TA
r SÃO Luís

"Educando para a

solidariedade e a Paz"
1

li.

www.marista-jaragua.com.br
3710313

I'
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CONTRIBUINTES PREJUDICADOS

Greve no INSS continua por
tempo indeterminado l

Eus BINI

... Em Jaraguá dó Sul,
250 contribuintes ficam
sem atendimento
todos os dias

}ARAGUÁDO SUL/FWRIANóPOus
Na assembléia do Sindprev

(Sindicato dos Trabalhadores em
Saúde e Previdência Social)
realizada na tarde de ontem em

Florianópolis os grevistas
decidiram ignorar a proposta de

reajuste feita pelo Governo
Federal. Segundo o Diretor do
sindicato, Osvaldo Vicente o

governo concederia um reajuste de
46% dividido em parcelas, a

primeira seria paga em 2006 e a

última em 2011." Será que

podemos confiar nisso? Essa gente
vai continuar no governo? Quem
entrar vai cumprir a promessa? A
categoria rejeita esta proposta com
indignação" desabafa o diretor.

Os grevistas do INSS querem
um reajuste imediato de 18% para
repor as perdas acumuladas entre.
1995 e 2004, incorporação das
gratificações, como valorização do
salário-base;' implantação de um

plano de carreira, reposição anual
do índice inflacionário, paridade
entre ativos e aposentados e data
base em 1º demaio. Os sindicalistas

Mais de sete mil pessoas deixaram de ser atendidas em Jaraguá durante os 36 dias de greve

alegam que o salário-base dos
técnicos previdenciários é menor

que o saláriomínimo. "Para chegar
,

ao saláriomínimo dão bonificações
e gratificações", disse a grevista
que trabalha no posto de Jaraguá
do Sul, Fernanda Budal Arins .

Em média de 250 pessoas
ficam sem atendi�ento todos os

dias em Jaraguá do Sul por causa
da greve, iniciada em 2 de junho.
Só estão sendo atendidos os casos

de benefício auxílio-doença,

algumas famílias da regrao.
"Faltam ainda três famílias, para
que cada uma ajude com cerca

de R$ 1 mil na construção de
cada estação", afirmou Márcia.

A festa de reinauguração
ainda não foi marcada, mas a

Associação quer que tudo esteja
pronto para a Sexta-Feira Santa
do próximo ano. "Há três anos

fazemos esta procissão e no ano

que vem queremós estar com

tudo pronto, até as estações da
. .,.. "

Vla-cruClS .

LIXO - Alguns metros

antes da gruta, a comunidade
enfren ta ou tro problema.
Depósito ilegal de lixo. "Nós já
conversamos com os moradores
da região, mas ninguém viu

nada, o problema' é que isso

pode poluir o rio, além de deixar
um lugar tão bonito parecendo
um lixão", afirmou Márcia.

Segundo ela, o lixo retirado da

gruta antes da reforma foi todo
levado para a casa dela, e depois
foi recolhido pela empresa
responsável. "Já pedimos ajuda
pra Prefeitura que prometeu
retirar o .lixo do local".

aposentadoria por invalidez, pensão
pormorte, auxílio-reclusão, salário
maternidade e acidente de
trabalho. Em caso de necessidade,
as perícias terão que ser feitas por
médicos credenciados.

A- Justiça Federal havia
determinado esta semana ao INSS

que, pelo menos/um posto ou

agência em cada um dos nove

municípios sob a jurisdição da

subseção judiciária de Joinville
voltasse a funcionar com 30% dos

funcionários. Caso a categorianãe'
cumpra a determinação,;'
sindicato erá que pagar umamul�:
de R$ 5 mil reais por dia.O Direte\'
Osvaldo Vicente, diz que f
'categoria está disposta a p�gar ii
multa, mas vai esperar pela decisãÓ5:

I )'do comando nacional. O temor e"
d

.

b b ·111
e aconteça que ra-que Ta naJ

.

agências: "a fila é demorada co�!
100% dos trabalhadores, imagin[
o posto atendendo com 30% dlh

efetivo", diz o diretor.
'

o lixo acumulado ilegalmente estraga a paisagem

Você escolhe, nós transportamos.
-............-- , 1Il'

B�L
LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Bernardo Dornbusch, 540 I Sala 01 I Baependi I Te •• : (47) 371.0363 ,

Comunidade unida para reformar gruta ·Nossa Senhora das Graças �

(,> •

}ARAGUÁ DO SUL - Através
da iniciativa da Associação de
Moradores do Bairro Santa Luzia
a gruta Nossa Senhora das Graças
está sendo reformada. A
comunidade está colaborando
com materiais d� construção e

também com amão-de-obra. Está
nos projetos também um jardim e

a construção de 14 estações da
via-crúcis, desde o pé da serra até
a gruta.

Os trabalhos na gruta estão

acontecendo aos poucos. "Os 12
homens voluntários trabalham
nos fins de semana na reforma e

construção da gruta", dissea
esposa do presidente da
associação Márcia Delagnolo.
Segundo ela, os moradores da
região e também os visitantes

ajudaram doando telhas, tijolos e

a té com o trabalho de
restauração da imagem da Santa.
"Uma visitante passou por aqui e
a irmã dela está restaurando a

imagem original de graça",
completou.

Para a construção das 14
estações da via-crúcis a Asso

ciação de Moradores procurou

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SAÚDE

Demora nas análls s a ir '5

I combate à· dengue em ra

��NI� ------------

� Ontem agentes da

5 úde passaram,Q
dia inteiro fazendo

Jabalho de prevenção

JARAG�Á'DO SUL - A Divisão

deEpidemiologia da Secretaria de
Saúde encontrou um foco da

d�ngue no bairro Ilha da Figueira

na semana passada, mas começou
a fazer o trabalho de prevenção
sdmente na quarta-feira desta

semana: O atraso aconteceu

pÓrque o resultado da análise que
comprovou que a larva era do

Abdes Aegypti saiu somente na

tJrça-feira desta semana. Os

nIateriais coletados são enviados

pJra Joinville e analisados pela
S�cretaria Regional de Saúde.
! Ontem técnicos da Secretaria

da Saúde passaram o dia fazendo
a prevenção no bairro onde foi

encontrada a larva. A Divisão de

Epidemiologia em Jaraguá do Sul
tem cinco 'fiscais epidêmicos
treinados para fazer o trabalho de

prevenção à dengue, um está de

férias. Além' dos três fiscais que

aplicam o larvicida, há um outro -

encarregado de fazer a vistoria

s�manal das 144 armadilhas
i�staladas em 134 pontos estra-

tégicos no município. O trabalho
de prevenção, <:om a aplicação de
larvicida em todos os locais num
raio de 300 metros de onde foi
encontrada a larva do mosquito,
começou a ser feito por três fiscais
no meio da semana, após a

confirmação do resultado da
análise e aquisição de

equipamentos de segurança. O uso

de máscaras é imprescindível
porque o produto aplicado é tóxico
e pode provocar alergias e até

mesmo atacar o sistema nervoso.

No prazo, de uma semana, o

ovo passa pela fase de larva e

transforma-se em mosquito. Após
24 horas a fêmea está pronta para
reprodução. "Por isso, o trabalho de
controle e prevenção precisa ser

feito de forma rápida", diz o diretor
Divisão de Vigilância Epide
miológica, 'Fábio Rafael

Cizeski,que também afirma que a

população "pode ficar tranqüila",
uma vez que não há casos, de

pessoas contaminadas na cidade e

até agora nenhum outro foco foi
encontrado

Segundo informou o diretor,
no prazo de um mês o número de
armadilhas espalhadas pela cidade
passará de 144 para 342.
"Recebemos uma orientação do '

Ministério da Saúde nesse sentido.
As visitas às empresas e residências

7° Feira da Malha começa hoje
e frio aumenta as vendas
r JARAGUÁ DO SUL - A r Feira

�a Malha do Portal começa hoje
estimulada pelo frio que está dando
�perançadeboas vendas aos lojistas,
1ue têm até o dia 23 para zerar os

1stoques e tirar o prejuízo causado
p,elo calor da região. São 3210jistas,
1uatro de fora do Portal, que estão

'-rendendo com descontos de 10 a

joolo.Artigos de cama, mesa e banho
� roup, 'S para adultos e crianças estão

�disposiçãodo consumidor. Este ano, I

'Í ,! novidade é a venda de calçados.
1\ O coordenador do evento e
I adminisfrar do condomínio Portal

Jaraguá, Hilário Deretti, enfatiza
�ue o frio veioemboahora, trazendo

rlmlSmo e esperança aos lojistas.
; egundo ele, a expectativa é de um
�umento nas vendas na ordem de
50 a 60% em relação ao restante do
ano. Deretti aposta no consumidor
local e nos turistas. Aestimativa do
�oordenadordaFeira é que 25 a 35
plil pessoas visitem o Portal Jaraguá

durante o período que acontece a

Feira.
A lojista Helenir Rawietsch,

dona de uma loja de artigos
femininos, afirma que o frio trouxe
umnovo alento aos comerciantes do
Portal. "As vendas não estavam nada

boas, mas com a chegada do frio
estamosmais confiantes", assegura.'

Os comerciantes do centro de

[araguá do Sul também estão

contentes com o frio. Ontem, a

feiranteMadalena Rosavendeu pela
primeira vez esta semana. Ela faz

toucas, meias calças de lâ, polainas e
ponches e vende na Praça Ângelo
Piazera, na Feira de Artesanato. As
lojas doCalçadão também estiveram

cheias durante a tarde. No Lojão da
Marechal foi necessário contar com
o auxílio de vendedoras chamadas
em caráter temporário. "Somos em
'Oito vendedoras e tivemos que
chamar mais cinco", comentou a

vendedoraMariAparecida da Paz.

,

a

Os agentes visitam em média 40 casas por dia para combater a dengue

serão substituídas pelo aumento de
armadilhas: porque o Ministério
considera este método de controle
mais eficiente". Quando os fiscais
não encontram as-pessoas em casa

- o que é comum - precisam
retornar à noite ou aos sábados.

Num dia de trabalho os agentes
conseguem visitar cerca de 40
residências.

Em fevereiro, foi encontrado o
primeiro foco d'o mosquito da

dengue nu�a bordcharia no bai��"
Ilha da Figueira.

Região teve o dia mais frio do

ano, nevou em São Joaquim
RAPHAEL GÜNTHER,

Ontem foi o dia mais frio do ano em Jaraguá do Sul e região

}ARAGUÁ DO SUL - Os fraca, a mínima é de 8°C e a

termômetros chegaram a marcar máxima de 16°. Em Massaran-
rc no começo da manhã. A duba os termômetros devem

temperatura,obrigou aspessoas marcar mínima de 13"C e má-

a saírem cheias de c-asacos. xima de 16°C. A tempe-ratura
Ontem foi o dia mais frio do ano continua baixa e há condições
em J araguá do Sul e região. de geada principalmente na

Nevou em São Joaquim pelo região serrana do Estado.
segundo dia consecutivo A previsão para o final de
quando a temperatura mínima semana é de frio, mas as

.

chegou a três graus negativos. temperaturas devem subir
A previsão para hoje é de progressivamente. No domingo

tempo nublado com intervalos ,deve chover em toda região do
de sol, mínima de 12°C e Vale do Itapocu. A queda nas

máxima de 17°C em Jaraguá do temperaturas é provocada por
Sul. Em Corupá e Guaramirirn :

uma massa de ar polar que atua

existe a possibilidade de chuva no Sul do país.

A Unerj apresenta até hoje os trabalhos de conclusão do semestre
do curso de Moda, inspirados em um tema central:"Tramas':Os acad�
micos das cinco fases desenvolveram propostas que buscam estimular
uma discussão da moda a partir dos aspectos étnicos,místicos, urbanos,
temporais é no uso de materiais pela cadeia têxtil, inclusive a fibra da
banana extraída porfamnias de agricultores da região. As apresentações
acontecem das 14h às 22h20min. O acesso ao público é gratuito.

O prêmio acumulado de R$ 51.890,425,61 do concurso 679 da Mêga
Sena saiu para um único apostador do Estado do Rio de Janeiro.A q",ina
vai pagar a cada um dos 448 acertadores a quantia de R$ 9.61O,91.Já os
mais de 22;08,7 acertadores que fizeram a q!Ja��� ,vª9 ç�c�ber RS 1,?;MQ. I

Os números sorteados na quarta-feira, em ltaúna, Mini1s G�rai$, fo�t;ll:�,
.
_., • . �' .,1 •• ,.t I_. ,,_ 1... .. 1 . ;.J' ': _, _d' • ."..�;:.t

21, 25,3.7,.54.e,58. Segund,o a as�essoria\c!.HPt�ria'IQa.Ça!xa Econ�i�
Federal, esse é o quarto maior prêmio de toda sua história. .

Comunicado

S/A PERNAMBUCO POWDER FACTORY vem pot meio
desta informar que é legítima proprietária do imÓvel
registrado no Registro de Imóveis desta Comarca sob

Transcrição n° 2.839, situado na cidade de Jaraguá do SIJI
(SC), TlFA DA PÓLVORA, com área de 518.030m2, fazendo
frente com terras de Adolfo Fiedler, Jorge Czerniewicz,
Otto Leverenz e Emílio Meyer, fundo, com terras de
Germano Harbst, e pelo outro lado com terras de Erhi-lio

Mayer, conforme sentença transitada em julgada em

28.1 1.2002, nos autos nO 036.75.00000 '-0 que tramitaram

perante a P Vara Cível da Comarca de Jaraguá do Sul.
Ressalta-se que existem pessoas que estão 'ocupando
irregularmente referida área pelo que se solicita que as

mesmas entrem em contato com a S/A PERNAMBUCO
POWDER FACTORY através do fone 47-371-2311 nas

pessoas de seus procuradores Dr. Ricardo Luís Mayer e
Dra. Mônica Holderried para uma tentativa de
regularização, sob pena de serem tomadas' as medidas
judiciais cabívels.
E ainda, él S/A PERNAMBUCO POWDER FACTORY visando
evitar que terceiros de boa-fé sejam préjudicados, solicita
que as imobiliárias da região, bem conio que os átual�
ocupantes do imóvel abstenham-se de efetuar
construções, vendas ou transações comerciais com

qualquer área compreendida no imóvel acima
mencionado.

S/A PERNAMBUCO POWDER FACTORV

Convite ,Ir
o Grupo de Idosos Mensageiros de Assis convidam a todos par!
participar do nosso Arraial que será no dia 09 de julho de 2005

comi::início às 20:30h. Haverá casamento de caipira, dança da quadrilha""
pinhão, quentão, cerveja, refrigerante, cachorro quente, pipoca,:'
espetinho etc.

I '

.

.

.

,

Venha e participe! . !!

Grupo de Idosos Mensageiros de Assis.
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CP JURíDICO
Presidente destaca ações doGoverno
para incentivar oCooperativismo no Brasil

° presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em discurso durante a

�bertura do 10 Congresso da União Nacional das

q:ooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária

(Unicafes), afirmou que a Secretaria Nacional de Economia

Solldária, do Ministério do Trabalho e Emprego, tem
incentivado o cooperativismo no Brasil. /10 trabalho da
secretaria resultou, entre outros, emprojetos desenvolvidos
em200comunidades quilombolas, beneficiandomais de 76
milpessoas. E na realização de feiras que aglutinam e dão

Visibilidade aosprodutores da economia solidária em todos
, Os estados da federação:'

,

tle disse ainda que o governo está preparando a criação do
Conselho Nacional de Economia Solidária. /lSerá um espaço
especial de participação da sociedade Civilna elaboração e

proposição de políticas públicas relativas ao setor:

Lula voltou a dizer que "0 Brasil será um dos países mais

cooperativistas do mundo':"O,estímulo ao crédito popular,
que vem sendo feito pelo governo federal, tem tido grande'
i:mpacto sobre o setor.Assim como as regulamentações que
têm viabilizado e fortalecido as cooperativas de crédito e as

instituições de microcrédito" completou.
'

Segundo o presidente, as cooperativas reúnem mais de cinco
milhões de brasileiros em 13 setores diferentes.

Correspondema 25% da económia agrícola e produzem 62%

�o trigo brasileiro, 45% do leite, 39% do algodão e 29% da

soja, Lula lembrou que um agricultor cooperado tem uma

produtividade média 20% superior ao do agricultor que
trabalha isoladamente.

purante o evento, a Unicafes entregou ao presidente Lula

�m manifesto com .vátias reivindicações das 400

cooperativas que participam do encontro. Entre elas, a

revisão da legislação que trata do cooperativismo e o

aumento dos recursos governamentais de apoio à

agricultura familiar.
o Presidente afirmou que o governo vai "ampliare leque de

�ooperativas que podem receber recursos oflclalsporrnelo
�e uma série de medidas que oConselhoMonetário Nacional
votará em breve':

�icardo Ivan Barichello - Cassuli Advogados.
.

AGRADECIMENTOS
i

A competência e agilidade dos funcionários da EXTINSUL,
mals a ação rápida dos BOMBEIROS, evitaram que um

ipcêndio em nossa empresa causasse danos incalculáveis. A

�Ies, nosso agradecimento.
" ,

.'

.
,

�gropecuária Jaraguá

FISCALIZAÇÃO

Poesia e baile para festejar
.

'

os 1 08 anos de Corupá
MARIA HELENA DE MORAES

� Programação
de aniversário

termina no

final de semana

CoRUPÁ - A aluna da pré-escola
do Centro de Educação Infantil São
José, TiffanyBianchihi, foi a primeira
colocada na categoria Pré-escola no
6°Concurso deDeclamação, promo
vido pela redemunicipaLde ensino e

que este ano acontece na semana do
aniversário deCorupá, quecompletou
ontem 108 anos.Tllfany, que tem seis

anos, declamou a poesia "Canção da
Garoa", deViníciusdeMoraes.

O Concurso começou ontem

com a apresentação de 31 poesias
declamadas por alunos daEducação
Infantil e até a quarta série doEnsino
Fundamental. Hoje é a vez dos
declamadores do Ênsino Médio e

Fundamental, coma apresentação de
mais 39 estudantes.

A coordenadora do evento e

assistente pedagógica Darci Rutsatz

,

JARAGUÁ DO SUL - Em apenas
duas semanas aconteceram três

incêndios em ranchos de fundo de

quintal, usados para guardar
ferramentase outros objetos de

pouco uso, geralmente feitos de
madeira. Ontem, por volta das

16horas, os Bombeiros foram
chamaJ�s para apagar o fogo que
destruiu o rancho da família Diel,
na Rua Plácido Satler, na Barra do
Rio Cerro. Na hora do incêndio

apenas o menino Samuel, de 10

anos, estava em casa. "Estava
assistindo televisão quando vi uma
fumaça preta e os latidos do

CORREIO TV

A suspeita é de que tocos de cigarros tenham causado os incêndioí

o casal veio com um grupo de idosos de São Bento do Sul para prestigiar o aniversário de Corupá
"

informa que o Concurso de novos valores na arte da declamação. LúciadaSilvaSiqueira, 180idOSClide
Declamação já faz parte do Ontem também tevebaile para os São Bento do Sul vieram para0'
calendãrío escolar e que é umevento integrantes do Grupo União da evento.EliasKlein, 81 anose aesçoo'
de tradição emCorupá. O objetivo, Terceira Idade, no Salão Paroquial da Idalice Rosa, 71, aproveitaram a'

ainda de acordo com Darci, é Igreja Católica, no centro da cidade. oportunidade para dançare comprar
incentivar os estudantes de todas as Aproximadamente 400 pessoas artesanatodoClube deMães. "SoITf6'
idades a conhecerem a poesia e os participaram. De acordo com a de São Bento do Sul e gostamos de ,

poetas brasileiros, além de descobrir coordenadoradoGnipoUnião, Ana participarde festas", assegura Elias.

Pânico na Ilha
Os integrantes de programa Pânico são a principal atração
da festa que a Jovem Pan e o GrupoCimed promovem
neste sábado, dia 9 de julho, em Florianópolis. O show do

Pânico marca o lançamento da Torcida Jovem Cimed, da
nova equipe de vôlei da Capital. O show inicia às 23 horas

no EI Divino Club, em Jurerê Internacional, com ingressos a

RS 10,00, e terá a presença de todos os integrantes: Emílio
Surita, Bola, Carioca, Mendigo, Vesgo, Ceará e Sabrina Sato.

cachorro", contou o garoto. Os
vizinhos chamaram os Bombeiros,
mas o socorro não chegou a tempo
e todo o ranchinho queimou.

Semana passada, na mesma

Rua, o rancho de outra residência
também pegou fogo. De acordo com
os vizinhos, neste caso o incêndio
aconteceu de madrugada. Na
quarta-feira o aposentado Rodolfo
Wackerhagen, 61 anos, viu pegar

fogo o rancho que há muitos anos
serviu de moradia para os avós, na
Rua Tibério Rozza. Na opinião de

Rodolfo, o incêndio foi causado por
cigarro aceso esquecido no local.

Drible
O Shaw do Tom de quarta-feira exibiu o quadro "Desafio
Musical'; uma sátira de Silvio Santos, na Rede Record.Tom

Cavalcante, caracterizado de Siltom Santos, comandou a

atração que recebeu as meninas do Grupo Rouge, o
modelo Fernando Fernandez, o ator Fábio Azevedo, o
apresentador Max Fivelinha e o humorista Tiririca. Neste

quadro, os artistas disputam um jogo musical.Tom foi

proibido pela justiça de apresentar uma sátira do quadro
"Qual é a múska'rnas arrumou um jeito de driblar a justiça
e aumentar a audiência.

Menina atrevida
Em "América.Lurdlnha, Manu e Nina desembarcam em Miami e se

hospedam no mesmo hotel de Glauco e Haydée . O empresário se dispôs a

pagar a farra do trio, que viajou até lá sob o pretexto de animar Raíssa, abalada

depois do rompimento com Tony. Lurdinha vai aproveitar a oportunidade para
seduzir Glauco e ele não vai resistir por muito tempo. Em breve, deve ir ao ar

i_ cenas de paixão entre os dois.

Em breve
Patrícia Pillar e Daniel Dantas gravaram uma participação
em "A Diarista'D episódio ainda não tem data para ir ao ar.

No programa, a atriz interpreta Marta, uma mulherqrávida
que fica no presa no elevador. Justamente neste momento

de pânico, ela entra em trabalho de parto. Marinete, a
diarista, ajuda o bebê a nascer. Dantas interpreta Reinaldo,
marido de Marta.

Incêndios, em "ranchos" estão ficando comuns na cidade ,;

Faroeste
Marco Hicca está de volta. O ator será Goqol na próxima trama das
sete "Banq-banq" de Mário Prata. As primeiras cenas da novela, que
sucederá "A lua me' disse" serão gravadas no Chile.Ele, Bruno Garcia e

Fe�nanda Lima vão aportar de mala e cuia na cidade de São Pedro de

Atacama. O local servirá de cenário para a fictícia Albuquerque.O
folhetim estilo faroeste está previsto para estrear em outubro.

redaca�@jornalcorreiodopovo,com,br ,

.. Novo jornal
� Ana Paula Padrão e o diretor de jornalismo do SBT, Luiz Gonzaga Mineiro,,.

� estiveram em Curitiba esta semana para conhecer a equipe. que trabalha na

filial. Durante a conversa que teve com jornalistas, Padrão afirmou que
I

"ninguém vai inventar a roda" referindo-se ao jornalismo. A nova contratada do
SBT falou também sobre a importância da liberdade editorial que terá na nova

,

emissora. "Humanizar a notícia" foi um bordão bastante repetido pelos dois

� jornalistas, e também "reqiona liza r': O diretor Mineiro disse não ter dúvidas de
.�

que a globalização dá ao jornalismo a responsabilidade ainda maior de falar ao
cidadão sobre a sua cidade. "Ninguém é cidadão do universo, do planeta, do
continente. Apessoa precisa da notícia, da informação, do serviço, do local
onde vive.Temos que respeitar isso o tempo todo" disse Mineiro.,

Adeus'
A Record confirma que Claudete Troiano deixará a emissora. Ela vai para a Band,
mas deve ficar na Record até o final de agosto para cumprir seu contrato.
Antes, vai tirar dez dias de férias.

Dúvidas
Ainda não foi definido quem ficará no lugar de Claudete. Há quem defenda a

idéia de colocar Marcelo Rezende e Ana Hickmann de manhã, mas a alta

cúpula da Record quer que o apresentador faça um telejornal noturno.

Astro
Brad Pitt está cotado para
viver o pintor holandês
Van Gogh no cinema. O

diretor Ron Howard e o

produtor Brian Glazer, que
estão à frente do projeto,
querem fazer um remake

do clássico "Sede de viver;
filme de 1956 que deu a

Kirk Douglas uma
-

indicação ao Oscar por sua

interpretação do

problemático gênio, que
se suicidou em 1890.

De acordo com o jornal
"New York Post� Howard e

Glazer querem Brad como

protagonista do longa,
cuja versão vai mostrar
um "ângulo novo"

.

segundo eles, da história
de Van Gogh.

.
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VELOCIDADE LINHA DE FU'NDO�
JULIMAR PIVATTO

Pilotos da ,região acel.eram em

Ascurra na etapa da Copa Norte
Em negociação
Depois de terminar o Mundial Sub-20 em terceiro lugar com a

Seleção Brasileira, o jaraguaense Filipe está em casa para curtir 15 :)
dias de férias. Antes disso, ele passou no Figueirense, clube que
detém o passe do lateral-esquerdo, para definir o seu futuro. Como
o contrato de empréstimo com o Ajax, da Holanda, expirou no

último dia 30, Filipe espera definir logo a sua situação. Sequndo
ele, a intenção é continuar na Europa, pois outros clubes de lá já
demonstraram interesse. Sobre a experiência com a Seleção,
Filipe demonstra estar confiante."Meu objetivo agora é conquistar
a vaga para a Sub-23': Que consiga!

, JULlMARJ:P�IVAi\lT.l!TOL...-_----:.=-

.. I Mais de 50 pilotos
são esperados para

d,i putar as provas
cinco categorias

Em Blumenau
Se aqui não deu certo a idéia
de trazer um time grande
para fazer um amistoso

contra o Juventus no

aniversário da cidade, em
Blumenau foi diferente. No
dia 10 de setembro o

Metropolitano fará um

amistoso contra o Palmeiras,
no Estádio do Sesi, em
comemoração dos 155 anos

da cidade, que é no dia 2 de
setembro. O ingresso deverá

ter um valor simbólico. Aqui,
quem sabe, s6 no ano que
vem.

De novo Robinho
A indefinição sobre o futuro
de Rabinho está deixando

todo mundo irritado. Ontem
a famosa advogada de

boieiros, Gislaine Nunes,
aconselhou que o atacante

.

entre na Justiça do Trabalho
contra o Santos por falta de
razoabilidade e

proporcionalidade de multa.
Gislaine disse ainda que é

cedo para Rabinho apelar à
Fifa. Ontem de manhã, o

jogador não apareceu'na Vila
Belmiro.

rJ JARAGUÁ00 SUL':"Os pilotos da

r�gião participam da Copa .Norte
datarinense de Automoblhsmo

�em os últimos ajustes para a 5a

e�pa, que acontece neste fim de

sirananoAutódromoMaxMohr,
e� Ascurra. A organização prevê

qp'emais de 50 pilotos disputm,nnas
c�co categorias: tração dianteira

(i,ql), tração traseira (fuscas), gaiolas,
kkcross e fórmula chevrolet (ômega
e�pala). Os treinos classificatórios

.

�ili.o realizadosno sábado e as provas
no domingo a partir das 10h.

O destaque da região fica na

categoria tração traseira, onde João
Carlos Tombozeti, de Guaramirim,
lidera com 45 pontos. A segunda
c�locação é de Raul Iurk, de

Curitiba, com 36. Do terceiro ao

quinto colocados, mais. pilotos da

região brigam 'pela liderança: José
Dequech, Orlando Tombozeti

(ambos de Guaramirim) e Clésio

Felipe (jaraguá do Sul) estão em

terceiro, quarto e quinto lugares,
nspectivamente.
I

t Na tração dianteira, o líder é o
,_

Valorizado
Já acertou o atacante Romário recebeu
Depois de ser dispensado do uma proposta para jogar um
Juventus no início da amistoso entre a Seleção

é Romir Roeder (joinville) com 52 semana, o zagueiro Careca já Brasileira de 1994 e a
.

pontos, seguido deReginaldoVieira acertou com o Madureira de Romênia do mesmo ano. A

(loínville), 36, Dorival Sem (Rio Blumenau. Ele vai se partida está marcada para o

Negro), 33, Luiz Renato Luhrs apresentar junto com o dia 16 deste mês, um dia

(BalneárioCamboriú), 26, e Jamiro
volante Pio, que estava no antes do Vasco enfrentar o
futebol do Mato Grosso. O FI IWest (loinville), 22. amengo pe o Brasilelrão,
Madureira disputa a Série B1 M d IO campeonato é organizado pela esmo com a proposta e

Ido Campeonato Catarinense US$ 60 '1 ( d R$ 150
Apavi(AssociaçãodosPilorosAmado-

.

mi cerca e I
e ocupa a oitava colocação '1) I tá d

... -, I
resdoValedoltapocu),comsupervisão

mi e e es a pensan o em "-

com, qitp ,p. o.ntos, ,

-

t" do i i
daFauesc (Federação deAutomobí-

- " nao par rcrpar o Jogo. I
lismo doEstado deSantaCatarina). julimar@terra,com.br I

r-------------------------------------------------�I
i
I

:o:j

Na categoria tração dianteira, os "pegas" prometem no autódromo de Ascurra

joinvillenseMarciaSpanholi, que tem
45 pontos. Em segundo está Alan

Schwartz, de Jaraguá doSul, com39,
seguido de João Murara

(Massaranduba), 37, Fernando
Marques (joinville), 26 e Antonio
Carlos Silva (joinville) com 22. Nas

gaiolas, três pilotos de PontaGrossa
(PR) estão nas três primeiras posições:
CarlosVaz, com36,AlessandroPoks,
30 e André.Procíkevicz, 20. Na

seqüência vem Rudmar Mahle

(Curitiba) com 11 e o jaraguaense
JD, com seis.

Ede Constâncio (Blumenau) é

'o líderdaStockCarcom36 pontos,
seguido deSilvioCervi (Ibirama), 24,
Jorge Dalsenter (Blumenau), 23,
Antônio Mafra (Blumenau), 21 e

Marcos Marcílio (Florianópolis),
tambémcom21. Ena categoriaKart
Cross, a colocação é a seguinte: o líder

e'

í

.São Paulo não acredita em favoritismo

Santa Catarina consolida-se
como destino turístico.

l DAREoAÇÃO-O fatodedecidir Ceni.O discursodo capitão tricolor
do estádio do Morumbi contra o é compartilhado pelo lateral-direito
�tlético,PR no segundo jogo da Cicinho. "Temos que ter humildade

1ecisão da Libertadores é tratado e seriedade para jogar noMorumbi.
. q?mmuito cuidado pelos jogadores Temos que ter pés no chão para sair
q�São Paulo. Após o empate por com o título", disse o jogador, que
tx1, naquarta-feira, emPortoAlegre, voltou ao time após ser campeão pela
q:Tricolor precisa apenas de uma . seleção brasileira na Copa das

�tória simples para conquistar o' Confederações.
tlticampeonato continental. A Os números do Tricolor. na
vantagem, no entanto, não engana Libertadores e contraoAtlético-PR
ninguém no elenco são-paulino, noMorumbi, porém, colocam o São

:
- "O São Paulo não pode se Paulo como favorito nesta partida.
tntregsrr e fazer loucura noMonrmbi. Os são-paulinos não perdem em seu

remos que atuar como sempre estádio desde o ano de 1987,quando
fazemos em casa. Jogar com foiderrotado peloColo-Colo. Após
rteligência, ter posse de bola e não isso foram 28 jogos, com 25 vitórias e ,

par para o Atlético�PR o contra- três empates. Em 2005, foram seis
�taque", afinn.ou o goleiro Rogério I I IDe djogos e seis vitórias pe a Li rta ores.

O Furacão 'ainda tem sido

freguês quando joga em São Paulo.
Nos últimos oito jogos, foram sete

vitórias tricolores e apenas um

empate. A última vitória dos

paranaenses no estádio Morumbi
aconteceu em 1983, pelo
Campeonato Brasileiro. Além disso,
emmata-matas na competição sul
americana; oTricolor nunca perdeu
umconfrontopara clubesbrasileiros.
Derrubou Criciúma (1992),
Flamengo (1993) e Palmeiras (1994
e 2005). Apesar de tudo isso, o
técnico Paulo Autuori afirma que
até podem apontar o São Paulo
como favorito antes do segundo jogo
da final, mas que tudo será decidido
dentro das quatro linhas.

'I

�ernardinho se irrita com sérvios no treino
i
I

" DA REDAÇÃO - Uma visita
mdeseJ'ada marro .

: arcou o tremo que a

seleçãob ilei , .

. i ras erramasculma de vôlei
tez para reconhecer aArena de Bel
grado oin�o'
:

' "�",,,10 que vai abrigar os jogosda fase final da Liga Mundial mas

�lina de vôlei.O técnico daSérvia e

: ontenegro, Ljubomir Travica
:apareceu cor .,

d
'

'B '
nosJoga ores enquanto

:0 rasi] ainda se movimentava

:cau��do irritação emBemardinho:
i �erto sena esperar o treino
,acabar E
'u .

.

. o que sempre faço. Acho
iq el1:i30 que ele fez não é ético"
'recam Be

'

:BrasildoU mardinho, que tirou o

, ,a quadraexatamente na hora

;p(reVlsta pelos organizador�s: 13h30
, em Brasíl' ) A:del _

la. presença da
, egaçao da S' ,

'a ervia no ginásio
: Conteceu d '

'trei... b
nos ezminutos finais do

, �10 rasíl .

'tem Be
erro. Apesar do pouco

�
pa, mardinho acredita que o

rival pode tirar algumas informações.
"Sempre tem algum ganho", falou.

No treinamento da tarde de

ontem, Bernardinho decidiu dar
ênfase ao ataque e ao bloqueio. Pela
manhã, o treinador já havia testado o
saque e a defesa do Brasil: O oposto
AndréNascimento, que pelamanhã
não treinou devido a uma gripe, à
tarde semovimentou normalmente
e foi confirmado para a partida de

hoje contra a Sérvia. Assim, o Brasil
entra em quadra com a formação
consider�da ideal: Ricardinho,
Gustavo, Rodrígão, Giba, Dante,
André Nascimento e o líbero
Escadinha.

• André Nascimento

começou a passar mal na

Alemanha, onde o Brasil
iniciou a preparação para a

fase final da Liga Mundial. Santa Catarina consolidou-se de vez nomapa dos destinos turísticos internacionais,
graças ao trabalho intenso do Governo. São diversas ações voltadas para
a promoção do turismo. Entre elas estão as missões no exterior, que envolvem

reuniões com empresários e dirigentes estrangeiros, e a divulgação do potencial
turístico emfeiras especializadas. Só no último verão, a receita geradapelo turismo
no Estado foi de mais de meio bilhão de reais. É mais uma ação do Governo

de Santa Catarina. Mais um resultado da Descentralização.

• o Brasil ,entra em quadra
com a formação
considerada ideal:

Ricardinho, Gustavo,
Rodrigão, Giba, Dante,
André Nascimento e o
líbero Escadinha.

Secretaria de Estado da
Cubra, lirismo e Espane

o CORREIO,ERROU:
- Diferente do que foi publicado na página 5 da ediçãodo dia 06 de

julho, a data correta era quarta-feira e não quinta.
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ESPORTE
VITORIOSA

Malwee comemora boa fase
I

com 27 jogos sem perder
JULlMAR PIVATTO

.... Em casa, a última
derrota foi no dia
7 de março na

, a fase da Taça Brasil

JARAGUÁ DO SUL - No sábado
a Malwee começa a disputar o

,

returno do Campeonato Estadual
da Divisão Especial, às 20h15 em

Corupá, contra Blumenau. O time

não conhece o que é uma derrota
desde o final do Mundial

Interclubes, no dia 10 de abril,
quando perdeu para o Boomerang
Interviú por 5x2, em Puertollano,
na Espanha. Em casa, o retrospecto
é ainda mais favorável: a última
derrota noWolfgangWeege foi no
dia 7 de março, quando o time

perdeu por 6x5 para aUCS, ainda
pela primeira fase da Taça Brasil.

Dafinal do Mundial até aqui
foram 27 jogos oficiais, sendo 15

pela Liga Nacional e 12 pelo
Estadual. São 23 vitórias e quatro
empates. A Malwee marcou 149
gols e sofreu 74, ficando com um

saldo positivo de 75 gols. Nos 12

jogos pelo Estadual, foram 12

vitórias, com 71 gols a favor e 24
contra. O único empate da
Malwee nesta competição (3x3
comBlumenau) foi antes do início
do Mundial.

Já nos 15 jogos pela Liga, foram
11 vitórias e quatro empates, com

Malwee 5x6 UCS, no dia 7 de março, foi a última derrota dos jaragu'aenses no Wolfgang Weege

a Malwee marcando 78 vezes e

sofrendo 40 gols. Antes do
Mundial, o time fez três partidas
pela competição: venceu a Ulbra
em casa por 4x2 e perdeu duas fora
para John Deere (2x4) e Atlântico
(2x3). Número que o técnico '

Fernando Ferretti prefere não dar
,

tanta importância. Para ele, não
existe time invencível e nem esse

é o objetivo da Malwee. "Espero '

COlestuda inclusão de esportes
para as Olimpíadas de 2012,

DA REDAÇÁO - Vinte e oito

esportes estão aguardando uma

votação que decidirá se vão figurar
no programa daOlimpíada de 2012
,em Londres. Golfe, squash, caratê,
rúgbi e esportes com patins querem
ser incluídos na 30ª edição das

I

Olimpíadas. Mas para que qualquer
um dos cinco seja incluído, um dos
atuais 28 esportes olímpicos terá que
sereliminado do programadurante a

sessão de amanhã do COI (Comitê
Olímpico Internacional) em

Cingapura.
Cada esporte terá uma votação

separada e precisa obtermaioria dos
membros do COI. Aquele que não

conseguirmais de 50 por cento dos
votos será excluído do programa de
2012. Se um esporte for excluído, o
comitê executivo do CdI vai
selecionar um substituto na lista de
cinco candidatos.

O esporte recomendado pelo
comitê executivo para substituir o
excluído terá que conseguir antes de
tudomaioriadedais terçospara tomar
se "esporteolímpico".Depois,precisará'
demaioria simples em uma segunda
votação para ser admitido no

programade 2012. Fontes olímpicas
emCingapura dizem ser improvável
que osmembros retirem um esporte,
pormedode causardanos irreversíveis
à sua posição e às finanças.

Masmembros doCOI dizemque

querem mudar. O rúgbi espera
conseguir algum tipo de acordo.

, "Londres quero rúgbi naOlimpíada,

isso é certeza", disse à Reuters o

secretário-geral do Conselho
Internacional deRúgbi,Mike Miller.

"Membros do COI também
dizem que querem mudar. Mas há
relutância em retirar um esporte",
completou ele. "Há apergunta se isso

beneficiará aOlimpíada, e a resposta ,

é sim. Somos-mais fortes doque alguns
dos atuais esportes olímpicos? A
resposta é sim. Mas há mais do que
isso. Todos os membros dizem que

queremmudar,mas é um passodifícil

porque muitos destes esportes

.
dependem dasOlimpíadas".Oúltimo

,

espétteretirado dos JogosOlímpicos
foi o pólo, em 1936. Em 2002, oCOI
decidiu limitar o número de esportes
em uma Olimpíada a 28, o número '

de eventos em 301 e a quantidade de
atletas em 10.500.

• Em 2002, o COI, decidiu
limitar o número de
esportes em uma

Olimpíada a 28, o número
de eventos em 301 e a

quantidade de atletas em

10:500.

• Golfe, squash, caratê,
rúgbi e esportes com

patins querem ser

incluídos na 30' edição
das Olimpíadas.

que a gente perca quando pode
perder. Quando for jogo decisivo,
aí precisamos ser invencíveis",

O treinador, que está melhor
de saúde e pode voltar a dirigir o
time no sábado, credita a boa fase
da equipe a base, formada desde
2001. "A. gente só melhora a base
com alguns jogadores de

qualidade. Mas a gente nunca

precisou começar o trabalho do

zero e isso foimuito importante".
Ferretti não negou que aMalwee
é considerada uma das favoritas
ao título, mas disse que isso não

representa que será a campeã.
"Existe uma diferença entre achar
que é e ser campeão. Eu não

prendo em números, prefiro
conquistar as coisas passo a passo,
sem pensar somente em chegara
decisão", disse o treinador.

Mesmo depois dos atentados,
CP da Inglaterra é- confirmado,

DA REDAÇÁO- Mesmo com

os atentados de ontem em

Londres, os organizadores do GP
da Inglaterra garantiram a

realização da corrida neste final
de semana, em Silyerstone. A
expectativa agora é apenas para
aumentar' as medidas de

segurança para a prova marcada

para domingo. Após a notícia da

explosão de bombas, os agentes
de segurança do circuito tiveram
uma reunião com a Polícia e

aumentaram os procedimentos.
"Obviamente estamos e�

alerta e faremos tudo o que for

possível pela segurança. De todas
as formas, não há razão para

pânico", declarou o porta-voz de

Silverstone, JohnHurton. Há dois
anos, o GP da Inglaterra foi

interrompido quando o ex-padre
irlandês Cornelius Horan
atravessou a pista durante a

corrida carregando um cartaz de

protesto. Todos os ingressos para
a corrida deste domingo já estão

vendidos e a expectativa de

público supera os 100 mil.

LIDERANÇA - Eufórico
com a sua quinta vitória na

temporada, o espanhol Fernando
Alonso elogiou muito o

comportamento de sua Renault
durante o Grande Prêmio da

França. O piloto, que ratificou a

liderança do Mundial e abriu 24
pontos de vantagem para o vice

líder Kimi Raikkonen

(Mcl.aren), disse que o carro se

mostrou muito competitivo logo
nas primeiras voltas e' que por isso

conseguiu abrir vantagem sobre
os adversários. "Foi uma tarde

maravilhosa, o carro esteve

excelente e fomos fortes desde a

primeira volta", disse.
"Forcei o ritmo até o primeiro

reabastecimento, mas depois a

vantagem eramuito boa e passei
a controlar' a corrida. É ótimo

vencer aqui, pois há muitos

torcedores para nós, como em

Barcelona", completou o

êspanhol.

Alonso é o líder da Fórmula 1

SEXTA-FEIRA,8 de julho de 2005

Mascherano chega, no Timão)

rejeitando o rótulo de violento
DA REDAÇÁO - O volante

Mascherarío foi oficialmente

apresentado ontem pelo Co
rinthians e tratou de rejeitar o
rótulo de violento que adquiriu
no Brasil após os jogos entre São
Paulo e River Plate, pela
Libertadores da América. "Não
sou violento. Minha forma de

jogar-é dura, mas não sou desleal.
Claro que minha posição me faz
fazer mais faltas, mas sou de
receber poucos cartões amarelos",
disse o volante, em entrevista

coletiva.

Indagado sobre o valor pago
pelo Corinthians ao River PIa te

(US$ 15 milhões), Mascherano
preferiu não comentar. "Qual é
meu valor, se foimuito dinheiro,
nada disso me importa. Daqui
cinco anos, quando meu contrato
com o Corinthians acabar, aí

veremos se valeu ou não a pena".
O volante prometeu jogar seu

máximo e se dedicar aos

treinamentos e disse que não é
. intolerante. "Aceito as críticas.

As boas e as más".
Ele admite que a presença de

mais dois argentinos no Co
rinthians influenciou posiri
vamente na sua decisão de ir para
oclube. "Eles comentaram, mas

agora eu'mesmo tenho que sentir
essa experiência. O Corinthians
é um clube muito grande e tem

grandes planos".
Mascherano também falou da

ansiedade de fazer a sua .estréia
com a camisa do clube alvinegro.
Tudo depende da documentação
junto a CBF, para que o atleta

esteja em situação legal para

entrar em campo. A diretO'.
corintiana tem pressa para eSh

'

o volante contra o PaIm'
"Q

, �
uero sempre Jogar esse tipo

partida, porque são jogosemqtodos querem ganhar e entro
muita vontade" ,.disse o jogaaQ
que atuará com a camisa �
número-lü,

Ao ser qu.estionado sobre
importância de ter mais ao:
argentinos no elenco corintian
(Tevez e Sebá), Mascheranoa"
que ajudará bastante n

adaptação e que os cOmentáril
dos colegas argentinos ajuda
na sua contratação. "r
Corinthians é um clube mui�
grande e que sempre qu,
conquistar títulos. Se ,vou
valorizado ou não, ou quanto v

,

o meu vínculo desportivo, isso'
me interessa", disse o jogador.

FATOS

• Mascherano também
falou da ansiedade de
fazer a sua estréia com a

camisa do clube

alvinegro, mas tudo

depende da

documentação junto a

CBF.

• O jogador admite que a

presença de mais dois

, ªrgentinos no Corinthiars
influenciou positivamente
na sua decisão de ir para o

clube. '

Brasileiro de natação reúne
600 atletas em Joinville

JOINVlllE - Os principais nomes
danataçãomaster doBrasilvão estar
em Joinville neste final de semana.
São mais de 600-atletas de equipes
de todo o País, que disputarão no

sábado e no domingo provas na

piscina da Unívílle, válidas pela 12ª

Copa Brasil deMasters deNatação.
A competição é organizada pela SC
Masters e Associação Brasileira de
Masters deNatação.

As provas vão reunir nadadores
nas categoriasmasculino e feminino
de 45 equipes, emduas etapas, apartir
das 9h de sábado. No domingo, a
programação recomeça às 9h e se

estende até às 18h com'

encerramento e premiação. O
público poderá acompanhar
gratuitamente o evento no campus,

-universitário, onde uma

arquibancada para 700 pessoas foi
montadapelaorganização do evento.
Dentre os destaques estão atletas

,

como o nadador Eduardo Fischer,
que tambémparticipa da categoria
master, e vai tentar quebrar os

recordesmundiais nos 50 e 1:00 nado

peito e no revezamento.

A indicação para' que Joinville
sediasse a mais importante
competição do País namodalidade
se deve a evolução da natação
mas ter em 'Santa Catarina. O

presidente daAssociação Brasileira
Master deNatação,WaldirRamos,
diz' que a categoria vem se

consolidando graças ao esforço das
associações estaduais. O presidente

'da SC Master, o joinvillenseJo�
Mayerle, confirma o crescimenrooo
atividade, que hoje reúne 400acle
oficialmente integrados aos c1u
Esse número é muito superiol! ,

foremconsiderados os atletas avul;:!
Ele acredita que a realização Ii

competição em Joinville in,ell

definitivamente a natação damail
cidade de Santa Catarina no

panorama nacionalna categoria,
, A categoria master envolvi
atletas com 25 anos ou mai,)
definição, entretanto, nãosignfia
que estes nadadores deixaram�
atuar em competições do circuili
oficial. É o caso do catarine�'
Eduardo Fischer, que integra'

seleçãobrasileira e esteve nas últin�
,

" II-olirnpíadas, mas partiCipa
'

.• A indicação para que
Joinville sediasse a mais

importante competiçãO do

País na modalidade se

deve a evolução da

natação master em Santa
Catarina.

• As provas, vão reunir
nadadores nas categorias
masculino e feminino de 41

equipes, em duas etapas, a

partir das 9h de sábado. No

domingo, a programaçãO
recomeça às 9h.
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, ,

Trinta e três bandas e 14 dj's se apresentam entre

boje e amanhã nos pavilhões A e é: do Parque
Municipal deEventos na terceira edição do

.

Festival Alternativo de Música, promovido pela.

Escola de Música Bicho Grilo. A festa começa às
.'� 2Phoras de hoje com apresentação simultânea

. das bandas Kari "K"tura, no pavilhãoA e

tI/Arrogantes': no C. Na tenda eletrônica as ,

'd aprésentações começam às 19 horas. Amanhã
, ; quem abre a noite são as bandas Códlqo Urbano

, elos Morales. .

\ Este é a primeira vez que o Festival acontece em
-

. dois dias. A ampliação foi motivada pelo
\aumento do número de bandas e também
�p�rque o espaço físico ficou mais restrito."Não

': lpodemos usar os três pavilhões dó Parque':
:explka a coordenadora do evento, Bruni

.

,

,Schwartz, que espera a presença de umas 20 mil

P�ssoas nos dois dias de evento. Ano passado,
.' Oito mil pessoas foram ao Festival e 24 bandas se

apresentaram."Quinze bandas são novas ao

�estival. As outras já se apresentaram nas edições
anteriores': comenta Bruni.

'

A Escola Bicho Grilo está completando 15 ános. A
data está sendo comemorada desde o começo �

d? ano com uma série de shows na Praça Ângelo
Piazera e no Parque de Eventos. Desde 1997 a
Escola vem promovendo shows Para divulgar o .

trábalho das bandas locais, numa iniciativa que
Vem dando certo e que pode ser comprovada
pelo número cada vez maior de bandas e de

�h�ws de música considerada alternativa.
s Ingressos custam RS 12. Podem ser

c�mprados por RS 6 por quem levar um quilo de

�J�e�to não perecível na Biblioteca Pública.
.elO Ingresso também vale para estudantes e

menores de 18 anos. Mas quem tiver menos de
, 1� a��'s precisa de autorização dos pais. Bebidas
. a coohcas só serão vendidas para quem tiver 18

��os,o� �ais.Vinte mil ingressos estão à
i d. P.oslçao. As bandas ficaram com 200 e têm

, Irelto ao dinheiro da venda.

A banda Alta Rotação toca no Sábado, no Pavilháo A, a partir da OhIO
.

. .

AR UIVO CORREIQ

A banda Fly-X, de Guaramirim, encerra o show no Pavilhão B no Sábado

A banda Distorção toca na sexta, no Pavilhão C, à Lh l O
.

Com influên�ias sessentistas, a Reverb toca às 2h30 de SextaA banda Leftover Soup é atração da Sexta, no Pavilhão C, a partir da O'h20

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AÇAO DA RPROG
De 7 a 14 de julho

Jaraquá do Sul - Rua EmílioC Jourdan

FILME/HORARIO

Blumenau - Rua Sete de Setembro

FILME/HORARIO

Gerra dos Mundos
14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 :30

Guerra Dos Mundos
14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 :30

Gerra dos Mundos
14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 :30

Quarteto Fantástico
14:15 - 16:45 - 19:15 - 21:45

, Madagascar ,

Sexta a Domingo: 13:45 - 15:30 - 17:15 - 19:00 - 20:45
AQueda
21:00

, Sr. E Sra. Smith
13:45 - 16:00 - 18:30

A Casa De Cera
21:15

Jolnvllle - Rua Visconde de Taunay
M s�\1 FILME/HORARIO

Guerra dos Mundos
14:30 - 17:00 - 19:30 - 22:00

Madagascar
13:30 -15:20 -'17:10 - 19:00

Batman Begins
18:45 - 21:40

Quarteto Fantastico
14:00 - 16:30 - 18:45 - 21 :30

Pokemon4
13:15 -15:00-16:50

Madagascar
13:30'- 15:30 - 17:30 - 19:20

Guerra Dos Mundos I

14:30 - 17:00 - 19:30 - 22:00

Batman Begins
!21:20 Programações sujeitas a alteração

�EGENDA: A-Açãol D-Dramal AV-Aven�ural C-Comédia/P- Policial! S-Suspensel DC - Documentário/ R-Romance/ I-Infantil/F-Ficção

SOCltoADE CULtURA ARTíSTICA
FUNDADA EM OB-Q6..1956

Missas Informativo Paroquial
9/10 de julho

NOSSA MENSAGEM

"Ano Eucarístico: Ficai conosco, Senhoril
15 o Domingo do tempo Comum

SÁBADO
15h30 Matriz

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

19hOO Perpétuo Socorro
19hOO Matriz

Ouvir hoje a Palavra do Senhor:
DOMINGO
07hOO Matriz
09hOO Matriz
19hOO Matriz
08h30 Molha

08h30 - São Cristóvão
10h30 Rainha da Paz

A Eucarística é convite a nos sentarmos a mesa do senhor para ouvir sua
Palavra. A Palavra nos alimenta e prepara nosso coração para a partilha do
Pão do altar. Queremos ouvir a Palavra de Deus e deixar que ela produza em

nós o fruto do Reino.Ouvir a Palavra requere também fidelidade a sua

mensagem, pois só assim a vontade do pai vai acontecendo em nós e no ""'�;�" >"4, t?"""
mundo,e nos tomamos também semeadores da Palavra de Deus no coração

das pessoas. ; �,;"",{,� "_" a:__ ,.

i ',

I
Sob Nova Direção
novo apresenta sete episódios exibidos em
2004 pela Globo, selecionados pelos diretor
geral Roberto Farias, diretor Mauro Farias,
redator final Paulo Cursino e elenco. No
bônus, o disco traz o quadro apresentado no

"TV Globo 40 Anos Humor=O Pinto e o

Pinqüirnlern que Pit (lngrid Guimarães) e
Belinha (Heloísa Périssé) mostram os

bastidores de uma gravação "na pele de

figurantes".As tramas se desenrolam no

estabelecimento mais animado da cidade: o
bar de Belinha e Pit. A primeira é uma "ex

perua" assumida que caiu na real depois de
uma separação traumática. Do casamento
ficou só o bar falido e franco (Luiz Carlos
Tourinho), um garçom mal-humorado que
veio no pacote. No desespero; ela se juntou
com a simpática Pit que, coincidentemente,
foi colega de escola, e topa qualquer parada.
Completando a trupe: Moreno (Luis
Miranda), que trabalha entre um forró e

outro, e Horácio (Otávio Müller), cliente mais
fiel e "

folgado" que raramente paga a conta.

Série de TVIComédia - Ano: 2004 -

Duração: 200 minutos - Cor 12 anos

Lançamento em OVO

Alexandre Grambel
Descubra como a determinação e

I imaginação podem criar as maiores
invenções da história da humanidade! Foi
assim que Alexander Graham Bell e seu

colega ThomasWatson criaram um projeto
para revolucionar o telégrafo einventar o
telefone. Graham Bell era um professor de
deficientes auditivos que se empenhou em

inventar uma forma de conseguir amplificar
o som para que todos pudessem escutar. O
resultado foi o primeiro telefone.
Desenho Animado - Ano: 2004 - Duração:
60 minutos - Cor Livre Lançamento em

DVDeVídeo

ONG-BAK - Guerreiro Sagrado
A Ásia mandou seu novo dragão no filme
mais esperado desde os tempos de Bruce
Lee. Ação.de primeira qualidade, com qolpes
corno você nunca viu. t!Jrhá pequena vila do
interior do país corre grande perigo depois
que seu grande protetor, a estátua sagrada
do Buda Onq-Bak, é roubada. Com toda

I determinação e coragem,um jovem
guerreiro é designado para recuperar a
estátua e livrar a sua vila de uma terrível

maldição.
Ação - Ano: 2004 - Duração: 90 minutos -

�or 14 anos Lançamento em OVO e Vídeo

Lado a Lado
Julia Roberts é Isabel, uma talentosa
fotógrafa que está apaixonada e pretende se

casar com um homem que ainda mantém

profundo laços com a ex-esposa (Susan
Sarandon) e os filhos.Mas o ciúmes entre as

duas mulheres e a filha adolescente do casal
incendeiam um permanente conflito. Este
filme é uma comovente história da amizade

pouco provável entre duas mulheres
extraordinárias. Um drama sensível, divertido
e comovente.

Drama - Ano: ·19'98 - Duração: 125 minutos
- Cor - 12 anos - Disponível em Vídeo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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c res (sopa) de cebola picada; l-tomate pica'do, sem peles e sem

r�s (sop�') d,� azeite; 2 batatas médiãs cortadas em cubos: 1 xíc-ara (chá
;meio litro'de caldo de galinha; 2 xícaras (chá) de espaguete picado; T
ãdhranGo cozido; salsiriha picada a gosto. "

ola e o tomate no azeite. Junte as batatas, o repol,h0 e o caldo de
qumes.estiverem c�zidos"adicione os demais ingrediente e cozinhe

u até que o macarrão �stejamacio. Sirva a seguir.

Sanduíche Enrolado
Ingredientes: 1 pão-de-fôrma sem casca cortado na horizontal; 3 colheres (sopa) de mostar?a; 1" L
xícara (chá) de requeijão; 1 tomate sem sementes e cortado em, cubos; 1 lata de atum escorrido: 2
colheres (sopa) de cheiro-verde picado. \ • ."

Preparo: Misture o requeijão, o atum, 6 tomate, o cheiro-verde e a m.ostard� até ficar:m be� .

incorporados. Cubra e leve à geladeira por 15 minutos. Abra cada fatia de pao sobre filme plástico
com o auxílio do rolo de massa para que fique mais finae fácil de enrolar. Espalhe um pouco do
recheio sobre cada fatia de pão. Dobre mm firmeza a extremidade do sanduíche enrole como se

fosse um rocambole. Sirva cada rolinho sobre folhas de al;ace e decore com mostarda.

Suflê de Chuchu
'

.'

Ingredientes: 3 xícaras (chá) de chuchu picado; 1 xícara (chá) de'água;4 colheres (sopa) de
óleo; 1 cebola bem picadinha; 1 xícara (chá) de tomate picado; 4 ovos; 3 colheres (sopa) de
queijo ralado; 2 colheres (sopa) �e farinha de ros,�a; sal � gosto.

. ,.
"

Preparo: Cozinhe o chuchu em agua salgada ate que fique maCIO, porem firme. Escorra reserve.

Aqueça o azeite e junte a cebola e o tomate. Refogue até ficarem macios. Bata as gemas e

misture o queijo ralado. Despeje essa mistura na panela, mexa bem e acrescente chuch�
cozido. Corrija o sal e retire do fogo. Deixe amornar e incorpore as claras em nev�. �esp�Je em '

fôrmas individuais untadas e polvilhadas com farinh\a de rosca. Asse em forno médio

preaquecido. Sirva quente.
. ,

-_'fMJm.�·iPL_�1:L�_�';_Z"'�4%:;mi$

TecnoFlex
Desenvolvendo Soluções

\ 47371 7·676
www.tecnoflex.com.br

I f s ft
sistemas

473716864
, www.infosoftsistemas.com.br

CENTRIUM
INFORMÁTICA
Sistemas de Gestão

47371 7764
www.centrium.com.br

o estudo também nnostra que 2�O/o "dQs
,int�.rnautas%â�ixarar:ll de baixarmúsica'
ou '\tJêJeo �:e, r�d�s P2P tpe�r-to-peer),

EI

e icroinfonnática
,

472751968
www.icroinformatica.com

bz
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Tom Cavalcante se

consolida naRecord
Por Erica Guarda/GB Edições

TV Globo, sendo que 47% declararam que a presença do humorista era

muito importante nesses programas. 83% dos entrevistados afirmam gostar e

gostar muito do humorista. Ele é apreciado pelo seu tipo de humor com
piadas engraçadas que fazem rir, 'com seus personagens e imitações, por ser
alegre, simpático e humilde. A idéia de um programa com Tom Cavalcante
entrevistando Artistas/Personalidades, sempre com bom humor, agradou
88% dos entrevistados.
Levando em conta o grande interesse do público em Tom Cavalcante, a

'

Rede Record investiu em um projeto totalmente inovador. Um programa
comandado por um artista completo, que entrevista, imita, fala sério, faz rir,
brinca, canta e dança. O carisma e os múltiplos talentos de Tom Cavalcante
estão sendo explorados como nunca antes em um programa que tem

surpreendido e conquistado o público de todo o Brasil.
O "Shaw do Tom" é um programa diferente na televisão brasileira, voltado
para o público de todas as idades e classes sociais, homens, mulheres, jovens
e crianças. A família inteira pode se divertir com Tom Cavalcante no"Show
do Tom", de segunda a sexta, na Record.
Nascido em 8 de março de 1962, Antonio José Rodrigues Cavalcante é

cearense de Fortaleza, filho do Sr. Hugo e da Dª. Ivete, hoje simplesmente
Tom Cavalcante, o maior fenômeno do humor nacional dos últimos 20
anos.

Tom não sonhava em ser artista mas tinha seus sonhos. "Gostava de

encarapitar no galho de uma mangueira e achar que estava Sentado num
cavalo branco alado ... ", diz.Voou nas asas do cavalo branco e transformou
seu quarto num circo mambembe. O aposento tinha uma cortina feita de

lençol, duas cadeiras e uma porção de fantoches, bonecos feitos de papel e
gesso. A garotada pagava para ver as imitações que Tom acompanhado do
irmão Sérgio e do primo Carlos Alberto faziam com personagens da Família

Trapo. Os enredos evoluíram com a inclusão de casamentos entre matutos e

personagens como o padre, Lampião, Deus, o namorado traído e a mistura

de figuras humanas, animais e monstros a espera da morte e ressurreição do
Bumba Meu Boi.
Dos tempos da adolescência, Tom guardou as lembranças dos circos
mambembes da periferia da capital cearense. Num deles, o Machadinha,
ensaiou seus primeiros passos como imitador de cantores da moda. Em
outro, no Largo dos Leões, no centro de Fortaleza, nasceu o personagem
matuto, "seu Venâncio", que nunca estudou mas sabia de tudo e sobreviveu
até chegar a seus espetáculos atuais.

.

Tom chegou a cursar o primeiro grau de uma escola de Comunicação, pois
<' queria ser radialista, profissão que exerceu na FM 93 em Fortaleza, durante

3 anos. Mas a sua voz iria bem mais longe e na carona de um avião

"Bandeirantes da FAB" onze horas depois desembarcaria na base aérea do
Galeão no Rio de Janeiro em busca do sucesso sonhado. Acomodou-se na

sala de visitas de um parente e no dia seguinte tornou um ônibus para o

[ardim Botânico, do outro lado da Baia de Guanabara. Fezdo balcão da
Panificadora Século XX, que fica em frerite da Rede Globo, o seu ponto,
com esperança de encontrar alguém disposto a lhe dar uma oportunidade.
Certa ocasião deu e recebeu um "bom dia" a Sérgio ChapelirrDois meses

O humorista cearense deixou a Globo para
enfrentar um novo desafio na Record, e deu-se
muito bem." O Shaw do Tom" é um dos
programas humorísticos mais assistidos da
atualidade

Tom Cavalcante, um dos maiores humoristas do Brasil,
comemora o segundo lugar (por diversas vezes) na audiência
do seu programa "Show do Tom", exibido pela Rede Record.
No "Shaw do Tom", além de se divertir com os personagens

inesquecíveis do artista, o público está tendo a oportunidade
de conhecer as muitas outras facetas desse grande showman
em um programa diário de variedades.
De acordo com uma pesquisa realizada pela Rede Record e

pela Consumer Consultoria, Tom Cavalcante possui um alto

grau de aceitação entre os entrevistados. 93% deles
costumavam assistir aos programas de Tom Cavalcante na

<J O "Show do
Tom" estreou

discretamente
na Record, mas
hoje é um dos

programas de
mais sucesso na
emissora e

quase que
diariamente fica
em segundo
lugar na guerra
do Ibope

6. João Canabrava foi o' personagem que
consagrou o humorista Tom Cavalcante,
quando participou da \\ Escolinha do Professor

,

Raimundo"

depois, sem nada conseguir, voltou para casa Nã
apagou o-sonho, apenas espetou um outro

momento. Foi quando Chico Anysio foi a Fortal
de férias e Tom o procurou para mostrar "umas
coisas". Quase que de imediato veio o convite pall
ir ao Rio, , mas o anfitrião não apareceu. Mais um

longo tempo de espera até a-estréia finalmente nu f

quadro da "Escolinha" no qual Tom deveria fazeIo
papel de um bêbado convencional com a garrafa,
debaixo do braço, contando como tinhá brigado
com a mulher e chutado o cachorro. Nasce aío

Canabrava, seu personagem mais conhecido. "

O Brasil adotou seu filho ilustre e hoje consagra
como humorista de atualidade. Dono de mais de

quarenta personagens próprios, Tom encarnou

ainda o porteiro tonto do programa "Sai de Baixo',
o famoso Ribamar, xodó das crianças com o seu

"magoei". Depois veio: o "Megaton' d prifu�írb,!1
programa totalmente seu" O .Pit Bicha que ganhou
destaque no "Zorra Total", e agora um novo desa�o ()

na sua carreira: um programa de variedades diári�
na Record. Para quem jamais teve medo de ousa(f
buscar seus objetivos, o sucesso está como sempr�1 B

caminho.
Tom Cavalcante é por si só um mito. Dono de um
humor raro, imitador de inúmeras celebridades,ê
considerado o maior fenômeno humorístico do

'

Brasil nos últimos 20 anos.

Com poucos recursos de maquilagem e roupas,
'

Tom Cavalcante capricha nas caras e bocas,
criando imitações hilariantes. Com jeito próprio é

muita graça, seu humor descende de uma linhagirr
popular, de Jerry Lewis, Ronald Goliasê Renato I

Aragão.
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Ap�nas uma Garotinha - A História de Cássia Eller
o livro começou a nascer em setembro de 2003, diante da constatação de que a

morte de Cássia Eller havia deixado uma lacuna importante na música brasileira.

Depois de cerca de um ano e meio de pesquisas, uma série de viagens e

telefonemas para várias cidades do País, com mais de 50 entrevistas, dois
jornalistas que não tiveram a felicidade de conhecer Cássia pessoalmente
éncontraram nela uma figura incrivelmente doce e frágil, diferente da imagem
forte e avassaladora dos palcos, mas que trazia na vida pessoal pelo menos uma

das marcas da artista: era amada por todos que cruzaram seu caminho. "Apenas
Uma Garotinha" tem como missão reconstituir a agitada trajetória de uma das
maiores vozes que a música pop nacional já ouviu. O livro relata sua infância' feliz,
as primeiras traquinagens, a descoberta da música e do amor, Fala do talento e da
ousadia de Cássia.Menciona seus medos e suas dúvidas.Mostra o início nos

palcos, a agitação da vida em Brasília, a relação com a família e os amiqos.seu
,encontro com grandes nomes da música brasileira e até o destino do famoso Ali
Star azul.Repleto de passagens inéditas, o livro reconstitui os trágicos momentos
finais de sua vida - levada com intensidade desde o início - mas, acima de tudo,
traça um retrato fiel da figura cativante de Cássia Eller. O lançamento é da Editora
Planeta.

Greta
Um momento de distração da babá, um acidente, uma criança morre.Os pais,
inconformados, expulsam a babá. Os fatos se espalham, e ela, esmagada pela
culpa, não consegue mais emprego. Então a babá amorosa sé transforma em

"Greta", uma mulher sensual que tenta sobreviver como pode. A mãe do menino
não consegue lidar com a dor da perda; afunda na depressão afastando-se do
marido, que procura conforto fora do lar. Por que urna.criança saudável, alegre,
morre de repente? Como vencer a dor da perda e continuar vivendo? O que fazer
quando a motivação vai embora e tudo parece perdido? Só a sabedoria da Vida
tem todas essas respostas.Apesar das dificuldades das pessoas envolvidas pelo
materialismo do mundo, ela vai conduzindo os fatos, arrancando os véus do
desconhecido, revelando o que acontece depois da morte.Quem parecia morto
continua vivo em outra dimensão. O "nunca mais" é abolido.O que parecia
injusto, tem uma razão justa.O que parecia ruim, diante das circunstâncias, foi o
melhor que poderia ter acontecido.Compreendendo a perfeição e a beleza da

- Vida, a motivação volta, e fica mais fácil conquistar a paz. O lançamento é da
Editora Vida e Consciência.

Memória de Minhas Putas
Tristes
"No 'ano que completei noventa anos,quis -

presentear-me com uma noite de amor louco
com uma adolescente virgem". E é assim, sem
rodeios, que Gabriel García Márquez nos

apresenta a história deste velho jornalista que
escolhe a luxúria para provar a si mesmo, e ao

mundo, que está vivo. Primeira obra de ficção
do autor colombiano em dez anos, "Memória
de Minhas Putas Tristes" desfia, as lembranças
de vida desse inesquecível e solitário
personagem em mais um vigoroso livro de
Gabriel García Márquez. O leitor irá
acompanhar as aventuras sexuais deste
senhor, narrador dessas memórias, que vai
viver cerca de "cem anos de solidão"
embotado e embrutecido, escrevendo
crônicas e resenhas macantes para um jornal
provinciano, dando aulas de gramática para
alunos tão sem horizontes quanto ele, e, acima
de tudo, perambulando de bordel em bordel,
dormindo com mulheres descartáveis, até
chegar: enfim, a esta inesperada e

surpreendente história de amor. Escolhido o

presente, ele segue para o prostíbulo de uma

pitoresca cidade e ao ver a jovem de costas,
completamente nua, sua vida muda
imediatamente. Quando acorda ao lado da
ainda pura ninfeta Delgadina, o personagem
ganha a humanidade que lhe faltou enquanto
fugia do amor como se tivesse atrás de si um
dos generais que se revezaram no poder da
mítica Colômbia de Gabriel Gar,cía Márquez.
Agora que a conheceu, ele se vê à beira da
morte. Mas não pela idade, e sim por amor. O

lançamento é da Editora Record.

Jogos entre Círculos ItalianoS
de S'C e PR

,

o Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, estara
participando nos próximos dias 16 e 17 de julho, em Blumenau,no
pavilhão da Proeb,dos Jogos entre os Círculo Italianos. ,

Dentre várias tarefas, recebemos uma por antecipação qu;, e

arrecadar roupas (agasalhos),que serão distribuídos entre as fatnlllal
carentes de nosso�unicípio.. ,,'

. OO local de entrega e no CIrculo Italrano de Jaragua do Sul,ate'odlal
de julho,das 14hs às 19hs.

Aulas de Italiano Inscrição
Estão abertas as inscrições para a nova turma de aula de língu:italiana.As aulas serão administradas no Círculo,às 3as feiras,das 19

às21h.Duraçã0360horas. '

�
Os interessados poderão entrar em contato pelo telefone 370.863,
das 14às·19hs.

" Noite das Sopas 15/07/2�OS. Ios ingressos já estão a venda com a dlretona ,

e conselho fiscal,membros do coral e na Sede
Social do Círculo (370.8636). IngresSOI
limitados.

JuramentoCidadania Italiana
te

Várias famílias descendentes da Província deTrento.estarão presen o
no dia 16 de julho de 2005, em Blurnenau, onde aSSInaram
requerimento a Cidadania Italiana. ,

ta
Esta sendo agendado a próxima assinatura para dezembro/OS,da
esta quando encerra o prazo para soliCitaÇãO.. ' tê
Lembramos que os Círculos estarão recebendo a documentaçaoa
20 de setembro de 2005.

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Gravando
Lucas Babin assinou contrato com a Som Livre. O ator e cantor

que interpreta o Nick em "América" gravará um CD de música

country, no qual algumas faixas são de sua própria autoria.

Comemorando
Ary Fontoura comemora neste mês 55 anos de carreira. Para marcar a
data, o ator está em cartaz no Rio de Janeiro tom a peça "Marido de
Mulher Feia tem Raiva de Feriado".

RENATO ROCHA MIRANDA

Irene e Laerte ficam pobres
Cansada da intolerância de Laerte (Humberto Martins), Simone
(Gabriela Duarte) sai de casa e exige sua herança. Ela lembra ao tio que �

ele tem seu patrimônio graças a um empréstimo feito por seu pai e
*

exige sua parte nos bens. Laerte não tem outra alternativa senão
dividir os seus bens com a sobrinha. Para piorar ainda mais a situação,
os peões decidem não montar mais seus bois nos rodeios.lrene

(Daniela Escobar) vai ter que se conformar com uma vida sem luxos e

os grandes gastos aos quais está acostumada. Estas serão algumas das

próximas emoções de "América".

Tudo diferente
Ana Paula Arósio e Leandra Leal estavam cotadas para atuar na rninissérie

,

"JK", no entanto a Globo mudou de idéia e colocou as duas atrizes no
elenco de "Belíssima", novela que substituirá "América".

lutadora
f Maria Flor alcançou a fuma quando'
viveu a doce Tina em "Cabocla". A
atriz volta à tela da Globo em

"Belíssima'; desta vez para interpretar
Letícia, uma moça que é obrigada a

prostituir-se na Grécia e que luta com

todas as suas forças para retornar ao
Brasil.

A dita frase
"Tive que aprender a transformar todas as dificuldades em alegria.Tudo o

que eu consegui foi porque sou negra. Sabia que precisava ser forte", da
atriz Zezé Barbosa, a Latoya de "A Lua Me Disse".Mais uma biografia ,

Fazendo parte da coleção "Aplauso", está sendo lançado o livro "Nunca Fui

Anjo", que conta toda a trajetória artística de Aracy Balabanian.

Destaque
Entre os especiais que serão exibidos no "Todo Seu", o destaquefica para
o dia 15 quando o próprio Ronnie Von reviverá momentos marcantes de
sua carreira.

"Ê bom esp mais um pouco"
Este foi o conselho dado por Dona Cleuza à filha Grazielli Massafera

quando soube da notícia do casamento da filha com Alan, pelos jornais
sábia senhora âc;r�dita que a moça deve apróv�itar mais a vida antes de
assumir um compromisso tão sério.

'

:'� RESUMO DAS NOVELAS I
MALHAÇÃO
SEGUNDA - Bernardo pede que Betina fique

oiFom ele, mas a menina acha que eles

magoariam pessoas demais, Miguel fala para
(Rita resolver logo sua situação com Júlio César.

•
Vilma destrata Download, revoltando Rafa,

J Iletina confessa para Kittyqueficou perturbada
E �om a proposta de Bernardo, Letícia fala para

Aline que logo vai começar a-treinar futebol no
clube profissional e que isso está ajudando-a a

rquecer Gustavo, Rafa fala para Cabeção que
ele precisa contar a Download que sabotou as

fotos, O gerente do Giga oferece ao amigo um

emprego para que ele possa pagara que deve a

Vilrna, Pedro pede perdão a Juliana e fazem as

pazes, Ele também pede desculpas a Taty e

ficam amigos, Vilma diz a Download que ele
pode trabalhar no Giga,mas será bastante dura
com ele. Jaque garante a Amanda que não
desistiu de Bernardo, Rita quer conversar com

�úlio César sobre a separação,

mJERÇA - Miguel fala para Bernardo que vai
respeitar a decisão dele. Gustavo confessa para
Letícia que só terminou o namoro .corn ela
porque não queria incomodá-Ia com sua

doença.Ele diz que morreu de saudades e pede
para reatarem, Vilmaobriga Download a usar

_ um. uniforme ridículo para trabalhar no Giga.
Letl�la fala para' Gustavo que ele a-magoou

I murro, mas o perdoa, Vilma exige que
I Do_wnload'use um topete igual ao de Cabeção,

Joao ga�ha a última parcela dp dinheiro que
.devia a Julio César e avisa que não quer mais

,trabalhar Com táxi.Cabeção ajuda Miyuki com
-urn projeto para a faculdade para ela conseguir
,umestaglo,Os amigos de Download caçoam da

nova.�parê.ncia dele, Bernardofala para Miguel
que Ja esta se preparando para viajar, Letíciaconfessa para Lúcia. que está um pouco
Insegura, pois teme que Gustavo a magoe de
novo, Natasha conta para João que está
pensando em chamar Bianca para tocar
"guitarra na Sua banda.

�UARrA: Miyuki fica tocada com o interesse
e�abeçao pelo seu projeto, Rafa vê queVilmaI esta tratando Download mal e fica penalizadoNatasha apresenta Bianca para João Ela age'

,�omo fã da cantora, deixando-a constrangidaetlna confessa para Kittyque ficou perturbada'
Cao pensar em ficar longe de Bernardo parasempre, Naná fica pasma ao ver todos os
amuletos de Cabeção, Horácio bebe a água de
uma Jarra que está com uma moeda dentro e se
engasga, Miyuki conta para Cabeção quecOnseguiu o está

.
.

Jap- N' glo e que sera em uma filial no

'Miy��' t�a leva Horácio à clínica de Miguel.
pe

I a a para o namorado que precisa
se ���r Se vai aceitar o estágio ou não,Cabeção
Rita "rera com a pOSSibilidade de perdê-Ia.
recus�xp IC� para Miguel que Júlio César se

sobre Naa:al�de casa. Bianca pergunta a João

ainda ,as a, Jaque garante a Amanda que

comen�al voltar � namorar Bernardo, João

Bianca,� com Natasha que não gostou de

Leticia e �Iiede_par� o namorado ter paciência,
esr� devolt�,e sao so alegria ao verem que Vivi

QUINTA - B
resolveu 'tud

ernardo explica para Jaque que

radiante
o mUito rapidamente, Urubu fica

Natasha �ou�abe� que Bernardo vai morar fora,

achaqueela � Bla�ca tocando guitarra, mas
diz que p d alndaemultomexperiente,Bianca
algum te

o e trabalhar sem ganhar nada por
Vivi Volta�:;�benquanto melhora sua técnica, .

VOntade d
alhar na oficina de Rico,contra a

Pergunta
os pais. Mlyukl aceita o estágio e

com ela, Caobnarnorado se quermorar no Japão
um mês

a eçao concorda em viajar durante
para ver sua adaptação, Miguel e

Horácio dizem a Bernardo que vão sentir
saudades dele, Cabeção pede férias a Vilma para
viajar com Miyuki.Download se oferece para ser o

gerente e Vilma diz que terá o cargo se provar
competência para o trabalho.Jaque pede.em vão,
que Bernardo não viaje e dê outra chance para
eles. Download trabalha bastante para mostrar

que pode ser gerente do Giga.

SEXTA - Urubu fica furioso com Betina e vai
embora. Júlio César fala para Rita que não

concorda com a separação, Vilma obriga
Download a. trabalhar duro. O pessoal do colégio
combina de fazer uma festa de despedida para
Bernardo, Miyuki e Cabeção, João fala para
Natasha que acha estranho o jeito de Bianca

ldolatrá-Ía. mas ela assume que o namorado está

apenas com ciúmes, Taty convida Juliana para
assistir a um show.Pedro fica chateado por não ir e
decide que precisa arrumar dinheiro, Cabeção e

Miyuki se despedem de todos os· amigos.
Bernardo abraça Betlna, Bianca fala para Natasha

que se filiou ao clube para ficar perto dela mais

tempo. João se irrita, Bernardo se despede de sua

família e parte com Miguel para o aeroporto.
Betina pensa em Bernardo e se dá conta de que
não pode deixá-lo ir sem dizer o quanto ele é

importante, Pedro se oferece para fazer parte do

serviço de Download.

SÁBADO -NÃO HÁ EXIBiÇÃO

ALMA GÊMEA

QUARTA-Rafael pega a mãode Serena edizque
não consegue esquecê-Ia, Cristina vê os dois

juntos e 'fica furiosa. Serena se perturba e sai
correndo.Raul garante a Olívia que ela está louca
em suspeitar dele, Mima dá uma pamonha a

Roberval e diz que cozinhará para ele se for
visitá-Ia. Dalila sente desejo de comer pamonha
e estranha, Generosa pergunta a Vitória se ele,
sabendo do segredo de uma moça, contaria
tudo à família dela, Vitória afirma que não,
deixando Generosa exasperada. Filó desconfia
dos enjôos deDalila.Mirella fala para Olívia que
ela pode se separar de Raul se ele a trai. Olívia
afirma que não saberá viver sem o marido.

Crispim entrega as alianças para Kátia, para
ajudá-Ia com seu problema de dinheiro,e ela fica
emocionada com o gesto, Eduardo garante a

Vera que a melhor maneira de Rafael esquecer
Serena é se casar com Cristina. Cristina manda
Guto arrumar uma,mulher qualquer para se

passar por amante de Raul. Agnes pergunta a

Serena qual é o golpe que ela está planejando.
Serena fica magoada com a desconfiança de

Agnes.

QUINTA - Cristina fala para Serena que está
tentando ajudá-Ia, pois Rafael pode tentar se

aproveitar dela, Serena fica assustada mas

mesmo assim diz que não pode ir embora,
Cristina fica furiosa, Elias explica para Rafael que
Serena pode ou não ser Luna e, que a única
maneira de saber a verdade, é deixar que a

memória dela volte naturalmente. Ele afirma

que, se Serena lembrar de muitas coisas de uma

só vez, pode não resistir e morrer.Rafael acredita
que Serena irá amá-lo se realmente for a

reencarnação de tuna, Olívia fala para Cristina

que gostou de Serena evai incentivar o interesse
de Rafael por ela. Crispim conta para Mirna que
deu as alianças para Kátla.Mlrella fala para Olívia

que sentiu calafrios por Felipe e a mãe aconselha
a filha a recitar poemas quando sentir assim.
Mirna exige que Kátia devolva suas alianças e se

atraca com ela.Kátia devolve as alianças e depois
fica preocupada, pois não sabe onde vai

conseguira dinheiro que precisa.Gumercindo e

Xavier perguntam para que Kátia precisa de

dinheiro,mas ela se recusa a contar.Guto oferece
dinheiro a Kátia para ela se fingir de amante de
Raul e ela concorda, Hélio teme que Serena o

tenha esquecido.

SEXTA - Serena afirma para Rafael que acha que
o conhece há muito tempo. Rafael garante a

Serena que jamais lhe fará nenhum mal. Rafael
confessa para Cristina que acha que Serena

pode ser a reencarnação de Luna. Cristina fala

para Rafael que ele está perturbado pelas
lembranças de Luna e o aconselha a não entrar
mais no ateliê, Adelaide afirma para Agnes e

Débora que Serena pode ser-tuna e as duas
acham um absurdo, Cristina conta para Débora

que Rafael está apaixonado P9r Serena, mas
garante que vai fazê-lo perder a confiança nela.
Hélio se declara para Serena que confessa que
seu coração pertence a Rafael, deixando-o
arrasado, Vitória percebe que Dalila anda com

desejos e estranha, Mima prepara um almoço
para Roberval, tentando conquistá-lo. Débora
combina com Guto que o escândalo deverá
acontecer' à noite. Cristina convida Raul para
jantar no clube, com a desculpa de que a mãe

quer falar sobre negócios, Cristina liga para
Ollvia e, disfarçando a voz, diz que Raul vai
encontrar-se com outra mulher naquela noite,
Kátia diz a Guto que não quer prejudicar Raul e
pensa em voltar atrás.Guto fala para Kátia que.se
ela não fizer o combinado, vai descobrir seu

segredo e contar para todo mundo, Kátia conta

para Crispim que Mirna pegou as alianças de
volta. Crispim vai para casa furioso e fica

enlouquecido ao encontrar Roberval

almoçando em sua casa,

que é hora de comprar a loja de Adernilde. Diva

SÁBADO - Olívia parte para cima de Kátia, furiosa,' garante que vai lutar por Arthur, Marisinha acha
mas é contida por Vitória. Raul garante a Olívia que a culpa foi de Gustavo, que atiçou o ódio da

que não tem nada com Kátia, mas ela não quer mãe e suspeita que Tadeu tenha se unido à ela,

nem saber, Cristina 'percebe que seu plano deu Ademilde fica em choque ao saber por Geórgia
certo e fica satisfeita, Mirella vê Olívia arrasada e que o empréstimo não seráconcedido.
conclui que a mãe deve ter encontrado Raul com QUARTA, QUINTA, SEXTA E SÁBADO - AT!: O
uma namorada, Débora e Cristina fingem estar FECHAMENTO DESTA EDiÇÃO, OS DEMAIS
indignadas com o comportamento de Raul. Hélio CAP[TULOS DE "A LUA ME DISSE" NÃO HAVIAM
fala para Serena que vai respeitar a vontade dela e
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se contentar em ser seu amigo. Rafael vê os dois

juntos e fica com ciúmes, Zulmira conta para' AMÉRICA
Serena que acha que Rafael está começando a

gostar de Cristina. Serena tem certeza de que EGUNDA _ Tião tenta impedir a derrubada de
Rafael é o destino que ela procurava. Rafael

sua casa, é contido por Júnior, mas garante que
confessa para Cristina que ficou chateado ao-ver vai se vingar. Diva comenta com Odaléia que
Serena com outro rapaz. Cristina diz a Rafael que não vai se apegar a Fiar, mas não disfarça a
não vai mais esconder o que sente por ele, Ela alegria ao ouvir que a menina gosta dela.Haydée
tenta se aproximar dele mas é interrompida por convida Alex para um jantar e comenta com

Felipe que diz a afirma Rafael para não ficar com Irene que ele seria um par perfeito para Raíssa.
Cristina.Rafael fica feliz com o conselho de Felipe, Alex pergunta a Mari se ela não quer trabalhar
Olívia exige que Raul saia de casa e ele vai sem com ele, Miss Jane comenta com Nick que May
discutir.Olívia se desespera ao se dar conta deque acabou aproximando Ed de Sol, ao denunciá-los
está sem marido, para a polícia. A polícia volta a bater na casa de

Ed, para ter certeza deque estãomesmo casados,
Glauco diz a Laerte que Geninho pode abrir uma
conta no nome de Mazé e depositar o dinheiro,
para que ela não possa provar que não recebeu
nada. Tião garante a Neuta que tem certeza de

que quer se casar com Simone, Alex diz a Mari

que ela pode trabalhar como telefonista em sua

empresa, Consuelo encontra as roupas novas de
Inesita e pergunta onde ela arranjou dinheiro.
Jota apresenta a todos sua noxa aquisição, uma
limusine batizada com o nome de Consuelo. Ed
diza Sol paramorar na.casa dele,

- Heloisa é levada pelos policiais, Ester
fala para Arthur que eles vão viajar por alguns
dias. Gustavo se desespera ao saber que Heloísa
está presa e teme que Ester esteja envolvida na

história. Ademilde se dá conta de que se Heloísa

perder a guarda de Branca ela dificilmente
receberá o empréstimo para sua loja.Geórgia fala

para Memé que vai fazer o que puder para ajudar
Heloisa, Mara, a colega de cela de Heloísa, explica
que o crime dela é inafiançável, o que significa
que ela terá que aguardar presa pelo julgamento.
Heloísa se desespera. Diopísia fala para Violeta

que a guarda de Branca voltará para l.eontina.

Latoya diz a Dionísia que ela não devia receber
mais a família de Regina em sua casa, Dionísia fala

para Latoya que considera quea casa é de Branca,
Heloísa fala para Sílvia que tem certeza de que
Ester e Tadeu se uniram para se vingar dela, Ester
fala para Arthur como será a vida dele quando ele
forestudarfora.Arthurfica cada vez mais próximo
da avó, Adonias fala para Branca que a ama e vai
visitá-Ia todos os dias, Beatriz acha que vai ter uma
chance de reconquistar Gustavo ao consolá-lo

pela perda de 'Heloísa. Ademilde fala para seus

empregados que.sem o empréstimo,sua loja está
com os dias contados, Gustavo visita Heloisa na

cadeia,

TERÇA - Sol não quer arrumar problemas com

Maye Ed garante que vai conversar com a noiva.
Consuelo concorda em marcar o casamento

com Jota. Alex chega à casa de' Haydée para
jantar e o apresenta como Roberto, deixando
Manu e l.urdinha pasmas, Manu conta para
Raíssa que já o namorou e que o nome dele é
Alex, Mari conta para Odaléia que Alex lhe
ofereceu um emprego em sua firma, Lurdinha,
Manu e Raíssa combinam de desmascarar Alex,
Salvai para a casáde Ed.Slrnone pergunta a Tião
se ele ainda pensa em Sol e ele confessa que sim,
May finge aceitar que Sol more na casa de Ed,
Glauco diz a Nina que sente saudades dela,
Laerte garante que Simone ainda vai voltar para
casa, Simone e Tião anunciam para Mazé e Zé

Higino que vão se casar, Ed e Sol começam a ter

problemas de convivência. Nick chega em

Boiadeiros, Carreirinha diz a Tião que Nick tem
noticias de Sol. Dinho leva um presente para
Neuta, que adora, A avó de Farinha conta a

Gomes.que Dalva cheqou.Alex diz a Ramiro que
eles podem enganar Glauco e Laerre,
Waldomiro conta a Sol queTião vai se casar com
Simone.

QUARTA'- Sol fica arrasada.Tião se enfurece ao

ver Nick,mas Simone diz que, se ele brigar com o

americano, ela vai saber que é porcausa de Sol.
Tião sugere a Dinho demonstrar seus

sentimentos para Neuta, para ver qual será sua

reação, Ellis pergunta a Neuta se ela não pensa
em se casar de novo. Júnior fica enciumado ao

ouvir Neuta falar em se casar de novo,Sol chega
em casa chorando e abraça. Ed, que fica sem

graça mas a consola. Manu comenta-com Radar
que conheceu o irmão gêmeo de Alex. Helinho
desconfia desse parentesco, Alex convida

Haydée e Glauco para um jantar, Raissa confessa
para Haydée que não consegue esquecer Tony.
Alex garante a Ramiro que vai se associar a

Glauco e usar sua firma,Mari começa a trabalhar
para Alex, atendendo telefonemas e anotando

pedidos de encomenda, Vera teme que Alex
tenha se aproximado dos amigos de Radar para
se vingar de Helinho. Rique conversa sem parar
com um outro menino pela Internet. Sol

SEGUNDA - Eduardo afirma para Rafael que vai

acabar louco se não esquecer luna.Elias fala para
Adelaide que acredita em reencarnação, mas não
tem prova alguma de sua existência,e se lembram
de sua época de jovens, quando namoraram.

Adelaide pergunta a Elias se Serena pode ser a

reencarnação de l.una, Elias aconselha Adelaide a

procurar alguma marca de nascença em Serena.

Eduardo recebe uma carta de um local misterioso
e pede a Judith que não comente nada. Hélio vê

Terê pedindo esmolas e lhe dá uma bronca, Dalila

sente enjôo, Crispim dá rosas a Kátia, que gosta.
Kátia comenta com Crispim que está precisando
de dinheiro e ele garante que sabe como ajudá-Ia.
Terê promete a Hélio que vai auxiliá-lo a

conquistar Serena. Raul avisa Olívia que vai viajar
para tratar de alguns neqócios.Adelaide fala para
Cristina que quer conversar com Serena, Cristina

fica intrigada e manda que Ivan escute a conversa

atrás da porta, Adelaide pergunta a Serena que

lembranças ela possui e que não consegue

explicar. Serena fala da rosa que vê e da música

que ouve, Adelaide fka pasma ao ver a marca de

nascença de Serena, Ivan fala para Cristina que
Adelaidefalou de lembranças com Serena.

TERÇA - Serena chora ao ver Rafael saindo com

Cristina.Ela ouve a música de tuna, vai até o ateliê

e vê o reflexo da bailarina no espelho, Serena
percebe que tuna, no espelho, também está

chorando e desmaia.Olívla fala para Raul que não

quer comer no clube,poisVitório é o cozinheiro do
restaurante.Raul explica que não há outro lugarna
cidade para ir, Rafael e Cristina chegam ao clube

para jantar, onde encontram Olívia e Raul.Cristina

fica furiosa com a colncidêncla.Felipe diz a Mirella
que a ama, Mirell� vai embora confusa. Crispim
pega as alianças de seus pais, que Mima guarda
desde a morte deles, Olívia não gosta de ver

Cristina com Rafael. Terê pede a Zulmira para
chamar Serena, A empregada descobre Serena

desmaiada. Ivan manda Terê embora.Generosa se

preocupada ao saber que Dalila anda tendo

enjôos, Zulmira se dá conta de que Serena está

apaixonada por Rafael e manda que ela tome

cuidado para não se magoar, Olívia fala para
Cristina que vai fazer de tudo para impedi-Ia de se

aproximar de Rafael. Cristina manda Olívia não se

colocarem seu caminho.
-

TERÇA - Gustavo abraça Heloísa e garante que
está ao lado dela, Heloisa pergunta se Ester está
envolvida e diz que está com medo de perder o
filho para sempre. Gustavo garante que se

pudesse trocaria de lugar com ela, Geórgia acha

que Ester está envolvida, Samovar fala para
Geórgia avisar Ademilde que o empréstimo não

saírá, se Leontina passar a cuidar do dinheiro de
Branca, Ester diz a teontina.que vai entrar com o

pedido de guarda provisória de Arthur no dia

seguinte, Leontina promete depor contra Heloisa,
se necessário, e garante que não vai conceder o

empréstimo acordado por Heloisa e Branca, Mara

pede que Heloísaconte a sua história.Madô vende
sacos para respirar dentro, com desiqn, e é um

sucesso.Ester propôeaTadeu um brinde,dizque o

dinheiro que ele tirou do Frango já desapareceu e

ele não poderá ser incrimjnado. Ester incentiva
Tadeu quando afirma que Heloísa será dele ou de
mais ninguém, Tadeu diz que quer a loja de
Ademilde para ele.Ester qarante que o Frango será
dele. Adail e Adalgisa debocham de Adilson por
ele ser estoqulsta, Ademilde diz que se sua loja
quebrar vai acabar a mordomia na casa, Pedro

tranqüiliza Soraya que a crise não vai atrapalhar o
casamento deles. Latoya debocha do futuro de

Adilson.Morceqa, Roma e Zelândia se preocupam
com a situação de Heloisa, Sulanca diz a Bisonho

pergunta a Tião se é verdade que ele vai se casar
com Simone, .;

�
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QUINTA - Tião confirma e manda Sol parar de I�e
telefonar, Ju aconselha Sol a esquecerTião de uma
vez. Consuelo fica desolada ao descobrir que
Rosário fugiu e avisa que não vai se casar até saber
onde ela está, Rosário pede carona para chegar à
fronteira e tentar atravessar de novo. Tony liga
para Haydée e diz que vai voltar ao Rio, para vê-Ia,
Ed sugere a Sol que ela dê logo entrada nos papéis
do green card, Sol fica preocupada, pois terá de
contratar um advoqado.Ed pergunta a Sol se elajá
teve problemas com a policia e ela garante que
não, Miss Jane marca um encontro entre Sol"; o

advogado James Perkins, seu amigo e vizinho, Sol
conta sua história para Perkins;ele diza Sol que ela
terá mais chances de não ser presa s,e denunciaj' o
máximo que conseguir sobre a quadrilha de Alex,
Laerte e Glauco fazem sociedade com Alex parà a

exportação de peixe.lrene convida Haydée par� ir
a Boiadeiros, para que ela não caia na tentação-de
se encontrar com Tony quando ele estiver no Rio.
Creusa chega a Boiadeiros, para espanto de Tião,
Farinha conta a todos que Dalva vai chegar.Feitosa
começa a trabalhar no táxi-dog, transportando
cães. Islene conta a Flor que a matriculou 'na
mesma escola.de Farinha, Cidinha diz a Sol que'se
inscreveu para ser cobaia de testes de remédio, e
que estão precisando de mais gente, Sol se anima
com a nova possibilidade de ganharmais dinheiro,

SEXTA - Sol explica para Cidinha que precisa de
muito dinheiro para pagar o advogado. Ramiro
que vai seqüestrar Ralssa conseqüir o dinheiro
necessário para participar da sociedade. Mazé se

recusa a receber Irene.Neuta sugere a Simone que
elas se encontrem em sua casa. Haydée vai com
Irene à casa de Neuta e furta um objeto.Júnior fica
fascinado quando Irene comenta que adora
desfiles de moda, Tonyestá no Rio mas Haydée
não quer vê-lo, Irene pede que Simone volte para
casa, mas ela se recusa, Manu diz a Lurdinha que
ela vai se decepcionar mas ela garante que Glauco
corresponde o que sente por ele, Alex, fazendo-se
passar por Roberto, finge ter afinidades com

Raíssa. Gil e Dinho tentam convencer Nick a não
montar os bois de l.aerte. Haydée diz a Irene que
precisa voltar ao Rio, Irene estranha ao encontrar
enrolado na écharpe de Haydée o objeto furtado
da casa de Neuta.Júnlor comenta que viu um peão
e uma mulher no paiol. Neuta exige que suas

afilhadas confessem quem foi, ou não vão

participar do concurso para princesa e rainha do
próximo rodeio, Tião se sente culpado por ter
traído Simone com Creusa. Farinha conta para
Gomes que Dalva chegou e vai falar com ele. May
pega as informaçôes sobre Sol que conseguiu no

consulado,

SÁBADO - May vai embora do consulado.
Mariano comenta com Gomes que ele terá de ir ao
forró aquela noite, para receber a faixa de
presidente. Gomes fica apavorado: Jatobá
pergunta a Helinho se ele voltou a se meter com
Alex.Helinho conta que teme que Mánu esteja em

perigo, mas não sabe se ela está envolvida com

Alex ou com algum irmão dele, Ralssa comenta
com Haydée que Alex a entende, pois está
passando pela mesma situação que ela.lrene diz a

Laerte que Simone exigiu receber a herança de
seu pai. Kerry procura por Júnior na fazenda de
Neuta,deixando Ellis enciumada. Nickexplica a Gil
que foi Laerte quem o lndicou para o rodeio.e que,
por isso, não poderá se recusar a montar nos seus
bois, Gil exige que Nick boicote Laerte assim
mesmo. Glauco confessa a Làerte que se sente

perturbado por Lurdinha. Gomes faz um discurso
ao assumir a presidência do forró. May descobre
que Sol não teve nenhum problema com a polícia
do Brasil, mas diz a Miss Jane que vai investigar se
ela já foi presa nos EUA. Sol é obrigada a dormir na
pensão de Consuelo. Ralssa vê Tony e Haydée
juntos.
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Tendências para o

Verão 2005/06
A Cori mostrou na passarela do São Paulo Fashion Week uma coleção de
cores quentes, formas volumosas e rica em detalhes. Tudo para-agradar a
mais feminina das mulheres.

.
.

Alexandre Herchcovitch, Diretor de Criação da marca, buscou no Marrocos,
o reino ensolarado doNorte da África, a inspiração para a coleção. O

.

estilista bu�cou referências nas frutas, cheiros, temperos, deserto, vegetação
e, principalmente, nos trajes típicos usados pela população masculina local.
As roupas longas usadas pelos homens marroquinos que lá têm a função de

.

proteger do calor durante o dia e do frio noturno do deserto na coleção
. ganharam volume. Muito volume. E foram transformados em vestidos longos
e curtos, em chiffon de seda pura.
A calça tradicional do Marrocos também ganhou volume extra, no chiffon
de seda pura listrado e se transformou em uma das peças-chave da coleção.
Os temas Safári e Lingerie são incorporados à coleção, ora nas formas, ora
nos detalhes. O bordado lingerie pontua de romantismo os tops, vestidos,

t::. Alexandre Herchcovitch buscou no Marrocos,
o reino ensolarado do Norte da África, a '

inspiração para a coleção 2005/06 da Cori

As roupas [>
longas usadas pelos

homens

marroquinos que lá
têm a função de

proteger do calor
du rante o dia e do

frio noturno do
deserto na coleção
ganharam volume.
Muito volume. E

foram
transformados em

vestidos longos e

cu rtos, em ch iffon
de seda pura

saias, em tecidos lisos e estampados.
Herchcovitch aposta nas misturas de texturas, tecidos e estampas para criar

peças que promovem um intercâmbio de referências e inspirações, sem deixar
de lado o foco da coleção. A estampa Mosaico ganha bordados laise. Outra
restampa, Floresta, recebe bordados típicos do Marrocos em decotes.
A alfaiataria surge, em shantung de seda pura e na mistura do algodão com

seda, com bordado laise, tendo nas bermudas um dos destaques da coleção.
As cores do verão 2005/06 da marca também vieram das "lembranças" do
Marrocos. Romã, Cacto, Skin, Tanger, Crab, Areia, DoU e Limonada.
Sandálias em camurça, sapatos ornamentados e muita bijouteria completam o

visual da feminina e sensual mulher da nova coleção.

Solução Caseira
Pulou e dançou a noite inteira. Depois de um merecido sono,
você acorda com a "cara amassada". O que fazer? Primeira
coisa, não dormir com o rosto maquiado. Existem algumas
soluções caseiras que ajudam adiminuir os efeitos dos
excessos na pele. Misture iogurte com mel (peles normais ou

oleosas); ou abacate e mel (para as peles secas ou

desidratadas) e aplicar no rosto por 20 minutos, retirando com

bastante água fria. Compressas de água de rosas (não é o leite
de rosas), chá de camomila ou soro fisiológico suavizam
olheiras quando colocadas bem encharcadas sobre os olhos.

Quantas calorias tem
Nada mais gostoso do que um lanche. Mas quantas calorias
tem? Um Big Mac do MacDonald's tem 563 calorias. Cachorro
Quente com Ketchup, 314 calorias. Sanduíche Diet, com ricota,
cenoura, alface e tomate, 168 calorias.

A vaidade masculina
Já existem no mercado muitas opções em produtos de beleza

para os homens. Como por exemplo o Gel de limpeza para o rosto

que elimina a sujeira, tonifica e prepara a pele para o barbear.

Banhos energizantes ,

Estão muito em alta os sabonetes glicerinados e saisde banhos
confeccionados com extratos vegetais, ervas, flores e fr�utas. São
suaves e aromatizados naturalmente. O mais chic de tudo são os

sais de banho de cravo e canela e de jasmim, dentro da banheira
eles se abrem deixando pedaços das especiarias e das flores
boiando na água. Procure nas boas casas de produtos cosméticos.

Como surge a celulite
Alimentação inadequada, vida sendentária, distúrbios hormonais,
anticoncepcionais, hereditariedade, retenção de água, problemas
circulatórios: são vários os fatores que, isoladamente ou em

conjunto, agem na formação da celulite. Para combatê-Ia, procure
alimentar-se com legumes, frutas e verduras; tome muita água;

. faça exercícios físicos regularmente. Aplicar cosméticos
específicos ajuda muito, principalmente pela massagem local,
que estimula a circulação dos líquidos superficiais do organismo.

Aries - Tudo leva você a acreditar que o momento é de esclarecer mal-entendidos. No entanto, isso é
uma falsa impressão. Deixe tudo como está e o tempo vai se encarregar do resto.Tenha cautela com
assuntos financeiros e cuide da saúde.

Libra - O período é propício para arrumar a casa e acertar assuntos familiares. Excelente para
entendimentos com a pessoa amada e para as amizades. Cuide da saúde. Afaste qualquer tendência
para saudosismos. Lembre que omomento é hoje.

Touro - O período favorece a livre manifestação de sua capacidade criativa. Mas não pense que as

coisas caem do céu. Favorecido para os investimentos, mas cuidado com o trato com pessoas,
principalmente as do sexo oposto.

Escorpião - Não tenha medo das mudanças. Invista no seu trabalhoe olhe as coisas de frente. Não dê
exagerada-atenção as discussões domésticas.Harmonia.com a pessoa amada.Tenha cautela ao tratar de
assuntos financeiros.Evite desperdícios e gastos desnecessários,

Gêmeos - O período indica muita agitação e acontecimentos imprevisíveis, Bom para viagens de
negócios e para resolver assuntos pendentes há muito tempo.Tenha cautela ao lidar com dinheiro.
Bom para oamorepara as amizades.

Sagitário-A fase é de altos e baixos,mas não se deixe abater.Lembre-se que nada melhor do que um dia
atrás do outro.Cultive a paciência e o entusiasmo. Harmonia com a pessoa amada e bom para tratar com
familiares.

Câncer - Quantomenos você se envolver em discussões,melhor, Siga a sua intuição e não dê ouvidos
à fofocas. O período e excelente para entendimentos com a pessoa amada e para rever velhas
amizades.Cuide da saúde.

Capricórnio - O período é de muito otimismo e perseverança. Excelente para investir no trabalho e no

futuro. Confie em suas idéias e ponha em prática seus objetivos. Paciência com a pessoa amada e no

trato com estranhos.Saúdefavorecida.

Aquário - Período muito movimentado principalmente para quem está só. No entanto é preciso
cuidado para não se deixar levar pelo coração e pela emoção. Lembre-se tenha os pés no chão acima de
tudo.Cautela no trato de assuntos financeiros.

Leão - O período favorece as novas amizades.Talvez seja o momento de sair do casulo e se abrirmais
para a vida. Não deixe o mau humor e o desânimo te dominarem. Se estiver só, grandes são as

possibilidades de encontrar um novo amor.5aúde boa.

Virgem - Excelente fase para a vida afetiva.O período exige concentração nos objetivos.Confie mais
em sua intuição e use o seu senso crítico a seu favor. O período indica certa tendência para a

introspeção.Aproveite estes momentos para se fortalecer espiritualmente.

Peixes - Concentre seus esforços nos seus reais objetivos. No trabalho, não dê ouvidos a fofocas e nem a

malidicências. No terreno afetivo você poderá encontrar grande apoio e compreensão. Cuide de sua

saúde e evite especulações com dinheiro.
.

Tempos de São Paulo
Fashion Week

o maior evento de moda da América Latin
festejou nessa semana seus dez anos da ,_

vida. São Paulo Fashion Week chega à su:
nova- idade mostrando u
amadurecimento significativo e UIl)
pluralidade em seu cartaz. Para aquelesqUforam testemunhas do nascimento dest
evento de moda a opinião a respeito d
amadurecimento é conjunta e afirmativa
SPFW tornou-se referência dentro d
mundo midiático e tem seu aconteciment
aguardado com expectativa pelo
profissionais da moda, e demais fãs dest
mundo.

-,

Trazendo uma mistura de elemento
brasileiros e muitas opções o Fashion Wee
parece ter rompido com a mod
estrangeira, a qual esteve muito presente
em seus primeiros passos.
Nesta última semana - 30/06- 05/07 - o
evento apresentou uma verdadeir
avalanche de alternatividade em seus 5
desfiles de primavera-verão. Peça
extremamente coloridas e diferenciada
cobriram os corpos de modelos
personalidades do meio artístico brasileir
q ue estiveram presentes nas coleçõe
apresentadas. Esse é um fato que nos revela
o quanto a moda tem apresentado areI

publicitários e o quanto seu cartaz tem
angariado espaço dentro de uma
sociedade cada vez mais interessada em

conhecer as engrenagens que fazem esse

mundo da moda caminhar. '

Evidenciando uma moda extremamente
feminina, os criadores e costureiros que
apresentaram suas propostas para OI

publico nesta décima edição do evento,
deixaram claro que para as estações de
temperatura elevada a idéia é a

feminllidade .e a clareza para as peçs
masculinas. Nada de elementos pesados:
proposta e a chave para estar de acordo
com as tendências é apostar em vestida
saias volumosas e muitas batas fluídas;ol
estampados trazem elementos florais e

relativos ao movimento hyppie; as calçaI
curiosamente apresentam uma cintura
relativamente alta, característica do

,

período 1980. Para aqueles que apreciamc
bordados das vovós, ainda é tempo de
utilizá-los e evidenciá-los nas cidádesouno
litoral, pois um dos destaques do SPFW
esteve im pressa nos' trajes praianol:
Biquínis, maiôs, saídas de praia, etc, foram
evidenciados e muito aguardados pelo
público. I !

Outro elemento muito presente, inclusive
no desfile do estilista André Lima, foram aI ;'

flores. Para as próximas temporadas, aI

flores deverão ser os adereços preferidol
para os cabelos e para embelezar ainda
mais a vestimenta. Destacamos ainda o

'

belo trabalho do estilista Lino Villaventura,
que apresentou uma coleção diferenciada;
trazendo para a passarela a "mulher-cobra,
trajando vestldes, saias e calças ultra

coloridas, algumas imitando a pele daI

serpentes .

Evidenciamos ainda o trabalho da Cavalera,
a qual destacou a mulher nordestina �m
sua coleção e realizou isso' de maneira,
muito interessante. "

ISem esquecer, citemos um acessório q�e
promete ser a vedete da primavera-verao,
os óculos. De todas as cores, os óculOI I
(grandes) devem marcar presença ei11 I
todos os lugares como uma releitura do

estilo de Jackie Kennedy e sem esquecer do
estilo do famoso colecionador inglês EltOO
John.

Por: Oaiana Riechel- dianar@unerj.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CTG EsteiodaTradiçãopromoveu nos dias 1,2 e

3 de julho seu 4° Rodeio Crioulo Nacional, que reunião

gaúchos do litoral e da serra, em grandiosa festa, com
três dias de sol favoreceu a vinda de tradicionalistas de
varios cantos do brasll.

Onde Jaraguá do Sul esteve bem representado
pelos seus CTGs.

Com mais de 120 equipes o rodeio se estendeu
no Domingo noite a dentro, mostrando a força da

tradição gaúcha até mesmo no litoral.
.

Temos a aqradecer a equipe do site
Gauderios.com que estiveram presente neste evento e

nos sederam a fotos.
.

Oi"" Projeto da Cultura Gaúcha

'o� -MEU PAGO SUL"
,� Quarta-feira cJa TracJi4jio
W@uul1u&l IID&lU@@l1Q @@uuU@l1Q �@[ID®11@@r1

lIDrn:ro �oo@oon@uuu® @l1uOOl1l1@�@®
@ �@ JIDHw@l1flHl1 @®uu®�@®

Todas as Quartas-feiras
"

,

Horário: 19:30 Hr - Local: CTG Peão Farrapo
Inf.; (47) 9164-2794 cf Udemar, ou meupago'sul@meupagosul.com.br·

""''''''�_IVJ:EUPA.'GDSUL_CDIVI_lBH

,A cada dia que passa fica mais e mais

vergonhoso os fandangos, isto por que alquns se

acham no direito de deturpar a boa indole dos

galpões de CTG com um tal de maxixe, esta dança que
por sua vez não tem nada com a tradição gaúcha, bem
pelo contrário" pois o principal diferencial de uma

, ' Fandango é o respeito aos bons costumes e o que

�!��! ,'. "
, ......."i) ,,....,.....,, \k;, esta�os vendo é certos"casais"se esfregando no meio

\fI.W>jY��.'�ll!.Ii.j,.�!r da pista de dança.
I

Quem gosta de dança maxixe que dançe,mas
em local apropriado não em CTGs e bailes, onde o

ambiente é de respeito.
Outro detalhe são as "Prendas" maxixeiras

'que por causa deste tipo de dança estão largando o

vestido e se utilizando de"Bombachas Femenlnasrpra
lá de justas. ,

'

Vamos Preservar Os Bons
Constumes Da Tradição Gaúcha.

Por Ildemar Effting
, .2<i,N€>i<tte'TJ\�ciittbnâlist.'h····-;!·· ''''k· ::/,

Em comemoração ao

aniversário de Jaraguá do Sul.

; CASA CAMPEIRA Baile com Dia 12-07
, Portal Gaúcho Apartir das 19:00h

Entrada
Franca

I
;:

- I' I

i !ndÚslria e clllércio de madeiras

; �312·0280

INGRESSO ANTECIPADO R$ 15,00

Postos de Vendas:
Demarchi Carnes / Casa Campeira / Posto Marcolla
Posto Marechal / Gauchita / Smurfs Lanches

lntormeções: (47) 371-4547

Costela no
Fogo de Chão

Apresentações Uma Promoção dos
Artisticas quatro CTGs da cidade.

Temos carnes
temperadas para

festas
DEMARCHI
CARNES

. Prove nossas
carnes especiais:

MARRECO,

JAVALI, COELHO

E OVELHA,

-

Coxinho do Aso,
Bananinha, Contra Filé,
Filé Duplo, etc .....

FONE (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL - se
E-mail: de.morchicornes@rietuno.com.br

Ao findar mais um dia de lida

Saio a trote no meu pingo,
E retornado pro ranchito,

Vou pensando nas coisas da vida.

Pois é do meu agrado,
Esta vida simples que levo,
Ouvir o berro do gado,

E o cantar do quero-quero.

No meu velho galpão,
Remexo o tição,

Pra aquenta a 'água na cambona,
E matear com a solidão.

E quando o sol vai se pondo
As coisas que fiz eu revejo,

E vejo que em mim vai se impondo
Esta sina de peão andejo.

Autores:
Ildemar Effting e Mariani!a Ortaça

! Com Animafão do
, Grupo

Os Verticais

Dia 8 de Julho

i Local: erG Peão Farrapo.

Evento: RODEtO cRIoUi.O'

'Entidade: CTG VAQUEIROS DA

TRADICAO

Cidade: PORTO BELO

Contato: 47 369-4596 Data de

Início : 15/07/2005

Data de Termino : 17/07/2005. .

Venha·para O

eTC La�o
Jaraguaense
,ltlÇtl" Tomtll tlfue/tI
celflejtlllem ,e/tldtl

e Itlllotetll umtl tI/CtlIItI
lIem lucu/ellttl

�

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

Envie sua programação para:

agenda@me':lpagosul.com.br
\

, Confira nossgs.
ofertas imperdlveis

Ponto de Filé : R$ 3,99
Linguicinha Mista , R$ 2,99
Paleta Suína R$ 4,99
Picanha Bovina R$ 9,90
Filé Simples R$ 4,99

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A gatinha Ana
PaulaDebiasi
Pa���'elli

.

,

tversariou no .. ,
último dia 04/07 e

completou 10 anos.
A festinha surpresa
foi realizada dia
02/07 no Recanto
das Festas.
Felicidades dos pais
Gilmare Ana
Claúdia

.
a

.'. .

s.c ll#z seu 10a�lhho, no di , �y07. Seus pais'Ehseu e Rospngela e toda a famíliaestão muito felizes

_____,t�, � ���� __
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