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Ronaldo Raulino rebate
críticas feitas por Cacá
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TROCA-TROCA ,"

ice-prefeita assina ficha no Partido Liberal
, ,

Conforme oCorreio do Povo tinha adiantado, Rosemeire Vasel deixou o PTB e assinou a filiação no P�rtido Liberal. Estratégia que confirma a candidatura, da vice-prefeità
�e)araguá do Sul, como deputada federal. Rose estava há 15 anos no PTB e garante que a decisão busca fortalecer a coligação nas eleições de 2006.
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Eleita prefeita
Ito

"

IreI mirim. e vice de
It

laraguá do Sul

larissa Caroline Boita,
�a� tstudante da Escola Muni-

dpal de Ensino Funda

mental Marcos Emílio, foi
deita ontem como prefeita
mirim de [araguá do Sul.
Além de Larissa, também
foi eleita a vice-prefeita,
Celiane Rodrigues, e 11
rereadores mirins. No

total, o projeto da

�ministração municipal
envolveu,em torno de 5,3
mil alunos de quinta a'

bitava séries. - PÁGINÁ 3

ESPORTE

Dia de decisão para diversas

modalidades' nos Joguinhos
Ofutsal feminino disputa hoje o terceiro 'lugar. A equipe
�erdeu para Chapecó e ficou fora da final. Nomasculino, a
equipe comandada pelo técnico Renato Vieira" disputa
uma vaga na final. E o vôlei masculino já está entre as

quatromelhores equipes do estado. _ PÁGINAS 7 E 8

RECONHECIMENTO

Malwee Malhas ganha prêmio
,. da: ADVB em duas categorias

"

Foram divulgados ontem os nomes das empresas '

vencedoras do Prêmio Empresa CídadãAbvB. AMalwee
.

Malhas foi agraciada nas categorias participação
comunitária e preservação ambiental. 'A, premiação
acontece no dia 11 de outubro em Lages. - PÁGINA4

POLÊMICA

Estudantes da Unerj querem
garantir matrícula na justiça
Cerca de 250 acadêmicos que perderam o prazo para
fazer matrícula buscam na justiça uma solução para o

problema. Eles alegam que não sabiam o dia da inscrição,
ou mesmo que a matrícula não foi aceita por pendência
de mensalidades. A reitora, Carla S_chreiner, garante que
Os alunos foram avisados e que inclusive o prazo foi
prOrrogado mais de uma vez, limas mesmo assim, eles

e não fizeram a matrícula". Segundo o estatuto da
n Instituição,estes alunos terão que prestar vestibular para
garantir novavaga. _ PÁGINA 5

C�bMUNICAÇÀO

Você escolhe, nós transportamos. •
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OPINIÃO

FRASES

outros setores organizados
da sociedade como ern-

presários advogados e

lojistas para provimento
dos recursos necessários.
A oposição tem batido

sistematicamente na afir

mação de que, comparado
ao governo anterior, o

atual não vai economizar

"dos nestas funções. Dos
lados da Prefeitura o reba-
te tem sido de pronto,
sempre incluindo a afirma-

,

ção de diminuição de car-
,

gos em comparação com a

administração passada. A
não-inclusão do impacto
financeiro que a reforma
vai causar na folha de"

� A oposição tem batido sistematicamente
que oatual governo não vai economizar as
cifras anunciadas durante a campanha

rante a campanha eleito
ral de 2004 e, depois disso,
quase que semanalmente,
-com salários e encargos
dos servidores. Alegam
alguns que, numericamen
te, teria havido' uma'
maquiagem, induzindo à

impressão de redução do
"

quadro de servidores lota-

salários no' proje to da
reforma aprovado pela
.Câmara é a causa maior do
.confronto que se trava

entre vereadores e, de
modo especial, a procura-
.doria jurídica do municí

pio. Assim, não seria

possível fazer as contas e

concluir sobre a elevação
de gastos com servidores

SEXTA-FEIRA, 30 de setembro de 2005 1.'lmaarllmlg,u..

ou se, de fato, ha�erá o

enxugamento anunciado.
Promessa, aliás, que aju
dou a alavancar sobrerna
neira a candidatura do
.atual prefeito.

Mas a preocupação
quanto ao desempenho da
administração pública
municipal em,2006 não se

resume a isso. Há, sim,
grande preocupação,
também, quanto a

reservas destinadas a

investimentos, o ,que
agora representa migalhas
comparado 'ao "que' a

cidade arrecada em

impostos. Algo menor que
R$ 150 mil, obrig�ndo à

contínua dependência de
verbas estaduais e federais
pára investimentos além
da rotina; Até porque a

administração municipal
não se resume asalárros.

f.Não sou candidato a ditador, não presidirei facções, nem serei líder do governo nem líder
�a oposição" '<,' ,;"

� prova dos nove
I

los números do orça

mtnto para 2006, que o

prFfeito Moacir, Bertoldi

dJve
encaminhar até o

di 30 de outubro à Câ-
m r a

' de Ve readore s ,

se virá para elucidar de
vez a polêmica levantada

I

pdr vereadores das banca-.

d1s de oposição sobre

s��osto inchaço da folha
dhrial por conta de

cargos comissionados e

gr.itificados criados pela
reforma administrativa

aprovada recentemente as cifras anunciadas du- ,

pelo Legislativa. Antes
disso, o Executivo promo
vé! dois debates públicos,
o primeiro deles no dia 5
d� outubro e outro no dia

'J

1 1., do mesmo mês. Ambos
destinados a elencar

refvindicações de caráter

prioritário ou não de

a�sociações de bairros e de

(\, '.
.

" .

. ..'. . '.

+, Do deputado A,ldo R�I;)�lo (PCdo�-SP), no prir:n�ir.o"discursp depoi�d'e el'ei:t,a.presíd'ê'r:í,té daCâmara dos Deputados: "" "i" "
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I Fatos & Pessoas
Feçflando Bond

I
5 PMDB volta a ser

:�.antiga Ilgeléia geral",
Floria"nópolis - "Estamos passando

,

pOT nosso melhor momento desde" 86';
dizia sorrindo ao Correio do Povo na

tarde de anteontem o vice-governador
e presidente estadual' do PMDB

Ec:fu�rd() Pinho Moreira. Tinha o quê
comemorar: na Câmara dos Deputados,
passou a ter a maior bancada, assim
como na Assembléia Legislativa; filia
hoje dois governadores de peso, Paulo

,

H�rtung (Espírito 'Santo) e Eduardo

Br.,âga (Amazonas); e ganha um quadro
excepcional na figura do deputado e

, ex-czar da economia brasileira Delfim
Netto (SP). Deve reunir 8 mil filiados
no Encontro Nacional que começa
amanhã em Palhoça, com à presença
dos pré-candidatos a Presidente da

R�pública: o ex-qovernador Anthony
G(iroti,nho, e os governadores
�(Óberto R,equião (PR) e Germano
Rigotto (RS). Mas ao mesmo tempo
El� que Pinho Moreira comemorava,

q íf>MDB dava mais uma demonstração
i '

9a sua extrema desunião ao se

apresentar completamente dividido
�a eleição do novo presidente da
I

,

Gâmara dos Deputados.
I
;

i,

Minha Escola •••
A Secretaria da Educação hoje às dez da
manhã vídeoconferência sobre o projeto
Minha Escola-Meu Lugar. Decorrente do
Projeto Meu Lugar do Governo do Federal é do'

, I

PNUD (Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento), em parceria com o

Governo de Santa Catarina, o !'Minha Escola-.
Meu Lugàr" tem como objetivo aumentar a

'

participação da comunidade escolarnas ações
de regionalização e descentralização

,

administrativa que vêmsendo implementadas
em Santa Catarina. Para assistir a videoconfe
rência, acessar o site http://videoconfe
rência.sed.rct-sc:8080/prescriativaJindex/jsp.

lembrando Jalson
Da mesma forma que cresce, o PMDB

"incha'; o que é uma' doença. Nos anos 80,
quando o partido passou por processo
semelhante, o senador catarinense Jaison
Barreto tinha uma definição irônica para
seu partido:"É uma geléia geral': Hoje,
então, é pior: tem uma ala governista,
liderada pelo presidente do Senado (que é
um caroneiro no partido), pelo ex-

,

presidente José Sarney (idem) e pela
turma alojada no Governo Lula; tem a ala
"Garotinho'; composta de outros caroneiros
liderados pelo casal que governa (7) o Rio,
de Janeiro e que tem o melhor

desempenho nas pesquisas eleitorais; e,
por último, a ala "tradicional'; composta
pelós três governadores do Sul e pelos

,
históricos do partido.

'

•••Meulugar
Participam como pàlestrantes da
videoconferência o secretário Diomário de
Queiroz, a diretora geral da Secretaria da

Educação Elisabete Anderle, secretária
adjunta do Planejamento Anita Pires e os

representantes do PNUD em Santa Catarina
'

Danilo Cunha, Tânia Zappata e Márcia
Damo. A consultora de Políticas Educacionais
da Secretaria da Educação, Nadir Peixér, é a

mediadora dos debates. Os temas abordados
são o Projeto Meu Lugar (nacional), A Educação
e o Desenvolvimento Local Sustentável e

Aprendizagem na Rede.Constam das ações'
desenvolvidas pelo projetoMinha EscolaMeu

Lugar entre outras ações a realização de cursos

de capacitação de professores, campanhas ,e
concursos de valorização da identidade

regional e divulgação de eventos em caráter

local, nacional e internacional.

Torre de�abel
Neste quadro de "geléia geral" o mais

perdido é o presidente do PMDB, Michel
Temer. Ele não sabe em que ala vai-sambar,
mas já foi defenestrado pelo pessoal
governista que o traiu na eleição para a

Presidência da Câmara. Garotinho quer
Temer ao seu lado de qualquer maneira; e
os históricos o desejam, mas desde ,que ele
"se comporte'Terner é tão fraco quê, até
agora, não fez valer a decisão tomada em

março pelo Diretório Nacional de expulsar
os filiados que aceitassem cargos no
Governo Lula. É este hoje o partido mais
forte dei País: como dizia o sábio Jaison,

, urna "gêléia geral'; a cara do Brasil.
redacao@jornaléorreiodopovo:com,br
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A susrentabilidade da
bananicultura

Os bananicultores costumam dizer

que se todos os catarinenses comessem

uma banana por dia todos os problemas
do setor estariam resolvido's. Enquanto
não aumenta o consumo da fruta,
altamente' nutritiva e

comprovadamente saudável, estamos
buscando alternativas para minimizar

os efeitos causados pela crise da sigatoka
negra e pelo excesso de produto no

mercado, .já que a, atividade é

fundamental para a sobrevivência de milhares de famílias,
no Vale do Itapocu e em outras regiões do estado:

Vem ganhando corpo no .goveino a intenção de apoiar
projeto de nossa autoria que inclui a banana rio cardápio da
m�renda escolar em Santa Catarina, O governo do E$tado
sinaliza que vai acatar aproposta e promete incluir a banana
também nas, refeições servidas nos quartéis e nos presídios,
contribuindo para o aumento dovcensümo �a, fruta.' ..

'

�, A divulgação de informações erradas sbbré a doença da
sigatoka .negra, ,que afeta as folhas das bananeiras e não

representa nenhum risco para a, saúde humana .. contribuiu (

pata a redução do consumo no mercado' interno. O
fechamento do mercado por dez meses, emJunção de uma

portaria que impedia o comércio do fruto das' regiões
contaminadas pelo fungo, aumentou o",volume disponível'
de produto e fez' os preços despencarem ainda mais. e
'Fazer propaganda e divulgar os benefícios da fruta para a,
saúde pode ser um instrumento eficaz para révert�r � imagem
negativa que a sigatoka negra acarretou, aumentando o

consumo. Outro ponto que sempre defendemos nos
DIencontros com os agricultores é a importância dal

organização �m cooperativas. Os bananicultores que ti

optaram pelo associativismo encontram menos dific�ldades' Ir

�à,' S?m;�rc,' iàgd;�'çã�:�? se,� p�odu,�? �,.��.C�?��, dia, e�p�?,��ÇãjOj,: �:
, ,dos atravessa ores.' ,�,." -,

J.' '"

,'.
' ' "

'�'J
,

,

" "

'! .' Dé's&! o inítio'Clü mandato, te:mos'féi�lilClicado qUe,r Péla Ia
, ':

'

ar
sua relevância enquanto atividade econômica, a banana

,

de��riamerecer O mesmo destaque dado à maçã na divulgação ia
ínstítucíonal de Santa Catarina. N� dia 31 de outubro, ir
promover�mos na Assembléia Legislativa u�a sessão solene

tp
em homenagem aos, bananicultores, justamente para chama xe

a atenção sobre a importância da atividade. O evento deve! m

reunir produtores de todo' o estado e uma exposição de
bananas e derivados será montada. no, hall da, Assembléia gl
Legislativa. ,

, 00v:

Outra medida que tornamos foi, o encaminhamento do 00

pedido de prorrogação das dívidas d.o.s bananícultores que ar:

contraíram financiamentos do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). O pedido
foi forrnaliaado durante visita' do �mir'Í.istro do
Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, no lançamento
do Plano Safra '2005/2006, em Florianópolís .. Solícítamqst
prorrogação do pagamento dos R$ 12,4 milhões do Pronaf,
investidos pelos bananicultores de Santa Catarina no

custeio da safra.
A prorrogação desses financiamentos, que o MOA e o

Banco do Brasil estão buscando operacionalizar, rião

impedirá o acesso dos produtores ao financiamento da nova aI

safra. Descapitalizados e com prejuízos estimados em R$ 59 I
te

milhões na cadeia produtiva, o bananicultor depende dos
recursos governamentais para produzir, Propusemos que aS

dívidas sejam pagas em duas parcelas, com vencimento, eJ1l

200,6 e 2007, mas-sabemos que essa medida, isolada, não

dará conta de mudar o cenário negativo que a atividade
enfrenta.

, O MOA está propondo às entidades ligadas aos

bananicultores que seja feito um diagnóstico completo
do setor, para que possa ser traçado um plano de ações,'
governamentais e não-governamentais, de apoio e

fortalecimento da cadeia produtiva, a médio prazo. Para

conquistar a' sus tentabil idadexl a bananicultura e

assegurar a sobrevivência das mais de 5 mil famílias que
vivem exclusivamente da atividade, precisamOs l

desencadear uma série de ações que estimulem a agregaçãO U

de valor, o equilíbrio de preço no mercado: interno, a

abertura de novos mercados, a produção orgânica e outraS

ai terna tivas.

o deputaçJo estadual Dionei Walterda Silva escrev� àl

sextas nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ttico, não?
presidente Lula da Silva (PT) jogou
ado para eleger seu ex-coordenador
liticO Aldo Rebello (PC do 'B) como

Ilidente da Câmara dos Deputados.
andoviu a coisa preta,mandou liberar
1,5 bilhão para atender pedidos de

pUlados da base e oportunistas vendi
óes do templo. Lula exonerou Rebello

wndofalta decintura para:conterquei
I de origem política contra o governo.
or� "o elegeu" na Câmara para fazer a

lIma coisa.Perguntar não ofende: Lula
inda se acha omais ético dos brasileiros,
omo disse recentemente?

lias,

SEXTA-FEIRA, 30 de setembro de 2005

... Na passarela.
o PC do B (Partido Comunista do Brasil) é
uma dissidência do PCB (PartidoComunista
Brasileiro), ambos de quase nenhuma

.

representação política ou de influência no

eleitorado brasileiro. Mas, agora, pela
primeira vez,em toda a história dos partidos
políticosdo País, um comunista éo segundo

. homem na hierarquia sucessória em caso

de impeachment do presidente e do vice,
'

ou em eventual viagem ou licença dos dois,
assumindo então por um período de
interinidade. Seria o comunismo nunca.

aceito em território verde-amarelo no

poder supremo.

.... Vai e vem
No sequndo turno das eleições
presidenciais de 2002, o governador Luiz
Henrique da Silveira (PMDB) abandonou
a deputada Rita Camata (PMDB), do
Espfrito Santo, candidata a vice
presidente na chapa de José Serra

(PSDB), acoplando-se à caravana de Lula
da Silva (PT). Agora, na quarta-feira, em
Brasília, defendeu a expulsão do senador
Renan Calheiros (PMDB), presidente do

Senado, que apoiou a candidatura do

comunista Aldo Rebello, emdetrimento
do deputado e amigo pessoal Michel

Temer, presidente nacional do partido,

... ,Em pauta
A' dobradinha dos tucanos Niura

. Demarchi dos Santos, titular da 24a

SDR, e Paulo Bauer já está sendo
considerada na mesa de conjecturas
para às eleições de. 2006. Ela para a

Assembléia Legislativa, ele à reeleição
para deputado federal. Há quem aposte

, nela como uma das mais votadas a se

confirmar a indicação. O que
provocaria, no mínimo, quadro
delicado para o PMDB re�ional, que se

obriqarla a correr sozinho. Há que se

saber, também, que posicionamento
.

teria o governador LHS nos palanques.:

... Repercussão
Erro involuntário emmatéria publicada pelo
Correio do Povo sobre o horário matcado

para a audiência pública que aconteceu

ontem, na tâmara de Vereadores de '.iq
Jaraguá do Sul, destinada a debater o I)b
\
referendo sobre o desarmamento nacional,
acabou provocando dezenas de ligações
telefônicas ao Legislativo pela manhã. Eram
convidados para o evento querendo saber
se o horário havia sido antecipado para 17
horas (na verdade, 19 horas). Erro que não
deveria ocorrer, mas que mede bem o

fndice de leitura do CP.

CONFIRMADO

Rose Vasel se filia ao Pt, para
:::concorrera deputada federal
oiar
) da
ado

não

lUiu WlINA TOMASElLl

.0
rma Vice-prefeita seões

ível' liou ontem, depois
ais. ereunião com a
.a a

ecutiva estadual
�em
o o

jARAGuÁ DO SUL'-o Partido
nos

da. oeral ganhou ontem um nome

que] t peso na microrregião para

d sputar as eleições do ano que
. es .

'. , em, A vice-prefeitaRosemeire
��� I !seldeixou o PTB, depois de

;élâ! j�nos filiada.para �ng:�ss,q: no
, atido do .prefeito Moacir

ma
rtoldi. Rose assinou a ficha de

ção iaçãono PL ontem à noite, na
lTO! âmara de Vereadores, horas
ere

tpais de ter se reunido com a

usr xecutiva estadual da legenda
eve, mFlorianópolis.
de O encontro na, capital,

gundo Rose, foi decisivo para
onfi�mar sua filiação no PL,
onsideracla a melhor estratégia
ra viabilizar a eleição de Rose

como deputada federal pela
aliança formada nas eleições
municipais de 2004. Até então,
a única certeza era de que a vice

prefeita se filiaria aoPl., PQT ou

PPS, partidos que compõem �
coligação junto com PTB no

município.
"A nossa preocupação é

justamente manter nomes para
que futuramente a gente possa
estar concorrendo a' deputada
federal pela coligação", disse
Rose, reforçando as declarações
anteriores sobre a justificativa
para a mudança de sigla. Pelo
PTB, Rose considera que sua

candidatura seria prejudicada
pelo fato do partido já ter os

candidatos definidos pela Igreja
Quadrangular, no comando do
Diretório estadual.

Apesar de admitir que a

aliança PL, PTB, PDT e PPS já
definiu por indicar seu'nome para
concorrer a uma vaga na Câmara
dos Deputados, a vice-prefeita
afirmou que o número de,

residente da Câmara rebate
ríticas de vereador do PFL
JARAGUÁ DO SUL- ''A.cho que,
mo vidente, ele vai morrer de
me". A frase é do vereador e

idente do Legislativo, Ronaldo
aulino (PL), rebatendo

,

larações do vereador Carione
avanello (PFL) publicadas ontem
lo Correio do Povo contendo
'ticas à maioria dos secretários e

,

'ores diretos do prefeitoMoacir
rtoldi (PL) e aludindo a previsões
Ue teria feito quanto a curta

rtnanência de alguns titulares que
ualifica como incompetentes.
gundo o vereador pefelista, à

ceção de Afonso Piazera Neto,·
Ue assessora a área de,
ejamento e que estácotadopara

Pasta de Urbanismo, e Jean
Utprecht, presidente da FME

undaçãoMunicipal de Esportes),
a ora transformada em autarquia

ela reforma administrativa
Provada recente�ente pelo
lativo e que está confirmadona

unÇão, os demais não têm

nhecimento e nem competência.
Como intuito, segundo disse, de

re&escar amemória" de Pavanello,
o
Presidente da Câmara de

Vereadores' lembrou que o

oposicionista havia diagnosticado
vitória folgada do candidato a

prefeito (o 'tucano Vicente

Caropreso) apoiado pelo governo
..

anterior nas eleiçõesmunicipais de
2004 e que ele (pavanello) seriaeleito
presidente do Legislativo. "Errou feio

I no papel de vidente; como se auto

intitulou. Vai morrer de fome
tentando adivinhar Q que só elevê",
ironizou Raulíno.

Lembrou, também,quePavanello,
em outras oportunidades, elogiou
secretáriosdoatualprefeito, "inclusive
áNildaBertolcli",mulherdoprefeito e
atual secretária de Desenvolvimento
Social, área que ganha nova
nomenclatura na reforma. Quanto.
ao secretirio de Produção, Leônidas ,

'Nora, tido pelo pefelistá como o

próximo a desembarcar do governo -

"ele não vai comer nem o panetone
e nem o ,.peru que a Prefeitura
distribuinoNatal" - o presidente do
Legislativo não deixou pormenos. '

"Vai, sim, e numa cestamuitomelhor
que. aquelas distribuídas pelo
governo que ele (Pavanello)
apoiava". (Celso Machado)

candidatos na microrregião será,

decisivo para a confirmação ou não I

de sua candidatura. "Precisamos
ver se a microrregião vai ter mais
candidatos. Se colocar, vamos ter
que reperisar omeu nome, porque
o candidato deve ser o que tem

mais carisma e que consegue o

maior número de votos",
ponderou.

Para o' prefeito Moacir

Bertoldi, o ingresso de. Rose no

PL representa a "valorização do
grupo enquanto coligação" e
uma possibilidade maior de

elegê-la deputada federal. "A
vinda dela nada mais é do que
uma preocupação para fazer uma
campanha 'com maior

possibilidade de eleger ela

(Rose) 'pera�te a legenda",
resumiu.

Com o ingresso da vice

prefeita no PL, falta à coligação
definir o nome de quem fará'
dobradinha ela nas eleições do
ano que vem, Os dois candidatos
.da aliança para deputado

CESAR JUNKES

Rose assinou ficha ontem

estadual são os vereadores Ruy
Lessmann (PDT) e Ronaldo
Raulino (PL), presidente da
Câmara de Vereadores e que

acompanhou Rose no encontro
com a Executiva estadual do PL.

Encontro nacional mobiliza
PMDB para Florianópolis

GUARAMIRIM-oPMDB (partido
do Movimento Democrático

Brasileiro) tem reunião regional
marcadaparahoje, nas dependências
daSociedadeAtiradores, emCorupá.

. Segundo ogerente de Infra-estrutura
'da 24ª SDR (Secretaria de
DesenvolvimentoRegional),Nilson
.Bvlaardt, na pauta constam assuntos

-relacíonados com aS convenções
municipais do partido programadas
para dia 30 de outubro. Entretanto,
não esconde que as atenções estão
voltadas parao encontronacional do
PMDB marcado para domingo no
municípid de Palhoça, região da
Grande Florianópolis, ondedelegação
doVale do Itapocuvaiestarpresente.
Enão éparamenos vistoaconstelação
de "estrelas" do partido que já
confirmarampresença.

Na região, oPMDBanda "quieto"
em relação a prováveis nomes para
disputar cadeiras na Assembléia

Legislativa eCâmara dos Deputados
em 2006. Bvlaardt diz que é preciso
esperar as composições que se

originarão da verticalização das

eleições majoritárias, se mantida a

legislação atual, ou, se não, articular

com outros partidos. Em Santa
, Catariría, o próprio governador Luiz
Henrique da Silveira (PMDB) não
esconde desejo de manter a atual

aliança com uma das alas do PSDB

que participa da administração
estadual e, ainda, agregaroutras siglas
na campanha (do governador) à

reeleição. O encontro nacional

domingo, em Palhoça, vai reunir os
hoje tidos como radicais, a começar
pelo anfitrião, Luiz Henrique da
Silveira, em relação ao governo do
presidente Luiz Inácio Lula dáSilva
(PT), que tem segmento do partido
alojado no primeiro escalão. Já

. confirmaram presença os

governadoresGermanoRigotto (RS),
RobertoRequião (PR),RosaMatheus'
(RJ), alémdomarido e ex-governador
Anthony Garotinho, que ensaia

candidatura à presidência da

República, alémdo deputado federal
paulistaMichelTemer, que na eleição'
do comunista Aldo Rebello à

presidência da Câmara dos

Deputados, na quarta-feira, incitou
a ala peemedebísta que lidera avotar
no candidato do PF da Bahia, José
ThomazNonô. (Celso Machado)
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Concurso elege estudantes para�;�
prefeita, vicee vereadoresmirins',

}ARAGUÁ DO SUL _ "Os
homens que se cuidem, porque
as mulheres estão chegando". A
fras� foi dita de improviso-pelo
prefeito Moacir Bertoldi ao lado
da estudante Larissa Caroline
Baita, que teve a melhor

performance entre os candidatos
e foi eleita prefeita mirim da
cidade. O concurso, promovido
pela administração municipal, foi
realizado ontem à tarde na Scar

(Sociedade Cultura Artística) e

reuniu cerca de 800 alunos de
escolas públicas municipais.

Além de Larissa, também foi
eleita a vice-prefeita, Celiane
Rodrigues, e 11 vereadores
mirins, que formam a chapa
PTE (Partido Trabalhista
Estudantil), todos da Escolà
Municipal de Ensino
Fundamental Marcos Emílio
Verbinen, no Bairro Estrada
Nova. A vitória foi comemorada

duplamente pelos alunos, já que
primeiro eles precisaram ter sua

chapa eleita dentro da escola

para só depois disputar com as

outras 25 escolas participantes.
No total, o projeto da

administração envolveu em

eq
'�b

torno de 5,3 mil alunos dt5v
quinta a oitava séries, que'
tiveram a oportunidade clt?
apreender sobre o funciona�b
menta do Executivo � dd r
Legislativo, corno comenta (;Ib
consultor da Prefeitura, Eqi;n
Voltolini. '�A intenção é desper1
tar o espírito de cidadania e vi- q

vência política para transforma?8
os jovens em pessoas politizadas.

'

Certamente eles serão diferen
tes do que fomos e bem i.nelhore�".

A prefeita m ir im que,
acompanhada da vice-prefeita
mirim, vai acompanhar de pert\) ,

o trabalho da administraçãó
municipale do prefeito - no

próximo dia 11 -, tem a mesmâ

opinião de Voltolini e elogiou a:
it�iciativã. "Foibem importanté-;
porque a gente se interessa mata+

pelo assunto, que é deixado d�
lado pelo adolescente. Acho
bom ter um contato maior,
porque u� dia também vou:
votar", disse -.

A posse da prefeita, vice e

vereadores mirins será realizada
no próximo dia 6, às 19h, ria

.

Câmara de,Vereadores, com um
sessão especial para eles. (CT) :,1;1.'

q ..

:;ibEni Voltolini nega que vai
,

assumir a Secretaria de Saúd&:�
}ARAGUÁDO SUL-o consultor

da administração municipal, Eni
Voltolini (PP), negou ontem ,que
vaiassumir a Secretaria de Saúde.
O ex-deputado federal, que foi
secretário estadual de Saúde na

gestão.do governador Esperidião
Amim, classificou de "confusão" as
especulações que surgiram com o

anúncio da saída do dentista
Alfredo Günther do cargo,
confirmada pela vice-prefeita
Rosemeíre Vasel ao Correio no

início da semana.
"Está havendo uma confusão

com o que se 'Chama de prestar
consultoria: integral na Secretariá
de Saúde", afirmou. Segundo
Voltolini, o que existe é uma

solicitação do prefeito Moacir
Bertoldi (PL) para que, nos

'próximos três meses, o consultor

"intensifique a dedicação' à pasta
no período de transição até a

nomeação do' novo secretá

rio."Tambémpor conta do trabalho

que já vivenciei em outros setores,
como na Secretaria de Planej
amento", completou.

O consultor disse que nesse

. 9-'

momento não definição sobr�.Ci
quem será nomeado secretário, o . :
que acredita que irá acontecer no' -1
início do próximo ano.' "Ness�:�
período, deverá haver u�1\,
interinidade para dar os efeitos ;.,1

legais ao cargo", informou.
'. )

Engenheiro agrônomo concur- c,
sado da Cidasc (Companhia Inte--&·j .

grada deDesenvolvimentoAgrícolan
,

, de SantaCatarina) e cedido tempo'! 5
rariamente para aPrefeitura, Vo�tolin.tp
disse aindaque tempretensãodeabrir(j

. uma empresa de consultoria em.�� .

- 'bl! "C_ d' �gestaopu ll�. c:;toume preparan 9�
para isso", revelou. «n . :�

'
•.r.:

. • Eni Voltini disse que
não vai assumir a
Secretaria da Saúde.
Segundo ele, isso não

passa de uma confusão.

I,,: ;.

• Ele tem interesse em

abrir Uma empresa de
consultoria em gestão
pública.
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CORREIO ECONÔMICO
Avanço das importações
o Banco Central espera que as importações acelerem e cresçam
21,1% no próximo ano. As compras de produtos provenientes do
exterior devem chegar a US$ 92 bilhões, contra os US$ 76 bilhões
estimados neste ano.Já para as exportações, a expectativa é de
um crescimento muito menor do que o verificado nos últimos
anos: 6,1%. Com esse crescimento, as vendas ao exterior

.cheqariam a US$ 121 bilhões, o que resultaria em .um superávit
comercial de US$ 29 bilhões -para este ano, a expectativa do BC é
de um saldo positivo recorde de US$ 38 bilhões.No acumulado de
2005,6 superávit comercial está em US$ 31,889 bilhões, próximo
ao atual recorde registrado em todo o ano passado (US$ 33,696
bilhões).Há meses o crescimento do ritmo das importações já é

esperado. A queda da cotação do dólar -que hoje oscila em torno

de R$ 2,23- e a recuperação da economia interna geram a

expectativa de crescimento das compras do exterior.

,I

Deflaçã,o
à índice Geral de Preços ao

'Mercado registrou deflação
-de 0,53% em setembro. Trata- ,

'se da quinta taxa negativa
seguida. A queda dos preços,

,

no entanto, foi menos intensa
-do que a ao mês anterior,
.quando o índice havia

.apurado deflação de 0,65%.0
; IGP-M corrige a maioria dos

-contratós de aluguel. Após
cinco meses seguidos de

queda de preços, a taxa do
índice no acumulado do ano

: é de 0,21 % e nos últimos 12

� meses, de 2,17%.

Balança
Os preços no atacado, '

mostraram reduziram a

intensidade de queda' e
passaram de -0,88% para -

0,76% de agosto para
setembro. Bens finais

(produtos acabados) e
matérias-primas continuaram'
em trajetória de queda, mas os

bens intermediários (insumos
I

industriais) puxaram o

indicador para cima.

, Significativas
,

Os produtos acabados
registraram queda de 1,30%. A

variação foi ditada pelo
comportamento dos alimentos,

'

"in natura" e dos combustíveis

para consumo que mostraram

recuo nos preços. Os, alimentos
"in natura" chegaram a cair

10,09%.Os combustíveis e

lubrificantes para a produção
passaram de -0,88% para -

2,73% e puxaram a taxa dos
bens intermediários (de -

1,05% para 0,28%).

,

,

: Efeito
o comportamento da inflação

·

em setembro mo.stra que a

nová queda de preços foi
motivada por fatores

específicos que influenciaram
os produtos agrícolas. Os

• produtos industriais estão
: cada vez mais deixando de

: -lado o efeito do câmbio e

mostrando tendência de

, aceleração. redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

,-
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,I

Década de 60. Um cano alemã�. LJ�
carro pequeno. Nos Est�doS U�ldos.

Rejeição imediata e Irreverslvel.
Irreversível sem a p:�p�ga�da, claro.

Do cérebro do publicltano Bill B�mbach
saiu a histórica campanha que Inundou

. Estados Unidos de fuscas. A ter�a deos .

e carroes'

Henry Ford, das limuslnes .

'

rendeu.,se ao prático e resistente ,

.

h alemão Sorte da Volkswagen,
carnno· da

que acrooitavi;l em propagan
.

.

Think Sma".

SEXTA-FEIRA, 30 de setembro de 2005

RECONHECIMENTO
,

MalweeMalhas recebe Prêmio
IlEmpresa Ci,dadã"da ADVB

O presidente da ADVB, Giancarlo Tomelim, anunciou os nomes das empresas premiadas

premiados são: Baesa, Brasil
Telecom, BRDE, Clinimagerri,
Nação Hip Hop. E preservação
ambiental: Malwee, Parque
Unipraias, Transpetro, Tractebel.

Para o presidente da Malwee,
Wander Weege, o prêmio serve

acima de tudo como um estímulo.
''A Malwee sempre orientou-seus
valores e princípios de gestão pela
responsabilidade com as

comunidades afetadas por suas

atividades. Da mesma forma, 'a

consciência ambiental e o

compromisso social sempre

pautaram as ações da nossa

empresa desde a fundação, em
1906, da firmaWeege-�mpresa que
evoluiu para o que é hoje aMalwee
Malhas. Estes prêmios são mais que
o reconhecimento dos nossos

esforços neste sentido. São um
incentivo para continuarmos a

buscar soluções que permitam a

melhoria da qualidade de vida das

pessoas e do planeta", explicou
Weege.

"Nos dias de hoje, a empresa
que não tiver seu olhar voltado
para as questões sociais que

mel
afetam e interferem diretamenle ti
na sua comunidade,' na vida o
seus profissionais, está alienai
em relação a esfera social If�

,mercado. Uma' ação uá

sobrevivesem a outra, Deve

apostar no potencial humano,na
saúde do planeta e preservaçí
da cultural. Esse é o diferencia'
explicou Tomelin. As premiad� lm
receberãotroféu e, c�r:tifiçadpel1] tt

solenidade promovida pe\j 'jOI
entidade no dia 11 de outubq UI

Centro de Eventos da Pousa0, Liu
Rural do Sesc, em Lages.

Empresa Weg doa R$ 30 mil ao Hospital Santo'Antônio
I GUARAMIRIM -,Ontem, o

Hospital Santo Antônio foi
beneficiado com a doação de R$
30 mil. O dinheiro foi doado pelo
grupo Weg ao Fundo para a

Infância e Adolescência e será
usado paramelhorar o espaço físico
do setor de pediatria e do berçário,
e na aquisição de equipamentos.

O diretor do hospital, Sílvio
Finardi, destacou que a Weg tem
sido uma grande parceira "Há 30
dl�s instalamos, um gerador de

oxigênio doado pela empres\l e que
possibilitará uma grande economia
para o hospital", informou. O
representante do grupo Weg,

MARIA HELENA DE MORAES

� Ganhou nas

categorias: participação
comunitária e

preservação ambiental.

LAGES (CNR/ADI) - A

participação das empresas
catarinenses no Prêmio Empresa
'Cidadã ADVB superou' as
expectativas da entidade. Na 7º
edição, 40 cases foram analisados
pela comissão julgadora, o dobro
do ano anterior. O presidente da
entidade, Giancarlo Tomelin,'
anunciou os 23 cases premiados
com o selo ontem no Grande
Hotel, em Lages. Criado como
estímulo às práticas de
responsabilidade social, o Prêmio
Empresa Cidadã ADVB destaca
os cases de ações sociais efetivos e

promove uma vitrine de bons
exemplos.

As empresa� vencedoras na

categoria participação comu

nitária são: Altenburg, Colo-.
,

rminas, Instituto Engevix, Instituto
Floripa-Futuro, Malwee,
Metalúrgica Riosulense, Polícia
Rodoviária Estadual, RBS TV
Centro Oeste, sec, Sindscon
Blumenau, SulCatarinense, TV .

Record Itajaí, Unisul, Vonpar. No
désenvolvimento cultural os

PATRocíNIO

Informe-se: www.acijs.com.brlsemana

MartinWeminghaus, garantiu que
a empresa vai "continuar
contribuindo com o hospital", o
prefeito Mário Sérgio Peixer
observou que é muito importante
a colaboração da iniciativa privada.

Uma área' de 580 metros

quadrados, que vai abrigar o novo,
centro cirúrgico, está em fase de

construção no hospital. O espaço
será composto por três salas

cirúrgicas, sala para esterilização de
materiais, sala de recuperação e

demais dependências. A obra, que
não teve o valor do investimento

divulgado, está sendo custeada pela
empresaMalwee Malhas.

•

r ,
••

APOIO

I Câmara
Municipal de
Jaraguá do Sul CORREIO DO POVO

R

O representante,daWeg, MartinWerninghaus (esq,), entregou ad�açao �d

Zoom Creative

5�, Semana da
Comunica ão

Não entre em crise, crie.
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o cadêmicos da Unerj entram
" '

• • •

a Justiça para garantir vagas

SEXTA-FEIRA, 3D,de setembro de 2005

foi prorrogado para o dia 31",
afirmou. Contrariando a afirmação
da reitora, o presidente do DCE

'

(Diretório Central dos Estudantes) ,

Heber Ferreira, que 'cursa a 7a fase
do curso de Arquitetura, diz que
muitos alunos não sabiam deste

prazo e que amaioria não pôde se

matricular porque está em débito
com a instituição.'Otoniel da Silva,
acadêmico da 9a fase de

Arquitetura, conta que mesmo

tendo renegociado seu débito não

conseguiu se matricular. "Minha
dívida foi parcelada e ficou
acertado que o primeiro
pagamento seria feito no dia 20 de
setembro. Como amatrícula tinha

que ser feita até o dia 31 de agosto,
tentei negociar com cheque pré
datado, mas a Universidade não ,

aceitou. Agora, não posso mais,
,

fazer provas e um professor até
pediu que eu saísse da sala de aula,
tudo por orientação da reitoria",
indigna-se.

Acusação
O acadêmico da 6à fase de

Direito, Rogério Napoleão, afirma
que a atitude é- "uma �fronta à

Constituição". Ele diz q�e, a

exemplo de outros' alunos, está

passando por' dificuldades
financeiras e tentou renegociar seu
débito, o que não foi aceito pela
Universidade. O presidente, do
DCE, Heber Ferreira, reclama da

postura "anti-democráãêa'vdê
Consuni (conselho universitário

Vanessa Weiller, 21 anos,

,telefonista da Unerj - "Vou

pagar uma dívida que tenho
com o meu avô. Se sobrar,
compro algum presentinho':

Jeremias Misael de Souza,
35 anos, funcionário da

Engepasa. - "Pretendo comprar
presentes de Natal para os

meus quatro filhos e comida':

mais baixos, é o investimento mais
seguro nestemomento da economia

'

brasileira. "Mas qualquer iniciativa
deve ser embasada em conhe-

"cime�to do, mercado", avisa o

economista, que dámais uma dica:

POLÊMICA

Carla 'Schrelner, reitora

que delibera sobre o regimento
interno da instituição, presidido pela
reitora), "Queremos respeito, A
reitoria age de formaabsolutista e

não dá espaço para os acadêmicos",
argumenta, Ele acredita que as

atitudes tomadas pela reitoria são

uma forma de intimidar o

movimento estudantil, A reitora

Carla Schreiner disse que o

'argumento é "absurdo", "Não estou

preocupada com movimento

estudantil. Acho mesmo que
alunos não devem ser vaquinhas de

ário extra dos trabalhadores está comprometido

Nelson Scaparto,-60 anos,

taxista e aposentado. - "Ainda
não sei, Paguei o INSS por 36
anos e agora vou usufruir o
beneficio"

Sílvio Boppré, 34 anos',

farmacêutico. - "Vou pagar as

contas e trocar de carro. Mas
estou contandocom o dinheiro
de minha esposa':

"não invista todas as reservas em um

único tipo de opção'l.O economista

também frisa que o importante é

viver bem e com tranqüilidade e

que, mesmo pensando no futuro,
deve-se considerar o presente.

Heber Ferreira, presidente DCE

presépio". Ela garante também que
a instituição não é "absolutista", e
que apenas segue a legislação
federal que estipula que 70% do
Consuni deve ser formado por
professores. "Ela mesma indica

quem fará parte do conselho e todos
fazem só o que ela quer, porque não

querem perder o emprego. Desde
que aUnerj foi fundada, ela ocupa
o cargo de reitora e nunca houve

uma, eleição direta. Vamos lutar

pelos nossos direitos até o fim",
garante o presidente do DCE.

)ARÁGUÁDO SUL - Pagar contas
oomprar presentes deNatal. É isso
a grande maioria das pessoas
de fazer com o 13° salário, O

sobrar fica para os presentes de
13],Na avaliação do economista
ar Possamai, as pessoas que

tendem usar o 13° para saldar
i� estão no caminho certo. De
'rdo com ele, todas as pessoas
eriam reservar parte do salário do
,cerca de 5% a 10%, para uma
pança de longo prazo e se tiver

�ao :�dições, reservar 30% do 13°
'-'"

0,Comprar somente o que for
ária é evitarprestações longas

�ros altas também é importante
obter um equilíbrio financeiro
avaliação de Possamai.
Ficarde olho nas alternativas que
mercado econômico está
trecendo e aplicar com segurança

, ,liInadica do economistapara quem
�ou as contas e deseja investir o
eirado 13° salário.Nestes casos,'

'�ao economista, o importante é
rqualo tipo de investimentoque
encaixa no perfil da pessoa. '�s
: as Conservadoras não 'devem

. Quem é mais arrojado pode
,

vestirem aplicações de risco, mas
Ve ficar ciente que pode sair no

tlUízo", alerta.
Para as pessoas que se

!\sideram arrojadas, Possamai,

LaOFundo ouCarteira deAções
Para os mais conservadores, a

icionalCaderneta de Poupança,
e, apesar de oferecer rendimentos

Codejas atinge superavit após -

'1
cinco anos com saldo negativo i

}ARAGUÁ DO SUL - O

presidente daCodejas (Companhia
de Desenvolvimento de Jaraguá do
Sul), Jair Pedri, anunciou que a

empresa está registrando superavit
desde junho deste ano. Nos últímos
cinco anos, a empresa, que tem a

Prefeitura como principal acionista
(99,96%), estava com receita

inferior às despesas. Os resultados
positivos foram obtidos através de
uma série de medidas adotadas

'

pela atual presidência.
Pedri destacou ações tais como

a' realização de uma auditoria
interna que resultou na

diminuição. das despesas com

combustível dé R$ 2 mil ao mês
para cerca de R$ 1,2 mil. Também
começou a ser feito um controle
rigoroso do uso de máquinas e

equipamentos e da quantidade do
material de construção usado nas
obras.

está fornecendomacadame para a

Prefeitura de Schroeder e fazendo
a reforma do Hospital e Mater- ,

nidade [araguá. Conforme deter�
minação do prefeito. Moaci�.
Bertoldi, todas as obras realizadas.
pelas secretarias e que tenham
investimento de até R$15mil (valor
que dispensa licitação) deverão ser

executadas pela Codejas. Este ano,
a empresa já realizou reforma em

15 escolasmunicipais.
No mês passado, a Codejas

pagou o 13º salário aos seus 44
funcionários fixos. Segundo Pedri,
o valor líquido da folha de

pagamentos dai empresa é de R$ ;
, I

31 mil. O presidente informou. I

ainda, que estão abertas as

inscrições para teste seletivo,
através do qual serão contratados
em regime temporário, 15 auxiliares
de serviços gerais.As inscrições são
gratuitas e podem ser feitas no

Codejas (fundos do Pavilhão B do

Parque de Eventos). O salário é de

R$400,00.

o roRREIO DO POVO

Reitora garante
e Instituição' segue
atuto e que alunos

nheci�m o prazo

jARAGUÁ DO SUL -,Cerca de

acadêmicos daUnerj (Centro
'versitário de Jaraguá do Sul).
não fizeram' suas matrículas

[O do prazo estipulado pela
'tiIição estão entrando na

'ça para garantir o direito. de
tiràs aulas. Os alunos, muitos
prestes a concluir os cursos,
desligados da Universidade
'oque prestar novo vestibular
voltar a estudar. O prazo para

I' ização das matrículas do 2º

�estre encerrou em 31 de

iente �to. Alunos em débito corri a

laoe ouraria, não puderam se

pao tricular para a fase seguinte e

í1ale tros alegam que não se
nà tricularam porque não teriam

le'5 avisados do prazo final.

f,�a A reitora da Universidade,
�Ç�, laSchreiner, garante que todos

[Ial mdo prazo estipulado. (O dia
adal Imatrícula consta na agenda
lel1l �to�os ds alunos recebemi+Os

�el� rJoêmicos começaram a ser

Ibr�1 etados no mês de maio.
sao dusive, a data inicial para

�tuação das matrículas era 1º de
:to,mas como 800 alunos ainda

,

tinham sematriculado, o prazo

Serviços
Atualmente .. a Companhia

RAPHAEL GÜNTHER

o presidenteJair Pedri (dir)disse que economia interna foi essencial

Atendimento ao cidadão
é priorizado pelo Governo.

SOcreiaria de Estado da
Segurança Pública e
Defesa doCidadão

I'

Em Itajai, a segurança do cidadão recebe investimentos. A reforma doprédio da Central
de Atendimento é um bom exemplo. O Estado garantiu melhorias para a unidade,
que agora, moderna e funcional, oferece um atendimento diferenciado e humanizado
à população da região. Com à apoio de estagiários da Univali, asjilas de espera foram
reduzidas e aspessoas são recebidas com mais conforto. É o Governo de Santa Catarina
levando mais qualidade ao atendimento do cidadão.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANORAMA setembro de 2Q05SEXTA-FEIRA,

CitNCIA

Estado fará coleta de sangue umbilical
. .., (

CELSO MACHADO de médicos no trabalho de

conscientização das gestantes a

partir do período do pré-natal. A
deputada ressalta a importância
da doação do sangue umbilical,
que pode tratar com sucesso

doenças cardíacas, câncer,
hepáticas e da visão, entre outras:
de cada 10 mil doações, em

média, uma é compatível com o

paciente receptor.
Hoje, pela ausência quase

absoluta de doadores, já que a

técnica de transplante ainda dá
os primeiros passos no País,
enfrentando, inclusive, resis
tê n c ia s em segmentos da

sociedade, é preciso recorrer ao
Banco Mundial de Células. Por

.

exemplo, em Nova Iorque. Sem
incluir custos com transporte e

procedimentos hospitalares,
representa desembolso de R$ 70
mil. Ainda segunda a deputada,
o banco de coleta de sangue
umbilical catarinense já tem

pedido de credenciamento
encaminhado ao Ministério da
Saúde.

O projeto da parlamentar
determina, em seu artigo 5Q, que
o sa�gue só Serpa coletado de
recém-nascidos cujo parto
ocorrer entre a trigésima e a

quadragésima segunda semana

de gravidez e, obviamente, com
autorização por escrito antes do
nascimento da criança. E, ainda,
que o profissional responsável
pelo parto, quando ocorrer a

doação, efetuará todos os

procedimentos necessários a
.

conservação e encaminhamento
do cordão umbilical aos órgãos
públicos para que efetuem o

conge lamento e armazena

mento.

A inobservância quanto a este

dispositivo'do projeto implica três

tipos de penalidades: advertência
quando da Primeira infração; na
reincidência, sindicância para

'

apurar responsabilidades e

eventuais punições e, finalmente,
punições aplicáveis definidas em

,

.decre to do chefe do' poder
Executivo' (o governador). O
Estado também fica autorizado,
peloprojeto, a firmar convênio
com entidades públicas e

particulares, devendo as despesas
correrem por conta do orçamento
próprio da Secretaria de Estado
da Saúde.

� Investimentos
, ,

previstos são'

da ordem de
R$ 1 milhão

JARAGUÁ DO SUL- Em quatro
meses deverá estar funcionando
o primeiro banco público para
coleta de sangue umbilical de
SantaCatarina.em Florianópolis,
Projeto de lei da deputada
Simone Schramm (PMDB) foi
aprovado pela Assembléia

Legislativa e prevê que
maternidades e estabelecimentos

hospitalares congêneres (os que
não trabalham exclusivamente
commaternidade) são obrigados
a fazer campanhas permanentes
de doação de cordões umbilicais.
O banco será gerenciado pelo
Hemosc (Centro Hemoterápico
de Santa Catarina) da Capital,
aproveitando a rede estadual de
coleta de sangue já existente no
Estado.

Segundo a deputada, o

empreendimento representa
investimentos da ordem de R$ 1

milhão, verba que, já estaria

garantida pelo governador Luiz
Henrique da Silveira (PMDB),
contando com apoio logístico do
HospitalAlbert Eistein, de.São
Paulo. Na prática, também vai

depender muito da participação

Em 2001, o INCA (Instituto Nacional de Combate ao Câncer)
inaugurou o Banco de Sangue de Córdão Umbilical e Placentário

(BSCUP), o primeiro banco desse tipo do Brasil, visando aumentar
as chances de localização de doadores, para os pacientes que
necessitam de transplante de medula óssea. As chances de um

brasileiro localizar um doador em território nacional é trinta vezes

maior que a chance ·de encontrar o mesmo doador no exterior,
segundo pesquisá realizada pelo Registro Nacionál de Doadores
de Medula Óssea (REDOME). Isso ocorre devido às características

genéticas comuns à população brasileira. Além disso, 6. BSCUP'
pretende ser um projeto piloto para a instalação de outros bancos
brasileiros e para treinamento de profissionais e regulamentação
desta atividade.
As células-tronco são células muito especiais. Elas surgem no ser

humano, ainda na fase embrionária, previamente ao nascimento.

Após o nascimento, alguns órgãos ainda mantêm deritro de si urna
pequena porção de células-tronco, que são responsáveis pela

. renovação constante desse órgão específico. Essas células têm duas
características distintas: 1- elas consequern se reproduzir,
duplicando-se, gerando duas células com iguais características; 2-
conseguem diferenciar-se, ou seja, transformar-se em diversas
,outras células de seus respectivos tecidos e, órgãos.
Um exemplo é a célula-tronco hematopoética, que no adulto se

localiza na medula óssea vermelha. Na medula óssea; ela é

responsável pela geração de todo o sangue, Essa é a célula que
efetivamente substituímos quando realizamos 'Um transplante de
medula óssea.

A deputada Simone Schramm (PMDB)é autora do projeto
DIVULGAÇÃO

Após 20 anos sem poder se

mover, Hwang Mi-Soon voltou,
caminhar com ajuda de um

andador. A coreana que sofreu
um acidente, passou por uma

reconstituição de coluna feita'
com a utilização de células
tronco derivadas de sangue
coletado de cordão

urnbilical.Sequndo os

pesquisadores, trata-se do

primeiro caso divulgado no

mundo em que um paciente'
com danos na espinha dorsal' i

obtém êxito com este tipo dê
tratamento

CP JURíDICO CORREIO TV
redaCaO@jornalcorreiodopovo,com,� I

A inclusão dos deficientes nomercado <'

de trabalho,nosmoldes da lei 8.21'3 de 1991
N'atelona
A vida da cantora Cássia Eller vai virar longa
metragem. Pelo menos três grandes produtoras
cinematográficas -entre elas a Globo Filmes- estão

disputando os direitos de adaptação do livroApenas
uma Garotinha - A História. de Cássia Eller" O livro, da
editora Planeta, escrito pelos jornalistas Eduardo Belo
e Ana Claudia Landi, foi lançado em julho passado e

já está na casa de 12 mil cópias vendidas ...
\

Começo
A aproximação teria acontecido em agosto, quando Falcão gravou o

MT\{ Ao Vivo O Rappa. Mais do que um interesse mútuo, o 'casal' já pode U

ter dado os primeiros sinais de um clima de romance no ar. Assim como

Ohixico mostrou no dia 23, após o show de Maria' Rita, Falcão, que foi

sozinho ao espetáculo, foi
cumprimentá-Ia e ambos usavam

um lenço na cabeça, amarrados do
mesmo modo: Segundo o jornal, os
lenços seriam um sinal de

compromisso. Depois de deixar o
camarim de Maria Rita, porvolta das

4h, Falcão e cantora seguiram para
uma pizzaria no Leblon, onde
ficaram até às 7h.

Conforme se verifica através dá Lei 8:213, de 24 de julho de 1991,
em seu art. 93, a empresa privada, que possua em seu quadro de
funcionários um número' de cem ou mais empregados, está
obrigada a preencher 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários
reabilitados ou pessoas portadoras de deflciências, devidamente
habilitados, no intuito de promover a inclusão e a reabilitação social.
Regulamentada pelo Decreto n o. 3,298/99, a norma prevê,
detalhadarnente, quais os grupos beneficiados pela mencionada

lei, quais sejam: os deficientes físicos, mentais, visuais; auditivos e

múltiplos. .

.

Em virtude do teor da referida lei, A Delegacia Regional doTrabalho,
juntamente com o Ministério Público do Trabalho, estão engajados
numa ofensiva junto às empresas catarinenses, para garantir a cota
reservada aos portadores de deficiência no mercado de trabalho.

,

Contudo, a grande dificuldade enfrentada pelas empresas é a falta
de deficientes para ocuparem os cargos que lhes seriam de direito
nos referidos estabelecimentos empresariais. ,

Portal razão, ao ser efetuada a fiscalização, o Ministério Público do
Trabalho evita punir as empresas de imediato.
O que habitualmente às empresas, vêm realizando é firmamento

�e termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, com o

prazo máximo de dois anos para adequar o quadro de funcionarias
;à legislação vigente. Somente após este prazo, as empresas que

;tenham firmado o termo de ajuste e não adequaram o número de

deflclentes; serão notificadas e posteriormente multadas, nos
moldes da Lei 8:213/91.

:No entanto, vale ressaltar que, assim como as empresas devem

'cumprir com o que consta em Lei, cabe também ao Ministério

:Público fiscalizar o cumprimento da Lei 10.098, de 19 de dezembro

ide 2090, que dispõe acerca critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com

mobilidade reduzida, por parte do PoderPúblico Munlcipal onde
estiver sediada a empresa.

.

Loqo, não cabe somente às empresas fazerem valer o que consta

na Lei 8.213/91: compete, da mesma' forma, ao Poder Público

Municipaí observar os ditames da Lei 10.098"para que propicie
meio adequado de acesso aos deficientes capacitados aos locais
de trabalho.

A história
Considerada um dos maiores fenômenos do pop
nacional dos anos 90, e que já foi chamada de
herdeira musical de Cazuza, Cássia Eller morreu na

noite do dia 29 de dez'embro de 2001, numa clínica
do Rio, onde foi internada e sofreu sucessivas

paradas cardíacas. Ajuda
A modelo britânica, Kate, Moss, se
internou em uma clínica americana

por um mês, após a publicação de
fotos nas quais ela aparece ,

cheirando cocaína e que afetaram
seriamente sua carreira, informaram
dois jornais da Grã-Bretanha. Amigos
da modelo contaram ao jornal The
Times que ela partiu para a Clínica

Meadows, em Phoenix, Arizona, com
a diária ao custo de US$ 4 mil, para
se submeter a um "tratamento

médico e terapia': O tablóide The
.Sun afirma que Kate chegou à clínica
no sábado. Em uma nota, Kate Moss -

descoberta há 15_anos por uma
agência de modelos, quando andava
em um aeroporto de NovaYork -

assumiu "total responsabilidade" por
.

suas ações ,e garantiu que começou
a dar "os difíceis, mas necessérlos

passos" para resolver "problemas,
pessoais': Em 1998, a modelo ficou
internada em uma clínica de

desintoxicação para tratar, como ela
mesma admitiu, de seu, vício por. ,

remédios.
'

IIBig Brother"delIEJB"
Quando está no berço, o pequeno Joaquim, filho de

Angélica e Luciano Huck, é monitorado por uma

câmera que capta imagens até no escuro. Babá
eletrônica é coisa do passado.

Fechada
A modelo e apresentadora da MTV Daniella Cicarelli,
27 anos, anunciou que vive uma fase tranqüila e está

'com, o coração fechado para o amor."EstóU tranqüila
como nunca estive na vida. Pela primeira vez não

preciso de um amor para viver. Meu coração está

fechado'; disse em entrevista à revista Quem desta
semana.

Acabou?
As aparições da protagonista da novela América,
Deborah Secco, sozinha em festas podem confirmar
o término do namoro da atriz com o vocalista do

grupo O Rappa, Falcão. O Dia informou que
Falcão está apaixonado por uma cantora.A publicação
diz que amigos da artista, a qual Falcão foi conferir o
lahçamento do CD, intitulado Segundo, no Canecão,
�a última quinta-feira, dia 22, e que se trata de Maria

Rita, afirmaram que, há interesse de ambas as partes.

Heloisa Crbtina Vanin, graduada em Direito pela Furb, integrante
da-banca da Cassuli Advogados Associados.
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FUTSAL MASCULINO

araguá empata com Joaçaba
e disputa a semifinal hoje

PIVATTO

(afezinho e Maicon
mprirarn'
ensão e reforçam a

Ipe no jogo de' hoje
íoBENTO DO SUL!JARAGUÁ� .

\
!UL -;- o futsal masculino

nou a participação 'na
nda fase dos Joguinhos
os com um empa te em 3x3

Joaçaba. Com o resultado,
edo técnico Renato Vieira
uistou o primeiro lugar e

uta a semifinal hoje à tarde
. Ira Blumenau, que ontem

, leupor lxüpara joinville. Os
j da equipe j araguaenses
Im marcados por Mauro,

, réeAnderson.
se Vieira disse que sente o time

ou, ,astado, depois de fazer seis
, 'em'sels dias: Mas ácredita

o retorno de Cafezinho e

1a :icon, que cumpriram
lia nsão ontem, vai ajudar o

, t, "Eles chegam para somar e

íO descansados. O jogo de
menau hoje. não fot tão
do quanto o nosso e acredito
eles chegam com melhores

e n�ições físicas" j analisou o

"-
I tiMaQr.�

.

.' _

.�,
.

.., s-, '-rI "�"1""rh ,......,,,,,_

lê Na(Rr,imeira�fas,e,. qs jara-

Mauro (com a bola) marcou O primeiro gol da partida de ontem. Hoje o adversário é Blumenau

gu aenses não fizeram uma

campanha digna do atual

campeão dos Joguinhos Abertos.
Foram três empates:' 3x3 com

Tubarão, 2x2 com Caçador e 3x3
com Chapecó. Na segunda fase,
já desencantaram e bateram São

, .

Bento do Sul por 7x2, Balneário
C�mborlú p"�r 3;(1 '�"'êmpàtou'-

icicross conquista títulos na
n� tap� do,Brasileiro na Paraíba

J�GUÁ DO SUL - A equipe
'Rodasde Bicicross conquistou,

,

!timo fimde semana, dois títulos,
fi 'segundos lugares na 3a Etapa
tampeor'iato Brasileiro em João
iDa (PB). Quatro pilotos repre-

I I m o clube na competição,
tocom,156 atletas detodo o

h m,Os campeões da etapa foram
. 'Madeira, que venceu a categoria

s 11 anos e Guilherme
�rscheidt (Safán;Denan Pisos) ,

.

ko naboys 12anos.
Guilherme também ficou como

, léu de segundo lugar na cníizer
,

'llanos. Fábio Prieber (eruizer
11l4) e [ovce Morettí (elite,

) também conquistaram o

vice-campeonato da etapa em suas

categorias. "Nossos atletas tiveram
um ótimo desempenho e agora'

podem disputar o título geral em .

casa", disse o diretor da equipeValdir
Moretti.Aúltima etapa do Brasileiro
acontece no mês de novembro, em
[araguá doSul,

Quem também foibem na etapa
foi à jaraguaense Guilherme
Getelina (Behling Veículos/Real
Vídros/Bíke Trilha), que terminou
com o terceiro lugar. O próximo
desafio dos ciclistas é neste fim de

semana, no Parque Malwee, no
Campeonato Estadual. A

organização espera de 180 a 200

piloteis na competição.

ontem. "Tivemos um aumento de ainda não havia sido confirmado.
produção sim, mas temos 'que Mas o treinador tem a fórmula
evitar desgastar demais os joga- para chegar novamenteà decisão..
dores. Eles vêm jogando desde o "É só ter calma e jogar de forma
início do ano, tanto o estadual equilibrada que podemos vencer
juvenil, como a Primeira Divisão '. Ó jogo". Para isso, ele tem que
do Estadual", disse aindaVieira. evitar um, possível clima' de

Até o fechamento desta' favoritismo, para que isso não

edição, o horário do jogo de hoje
c-

;J{n'téifirana caD�'çà dos Jogâdores.

CBF já estuda datas para os

jogos que podem ser anulados
DA REDAÇÃO - Com a

provável anulação dos 11 jogos
apitados pelo árbítro Edílson
Pereira de Carvalho, a CBF'

(Confederação Brasileira de

Futebol) já estuda novas datas

para repetição. dos mesmos.

Segundo o jornal O Estado de S,

Paulo, a entidade que rege o
futebol brasileiro pensa em

realizar a primeira rodada dos
jogos anulados nos dias 19 e 20

de outubro (quarta e quinta
-feira)', complementando os 11

jogos nos dias 9 e 10 de
novembro (também quarta e

quinta).
Nesses dias não haverá jogos

do Campeonato Brasileiro, mas
no dia 9 de novembro o

Fluminense jogará contra o

Univetsidad Católica, do Chile,
pela Copa' Sul-Americana. As �

outras datas disponíveis no

Brasileiro para se realizar os jogos
passíveis de anulação são nos

dias 23, 24 e 30..de novembro e

1 º de dezembro. O problema é

que Fluminense; Corinthians e

Inter ainda estão disputando a

Sul-Americana, e tiveram jogos
apitados por Edílson.

Ou tra possibilidade seria

estender o Brasileiro por mais
uma semana. A última rodada
da ceimpetição está marcada
para adia 4 de dezembro, mas,'
neste caso, seria disputada no dia
11 de dezembro. Caso esta seja
a decisão da CBF, o São Paulo
seria o clube prejudicado. O time

tricolor disputará o Mundial de

Clubes no Japão; e embarcará

para o país no começo de
dezembro. O São Paulo teve

: duas partidas apitadas por

Edílson, contra Ponte Preta e

Corinthians.
'

Ainda segundo o jornal, o

assunto é tratado com cautela

pelos dirigentes da CBE Porém,
a entidade está convicta de que
não há outra alternativa para a

Justiça Esportiva que não seja a

anulação dos jogos. De acordo
com alguns auditores do STJD
(Superior Tribunal de Justiça
Desportiva), é certo que o jogo
Vasco 2x1 Figueirense,
disputado .no dia 7 de agosto,
será o primeiro a ser invalidado.

• De acordo com alguns
auditores do STJD

(Superior Tribunal de
Justiça Desportiva), é certo
que o jogo Vasco 2x1

Figueirense, disputado no'

dia 7 de ,agosto, será o

primeiro a ser invalidado.

• Outra possibilidade seria

estender o Brasileiro por
mais uma semana. A
última rodada da

competição está marcada

para o dia 4 de dezembro,
mas, neste caso, seria

disputada no dia 11 de
dezembro.

,ESPORTE
, I

LINHA DE FUNDOIt-----,
JULIMAR PIVATTO

o

Parada dura
Duas difíceis partidas hoje para Jaraguá do Súl nosJogulnhos Abertos.
A primeira é a semifinal do vôlei masculino, que enf.renta o bom
time de Joinville, a melhor defesa da competição. A torcida é para
que Leomar se recupere da contusão e, junto com Júnior, comande
o time na busca da vaga para a final. A outra é da jovem equipe de
futsal feminino, que vem fazendo bonito diante de adversárias

experientes e que disputam a Liga Nacional. Na quarta-feira, elas
perderam por 4x1 para Caçador, mesmo adversário de hoje. Mas
agora a história é outra e vale a medalha de bronze. É só elas repetiram
o bom futsal apresentado ontem que as chances. aumentan:.

Competição
As inscrições para o Torneio
do Dia do Comerciário

seguem até o dia 11 de
outubro na sede do Sesc.
Serão duas modalidades:
futsal masculino .e vôlei
misto. O valor da inscrição é
de R$ 80 por equipe. Haverá
premiação para os três

primeiros colocados de cada
modalidade, além de
medalhas para goleiro menos

vazado e artilheiro-no futsal.
A competição para é

empresários e funcionários
do comércio.

Preparação
O Avaí segue em ritmo

acelerado para o jogo deste
sábado contra o Santo André,
em Florianópolis. Precisando
da vitória para continuar

. sonhando com a vaga, o

técnico Márcio Araújo não vem
dando folga nos treinamentos.

Ontem, depois de uma manhã, i I>

inteira de trabalhos físicos, os ,j

jogadores que devem

começar jogando venceram o "

time júnior num coletivo, pelo
placar de 2x1, com ,gols do
atacante Samuel e do lateral
Rafael Gaúcho.

irrr
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Endereço errado
Um publicitário de 27 anos

que mora em Oxford
.

(Inglaterra) vem recebendo
milhares de cartas de amor.

Pena que é por engano.
Além de morar na mesma

cidade do campeão mundial
dê Fórmula 1, ele teve a

(in)felicidade de se chamar
Fernando Alonso. Segundo o

diário inglêsThe Sun, as cartas
são de mulheres querendo
�e encontrar com e piloto."

Novidade
O técnico do Figueirense'
Adilson Batista vem escalando
um ataque diterente nos
.treinos desta semana.Tudo
indica que o novo parceiro de
Edmundo será o recém-contra
tado Alessandro. O alvinegro
da Jlha se prepara para
enfrentar o Paysandu, amanha,
às 17h, em Belém do Pará. o

J:J

'rI!

�. J

resto do time é o mesmo 'que" _t-,

venceu o Atlético-PR no

domingo.
" jiJlima[@t�rra.cólT1:Rr ,�;____________IIÍiIIIiIIIII! IIiIiiir.JI,.
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Aluno Marista viaja em busca
de conhecimentos l

Os alunos das 5as, e-s e 8as séries do Ensino Fundamental do Colégio Marista São ,

Luís, realizaram suas viagens de estudos no com o objetivo d� à'prÓfúndar. bs-"
.

conteúdos estudados em sala de aula e possibilitar a contextualização dosmesmos.
'

As 5as séries tiveram comodestino à cidade de Joinville, onde vlsttaram o
.

Museu tecnológico da Tupy, aprenderam como é o procedimento de

fundição e até fizeram um chaveiro com latinhas recicladas, conheceram
os estúdios de rádio e televisão da RBS e participaram ao vivo de' um
programa, também visi-taram o Parque Caeiras onde puderamobservar es

.

sambaquis.
. As 6as séries foram para Brusque onde visitaram o Parque Zoobotánico, o
Brusquarium, o Observatório de Brusque e as Cavernas de Botuverá. Um
lugar encantador onde puderam conhecer seus os segredos e mistérios.
Já as 8as séries foram a pioneira das escolas deJaraguá do Sul a fazer um"
roteiro religioso, ao longo de um diaconheceram os templos encontrados
na cidade de Curitiba. A importância deste roteiro,
se dá uma vez que estudado estes conteúdos
através do Ensino Religioso, História e Geografia,
os alunos puderam conhe-cer os rituais sagrados,
assim apren-dendo acima de tudo a respeitar e

valorizar a fé de cada povo, interpre-tando-a como
contribuição sócio-histórica para a humanidade,
Estão programadas ainda às viagens das 7as séries,
1 as e 2as séries do Ensi-no Médio, cada uma com

um roteiro próprio, que contextualiza o trabalho

MARIST' A .

desenvolvido ao longo do ano. ..tl..
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ESPORTE SEXTA-FEIRA, 30 de setembro de 2005

BOA CAMPANHA Vôlei masculino _vence e fica
entre os quatro melhores de SFutsal feminino perde por 5x3

.
.

e disputa o terceiro lugar hoje
SÃOBENTODO SUL/JARAGUÃ00

SUL - Na mais importante
competição do Estado na categoria
até 18 anos, o vôlei masculino de

Jaraguá doSul garantiu classificação
entre os quatromelhores.A vaga foi

conquista ontem, em SãoBento do

Sul, com a vitória por 3 sets a O sobre
Rio do Sul. Hoje o time do técnico
BenhurSperotto enfrenta Joinville,
em busca de uma vaga na decisão.

"Não jogamos bem, mas deu para
o gasto. Se quisermos passar para as

finais, temos que jogarmuitomais",
disse Sperotto. Para o treinador, ().

time se poupou, pois tinha
consciência de que Rio do Sul era
um adversário mais fraco. "Espero
que eles tenham deixado pra jogar o

que sabem amanhã (hoje). Também
temos consciência de que qualquer
adversário que enfrentássemos daqui

pra frente, as dificuld
aumentariam" .

Sobre o próximo confro
Sperotto destacou aboa fase do

.

joinvillense, que eliminou o

campeão estadual (Blumena
vencer por 3 sets a O. '�nda
enfrentamos [oinville este'ano

. pelo que assistimos as partidas'
aqui, deu pra perceber que eles
um bom volume de jogo.
detalhe importante é que eles!
melhor defesa da competição",
ainda o treinador. "Mas VatnOSj
tudo que sabemos para surpi
e chegarmos na final", pro
Sperotto. Até o fechamento
edição, os horários das semif;--,._"
acohtecem hoje de manhã, .

nãohaviam sidodivulgados.A
vaga para a final será decidida
Chapecó e Balneário Cambo .

JULlMAR PIVATTO

� É a primeira vez

'que a modalidade

participa da etapa
estadual dos Joguinhos

SÃO BENTO DO SUL!JARAGUÁ
DO SUL - Participando pela primeira
vez da edição estadual dos

[oguínhos Abertos, o futsal feminino
de Jaraguá do Sul disputa hoje o

terceirolugar, Ontem as meninas

perderam para Chapecó por 5x3,
num jogomuito disputado. Para o
técnico Maurício Berti, a

experiência do time do Oeste foi

decisiva, pois elas tiveram
tranqüilidade paramarcar os gols no
momento certo. "Mas temos

condições de conquistar o terceiro
lugar, já que Chapecó é o favorito
ao título", disse ele.

As jaraguaenses saíram na

frente com Helena, mas logo
tomaram o empate. Helenamarcou
mais uma vez e colocou o time à

frente, mas, no final do primeiro
tempo, as chapecoenses empataram
mais uma vez. Na segunda etapa,

Chapecó virou o placar, mas Thaís
empatou mais uma vez. Depois de
sofrer o quarto gol, Jaraguá do Sul
partiu para o ataque, mas esbarrou
na goleira adversária e acabou

Helena ·(com a bola) marcou os dois gols d€ ontem, mas não evitou a derrota das jaraguaenses

cedendo o contra-ataque para sofrer
.

o quinto e decisivo gol, que fechou
o placar em 5x3.

"Foi uma bela partida, pois
perdemos para o .time que tem

grandes chances de ser campeão e é

o atual vice da competição. As
meninas chegammotivadas para a

disputa de terceiro Iugar, já que
vamos com o time completo e as

adversárias estãodesfalcadas de uma

jogadora que está suspensa", disse

Berti.Oadversário de hoje na: disputa
pelo terceiro lugar é Caçador, que
perdeu por Zx1 ontemparaCriciúrna.

"Se jogamos o que jogamos hoje
(ontem) temos chance de conquis
tar o terceiro lugar", disse o treinador.
O jogo estámarcado para as 15h, no'
Ginásio daRecreativa da Condor.

Perdeu por 3x2 para Florianópolis e

3xO para Brusque. O té�nico Israel
deOliveiraSantos disse que a equipe
não fOI bem ontem; mas fez o que
pode, dentro das possibilidades. "Foi
bom para os atletas pegarem

experiência e ritmo de competição",
disse ele. Agora áequipe retoma os

treinamentos na segunda-feira,
visando a etapa do Campeonato

-, Estadual que aconteceno próximo
fim de semana emJoinville.

Tênis de mesa
o têniS demesa encerrou ontem

sua participação com duas derrotas..
\
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)�fro CORREIO DO POVO
sedo

)

ada vez mais a cidade de Guaramirim vem se

estacando como um dos principais cenários do rock
dependente do Brasil.Graças a um pequeno clube

. oBairro Amizade, mas naci,onalmente conhecido:o
urupira Rock Clube. Na próxima semana, o local
cebe o 3° Brazuca Noise Festival; com três dias de
ows e três. bandas bem conhecidas no cenário

dependente do Brasil: Replicantes, Autoramas e

ance of Days.
intenção dos organizadoresé resqatar aindamais o
elho espírito do clube, pois estará oferecendo uma

a estrutura para as pessoas que querem acampar.
Dentre as melhorias, estamos instalando um

J@ (nu�eiro para .�s inter.essados. e� ficar os �rês dias lá.

(�I ntlgamente ja sefaziam festivais deste genero, mas !

r;�' cho que este ano será maior, até pela procura de
ngressos que já tem sido grande': disse Kélson
endes.
letambém adiantou que quem estiver interessado,
eve correr atrás o quanto antes para garantir a

ntrada, pois elas estão limitadas. "No show do
arotos Podres muitas pessoas ficaram de fora
�orque chegaram em cima da hora'Iembrou Kélson,
�ue avisou também que excursões de vários locais
aOEstado já confirmaram presença nos shows,
A�BANDAS
�eplicantes é uma das bandas punk mais
reconhecidas do Brasil.A banda foi formada em 1984,
em Porto Alegre, e chega a Guaramirim com o CD ds
�eplicantes em Teste, lançado em setembro do ano

�assado. A formação atual da banda conta com

WanderWildner (voz),Cláudio Heinz (guitarra),Heron
Heinz (baixo) e Cleber Andrade (bateria). 'Eles
�rometeram não tocar só as canções deste novo

cisco, mas também os clássicos como "Surfista
(alhcHda': "Sandina" "Astronauta" e "Hippie, Punk,'
�ajneesh': • '

,

'

OAutoramas é uma banda carioca formada em 1997.
Depois do término da Little Quail & The Mad Birds, o
�uitarrista e vocalista Gabriel Thomaz chega no Rio
Ce Janeiro e convocamais dois amigos para montar
Unna banda com influências de surfmusic, new wave

e,Jovem Guarda. Surge então o Autoramas, com
Ilnnone, ex-Dash, no baixo e Bacalhau, ex-Planet
Hemp, na bateria. Os cariocas chegam no Curupira
cOm cinco indicações parao VMB da MTV Brasileira,
c�m o clipe da música "Você Sabe": independente,
c�reção,arte,edição e fotografia.

"

Jaos paulistas da Dance of Days vêm para divulgar
�CD A Valsa das Águas Vivas, làn�a.d·?,�m 2004.A

,

, anda começou em 1996, numa mtcratíva do

��c.a�ista Fábio Altro, c,om influê�ci�s de ?miths, Joy
IVlslon, Iggy Pop e Colera. Este ultimo diSCO tem

�articipações especiais de FernandaTakai(Pato Fu),

ILdauí (CPM 22), Henrique (Blind Pigs) e Jair Naves
Udovic). Além de Fábio, fazem parte da banda

�austo ai (baixo), Samuel Rato (bateria), Marcelo
erardi e Marcelo Tyello (guitarras).

Os gaúchos do Replicantes tocam na sexta-feira as canções do novo CD "Em Testei! e também os clássicos da banda que marcaram os anos 80
, DIVULGA ÃO

Pontos de VeJJ
Para os dois primeiros dias, o ingresso cüsta
R$ 10. As vendas começaram esta semana.

'

Guaramirim CD & Cia, na Rua 28 de,Agosto. "

Jaraguá do Sul Despachante Cilo, na Rua Gov.J�rg
169 e no DCE da Unerj.

' "

- Joinville Rock Total Discos, na Rua' Henriqu� M�ye
Blumenau Be Bop piscas, na Rua Sete de Set�rflb
Schroeder Com Rafael Wolf (Repulsares), pelo tel
374-1150

.

Pra quem em cidades sem ponto de venda de in
compre via depósito bancário.

. <> ,

Cantata: Pierre - pierrerasini@gmaiLçorrr'l(

O Autoramas foi indicado emcinco categorias no Vídeo Music Brasil da MTV
.

' '

AGENDA DE SHOWS
Dia 07/10 Sexta-feira
Stuart (Blumenau) 23hOO
Adversar (Schroeder) 23h50

Repulsores (Schroeder) Oh40

Replicantes (RS) 1 h30

Dia 08/10 Sábado
Eugenia (Jar.aguá do Sul) 18hOO,
Bondage (Jaraguá do Sul) 18h50
Blase' (Joinville) 19h40
Liss (Rio do Sul) 20h30
The Book Keeper's (Guaramirim) 21 h20

'

Soda Café (Blumenau) 22h 10
AI Diaz (Jaraguá do Sul) 23hOO
Fly-X (Guaramirim) 23h50
Madeixas (Blumenau) Oh40
Autoramas (RJ) 1 h30
Os Legais (Joinville) 3hOO

* Horários sujeitos à alterações A banda paulista [lance of Days fecha o festival no dorninqo
,

Dia 09/10 Domingo
Calvin (Timbó) 14hSO
Dubbio (Jaraguá do Sul) 15h40
Dead Heads (Guaramlrirn) 16h30
Dance Of Days (SP) 17h20

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I
Jaraguá e Joinville - De 30 de set.a 6 de outubro

'*='��-
Blumenau - 1 e 2 de outubro

Jaraquá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan

SALA FILME/HORÁRIO

. D
Vôo Noturno
15:15 ·1}:15 ·19:15·2.1 :15

Blumenau - Rua Sete de Setembro

GtNERO SALA FILME/HORÁRIO GtNERO
5 2 Filhos de Francisco

'14:00-16:30-19:00-21:30

2

A Chave Mestra
Sexta e Sego A Qui.: 15:00· 1.7:00· 19:00·21 :00
Sábado e Domingo: 19:00·21 :00

eS. A Feiticeira
13:45 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:002

Wallace e Gromit
15:00· 17:00

Joinville - Rua Visconde de.Taunay .

FILME/HORÁRIO

DS Penetras Bons de Bico
17:30 - 21 :45

3
Vôo Noturno
15:30 - 19:50 S

Ameaça Invisível
14:00 - 16:30 A

.

De Repente é Amor
19:05 - 21 :20 e

Procura-se Um Amor Que Goste de Cachorros
17:15 -19:15 - 21:152 Filhos de Francisco

14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 :30

c

Wallace e Gromit
15:00 - 17:00

.

Pré-estrela Sabado e Domindo

2
Vôo Noturno
17:00 - 21 :45· Dias 30/9,3,4,5, e 06/1 O

21:45 Sábado e Domingo
Penetras Bons de Bico
14:30 - 19:20· dias 30/9,3,4, S, e 6/10
19:20 Sabado e Domingo

Quatro Amigas e Um Jeans Viajante
14:50

Água Negra
19:10 - 21-:40

5

Wallace E Gromit
15:00 - 17:00

.

DS

,3 ,

A Feiticeira
13:4S - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00

Programações sujeitas a alteração

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ C-Comedia/P - Policial/ S-Suspense/ De - Dqcumentário/ R-Romance/ I-Infantil/F-Ficção

I G -

SETEMBRO/200SI
Contato: 275 2477 - 370 6488

Escola vai ao teatro já é um .. sucesso de público
Q Projeto da SCAR E�cola vai ao Teatro acontece IJô'vamente este ano, de 3 a.7 de outubro. Da mesma
'forma que nas ediç�,e? anteriores, também nestaa'procura para agendàmepto prévio das eScolas de
Jaraqué do Sul e de:óytros municípios da regiãqjá qarantlu.o sucess();d"ó'êvento. O projeto.prevê
apresentações de espetáculos de teatro infantil, infanto-juvenil e jovem, levando lazer e cultura.além

.

.de desenvolver o hábito da atividade teatral entre as nossas crianças e jovens.' Também serão
vendidos ingressos ao público em geral,ao preço de RS 10,00 (inteira) e RS 5,00 (meial.lnforrnaçôes na'
Secretaria daSCAR.'

.

PROGRAMAÇÃO'
03- Segunda' 04 - Terça 05 - Quarta 06 - Quinta
9h - O meºino
do dedo v�rq�
tia.

'

Experirnentus -

7 a 11 anos

9h - Bom

Apetite - Cia.
Pé de Vento
Livre

9h - O Qirco de

Mari,?P��r7 ,éi

Menestrel Faze-
Dõ - a partir de
3 anos'

.....

,9h - €I menino

Qqife90 v�rde -

(ia..

Experímentus -

7 a 11 anos

10h - Ba5aiaga -

Dionisos Teatro
-.6 a 11 anos

10h15-0
menino do dedo
verde - (ia.

'

Experimentus c,

7 a 11 anos

10h1.5 - Bom

Apetite - Cia.
Pé de Vento
Livre

14h -'"O rnenme
do çle

'

Cia.
'Fxperirnentqs -

7 � 11 anos

14h - Bom

Apetite - Cia.
Pé de Vento
Livre

10h15 - O Circo 10h- A farsa do
de Marionétes - Mestre Pathelin
Menestrel Faze- - Dionisos
Dõ - a partir de. Teatro - a

3 anos partir de 11
anos

anos·

15h15-0
menino "o dedo
verde - Cia.

Experímentus -

7 a 11 anos
'

15h15 - Bom

Apetite - (ia.
Pé de Vento
Livre

20h - De Malas
Prontas - (ia.
Pé de Vento -

Jovens e
Adultos

1,4h;'Q Ci�co
de Mari90etes -

Menest�e[Faze
Dô - a partir de
3 anos

14h- A farsa do
Mestre Pathelin
- Dionisos
Teatro - a

partir de 11

15h15-0Circo
de Marionetes -'

Menestrel Faze-,
Dô - a partir de
3 anos

15h - O menino.
do dedo verde -

Cia.
Experimentus -

7 a 11 anos oi"

20h -

.

Casamento

Aberto; mas
nem tanto

GpoEx - Jovêi1s
e Adultos

20h
Casámento
At5êr'to, mas
nem tanto f

GpoEx - Jovens
e Adultos

Informativo Paroquial
1 /2'de outubro

NOSSA MENSAGEM

Queremos ver Jesus: Caminho,Verdade e Vida
27° Domingo doTempo Comum

Missas

SÁBADO §
.

(�

15h30-Matriz !
19hOO-São Luiz I

17h30-São Benedito i
17h30-Rainha da Paz I

19hOO-Matriz I
19hOO-Perpétuo Socorro I

I
I
i

. ,
�

I

DOMINGO

"Acolhe o Reino quem produz frutos!"

07hOO-Matriz
09hOO-Matriz
1 9hOO-Matriz
08h30-Molha

o reino de Deus, a vida que ele sempre vive, e que Jesus veio nos

ensinar, é como uma vinha sadia que produz uvas boas, Deus tudo
faz para que ela frutifique (terra fértil, preparada)! Al,go mais que às
vezes, ele ainda faz é levar a vinha a provar o absurdo da vida, a

'esterilidade, a secura. Se, mesmo essa ausência total de amor pelo
outro não nos leva a frutificar, ele .nos tira o reino e o arrenda a

.

outros que produzam frutos de vida. '08h30-São Cristóvão

.

{""..o,vw $..<...� �;;'·4 t/r.$. �

�:.�..!}<,:�. �...*' GL........,.,..�."

--h

I
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História Mortal'
Bonita, charmosa e inteligente, Samantha
(Elizabeth Berkley) é editora de uma.sofisticada
revista feminina. Ela desperta os olhares
masculinos por onde quer que passe. Entre os

homens atraídos por ela está Mark (J.R.
Bourne). irmão do milionário J.c. (Jason
Priestley), um poderosomagnata da cidade.
Mark tenta seduzir Samantha, e quando ela o

recusa, o rapaz parte para o ataque físico. Ela'

reage, o atinge na cabeça com uma pesada
escultura, e foge, deixando Mark no chão. No
dia seguinte, vem a notfcia:Mark está morto.
Agora a bela Samantha terá de correr contra o

tempo para tentar provar que é inocente.Por
mais que todas as evidências apontem contra

ela. (

Suspense � Ano: 2002 - Duração: 96 minutos
- Cor' 12 anos Lançamento em DVD e Vídeo

No Ritmo da Vida
Enquanto o som de Liverpoollidera as paradas
de sucesso de todo o mundo, na Irlanda a

música tradicional irlandesa reina soberana!
Mas poderia uma banda de Liverpool ganhar o
tradicional Campeonato Irlandês de Música

pela primeira vez na História? Jimmye sua

banda estão determinados a fazer isso
acontecer. Ao mesmo tempo, o irmão mais
velho de Jimmy está disposto a tudo para
ganhar o Campeonato pelo terceiro ano

consecutivo. Enquanto os irmãos competem,
Anne (Andréa Corr, da banda The Corrs) tenta
vencer a resistência de sua mãe contra
namorar músicos da Inglaterra. O filme aborda
esses três temas polêmicos amores proibidos,
competição entre irmãos e briga de pais e

filhos. Mas todos esses temas convergem 'para
úm ponto em cornum.a paixão com que os

personagens sentem sua música. O visual do
litoral da Irlanda se integra à maravilhosa trilha
sonora do filme nestadellclosa comédia.
Comédia - Ano: 2003 - Duração: 90 minutos -

Cor Livre Lançamento em DVD e Vídeo

Tempo de Paixão
Os sonhos e fantasias do jovem e rico Vladimir
(NickStahl) são atendidos quando ele conhece
a linda princesa Zaniada (Kirsten Dunst).Os
dois se tornam amigos e esta amizade logo se

,
transforma em paixão. Mas Vladimir sente que
algo está errado e que sua amada esconde
dele um terrível segredo. A desconfiança dá

lugar a uma incontrolável obsessão e Vladimir

começa a seguir de perto todos os passos de
Zaniada. Quando o segredo dela é finalmente
descoberto, um grande escândalo vem à- tona
e Vladimir aprende, com a perda de sua

inocência, as mais duras lições sobre a vida e o

amor.

Romance Histórico/Drama - Ano: 2000-

Duração: 96 minutos - Cor 12 anos

Lançamento em DVD eVídeo

O Cavaleiro sem Cabeça e a

Abóbora Assombrada
Umà adorável animação com suspense, horror
e diversão para entreter toda a família. Nick é o

garoto inteligente que sempre está ao lado

Kate, sua destemida e melhor-arnlqa. Na
véspera do Dia das Bruxas, uma abóbora
encantada vai acordar do túmulo o famoso
Cavaleiro sem Cabeça, e os dois arniqos são os

únicos que podem faze-lo desaparecer
novamente. Nem que com isso precisem da

ajuda de fantasmas legais de verdade. Baseado
na clássica história escrita porWashington
Irving em 1819.

Desenho/infantil- Ano: 2004 - Duração: 47'
minutos - Cor Livre Lançamento em DVD e

Vídeo

I
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I
Rl:!.Er �assa folhada reina soberana na mesa. Dé sabor leve e crocante, ela se presta ao

reparo de doces e salgados que sempre agradam a todos. Pode ser c�mprada pronta e

Ii 1ralm.ente é encontrada no balcão refrigerado dos supermercados, mas também pode
.

rfacilmente preparada em casa. ' .

'

assa Folhada Simples
!redientes: 300 gramas defarinha de trigo; 1 pitada de sal; água; 300 gramas de manteiga em temperatura
biente.
eparo: Coloque a farinha sobre a mesa.junte o sale a água, na quantidade suficiente para obter uma massa

�nsistente e elástica. Deixe descansar durante 15 minutos. Estenda a massa com o rolo sobre mesa
.

nlarinhada, formando um quadrado de 20 cm de lado. Coloque a manteiga, no. centro e dobre as quatro
ntas da massa, de modo que fique dentro. Passe o rolo, para amassar ligeiramente a manteiga e deixe

!Icansa� durante 15 minutos, em lugar fresco. Estendà a massa com o rolo formando um retângulo de 50cm x

�cm de lado e dobre as extremidades para o centro, obtendo assir{, um quadrado. Deixe descansar por mais

íminutos.Torne a estender a massa e dobre as pontas de maneira que os lados mais estreitos de

ansformem nos mais largos. Repita a operação seis vezes, sempre deixando a massa descansar 15 minutos,
ntre uma e outra volta. Terminada as operações, a.massa está pronta para ser utilizada. Deve ser assada em

roo bem quente, para que fique leve e folhada.
'

I

Romeu e Julieta
Ingredientes: 1 receita de massa folhada; 200 gramas de goiabada; 200 gramas de queijo
branco fresco.

.

r

Preparo: Estenda a massa folhada numa espessura de 4mm e recorte em quadrados.
Umedeça as bordas com água e coloque pedacinhos de goiabada e queijo no meio. Junte as

bordas e coloque numa assadeira umedecida com água. Leve ao forno preaquecido durante
.

cerca de 15 minutos. Dica: Se quiser, substitua o recheio por frango desfiado ou presunto e
.

queijo; ou carne moída. '

'

Desenvolvendo Soluções
47371 7676

www.tecnoflex.com.br

f s
sistemas

473716864
www.infosoftsistemas.com.br

CENTRIUM
r .

.'

INFORMATICA
Sistemas de Gestão

47 371' 7764, '

'

www.centrium.com.br

icroinformática
-

472751968
www.icroinformatica.com
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Festa de lançamento de "Bang ,Bang"
reuniu dezenas de famosos em São Paulo
P0r Erica Guarda/GB Edições

Escrita por Mario Prata, a novela estréia nesta

segunda e promete ser uma comédia ambientada nó

Velho Oeste

Ambientes temáticos, cardápios variados e um show no mínimo

inusitado deram o tom alegre da festa de lançamento de "Bang
Bang", nova novela das sete da Globo. Às 20 horas do último

domingo, autores, diretores, elenco e outros convidados começaram a

chegar ao Villa Country, no bairro da Água Branca, em São Paulo.

Logo na entrada, a primeira surpresa. O local todo cenografado com

imagens dos' personagens da novela também tinha seu próprio saloon
eum cômodo dedicado a [oe Wayne, um dos ícones do faroeste. O
ambiente não poderia ser mais propício para criar toda uma

expectativa em torno da novela.
.

Depois de muitas conversas, canapés, amendoins e pipocas, era hora
de conhecer mais sobre a novela. O diretor de núcleo Ricardo
Waddington subiu, então, ao palco para agradecer aos presentes e

contar um pouco do que estava por vir. "Obrigada a vocês, ao elenco
'e ao nosso querido autor Mario Prata, que está 'cheio de saúde, cheio
de amor para dar", disse diante do olhar emocionado do parceiro,
pouco antes de anunciar o clipe com cenas de "Bang Bang".

-

Foram só' as imagens aparecerem no telão, para se ouvir os gritos e

aplausos da platéia'. Trechos do desenho animado que inicia o

primeiro capítulo e seqüências importantes da história ·foram
cuidadosamente editadas por Waddington para apresentar. a novela.
Lutas, encontros, piadas. Estava tudo ali.

O elenco já tinha mostrado um pouco
de seu trabalho na tela, mas parte dele
ainda esperava para brilhar no palco.
Fernanda Lima ficou encarregada de

apresentar o show comandado pelos
"atores-cantores" da novela Paulo
Miklos, Luiz Melodia e Sidney Magal,
e pelo rapper paulista Black Alien, que
compôs uma música especialmente'
para sua personagem: Diana Bullock.
A interação entre os atores era grande
no palco e na pista. No gargarejo,
todos dançavam entqsiasmados,
vibrando com cada atração. Para
apresentá-las, Fernanda ainda

'

convidava ás colegas de elenco. Pego
de surpresa, Bruno Garcia foi Sua '

"primeira vítima". Depois, vieram
Thalma de Freitas, Marisa Orth e Ney

I'

<l Ú rsula Lane (Marisa Orth) é a grande
beata da cidade, líder da comunidade

religiosa e uma grande fofoqueira

S DE LEI U

�Umdos l>
personagens mais

engraçados de

','Bang Bang" será
, Denaide (Kadu

Moliterno). Irmã de
Henaide (Evandro

Mesquita), mantém
com ela o único
hotel da cidade.
Parecem duas

senhoras solteironas
que adoram sentar

na varanda e

fofocar. Na

verdade, são dois
bandoleiros que se

disfarçam de
mulher para não

serem reconhecidos

Latorraca. E para encerrar esse show democrático"
Magal ainda dividiu o palco com Fernanda de Freitas,
Carol Castro, Thalma de Freitas e Marisa Orth, que
dançaram incessante�ente.
O espetáculo chegou ao fim e Mario Prata subiu ao

palco. "Estou realizando um grande sonho", declarou,
antes de abraçar Fernanda Lima: Juntos, os dois
cruzaram a pista que permanecia cheia. A diversão não

tinha hora para acabar, De madrugada, os convidados se

retiravam satisfeitos e aproveitavammais uma

_nOVidade: todos podiam levar como brinde um jogo
pensado exclusivamente para o lançamento de "Bang
Bang". ",',

A trama
Uma típica cidade do velho oeste que carrega na

lembrança uma chacina de 20 anos atrás; um rapaz 'que
perde, ainda menino, a família e retorna ao local
conduzido pela vingança e à procura de justiça; o
destino que prega uma peça e o coloca entre o amor e o

plano há muito traçado. A caminho de sua terra natal,
uma curiosidade: como estará a pequena Albuquerque
modificada pelo tempo e pelo progresso que chegaria
com os trilhos do trem? Esta é uma cidade de muitas

histórias e tantos segredos. Entre invenções
mirabolantes, amores Impossíveis e muito humor se'
des�nha a nova novela das sete: um faroeste, no melhor
estilo western, que se propõe a fazer uma boa sátira do
Brasil.

o Historiador
Certa noite bem tarde, ao explorar a biblioteca do pai, uma jovem encontra um livro antigo e um maçode
cartas amareladas, As cartas estão todas endereçadas a "Meu caro e desventurado sucessor", e fazem
mergulhar em um mundo com o qual ela nunca sonhou - um labirinto onde os segredos do passado. de seu pai
e o misterioso destino de sua mãe convergem para um mal incóncebível escondido nas profundezas da
História. As cartas fazem alusão a um dos poderes mais maléficos que a Humanidade jamais conheceu, e a uma

busca secular pela origem'desse mal e sua erradicação. E uma caça à verdade sobre Vlad, o Empalador, o
governante medieval.cujo bárbaro reinado gerou a lenda de Drácula. Gerações dehistoriadores arriscaram

reputação, sanidade, e até mesmo as próprias vidas para conhecer essa verdade. Agora, uma jovem precisa
decidir continuar ou não essa busca - e seguir seu pai em uma caçada que quase o levou à ruína anos antes,
quando ele era um estudante universitário cheio de energia e sua mãe ainda era viva. O lançamento é da
Editora Suma de Letras. .
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Menina de Ouro
Com traduções dos escritores Rubem Fonseca, Carlos Heitor Cony, Moacyr Scliar, Marçal Aquino, Luiz Fernando
Emediato e Sérgio Dávila,"Menina de Ouro"traz as seis histórias sobre o mundo do boxe nas quais o cineaste
Clint Eastwood se inspirou para o filme que qanhou quase todos os Oscars de 2005. Seu autor.Jerry Boyd, que
publicou o livro já aos 70 anos, com o pseudônimo de F. X.Toole, era um velho treinador de Los Angeles que
deu vida, de forma dura e amarga, aospersonagens que gravitam em torno do.mundo e do submundo das
luta: boxeadores, treinadores, apostadores, vagabundos, mafiosos: Jerry Boyd morreu em 2004, dois anos
depois da publicação do livro e um ano antes da estréia do filme, sem conhecer a glória como treinador ou
escritor. Só se transformou mesmo em sucessd depois do filme. Ele passara quarenta anos escrevendo e sendo
rejeitado pelas editoras. As histórias de seus personagens densos, dramáticos, são tão tristes quanto as da

própria vida do autor. Enquanto filmavam "Menina de Ouro'; preocupava-se apenas com duas coisas: receber o
dinheiro da venda dos direitos, porque já estava velho, e garantir que os produtores não mudassem o trágico'
final da história. As histórias do mundo do boxe e seus dramáticos personagens que vivem acertando contas

com a dor das pancadas, o risco de morrer, a exploração dos empresários, os duros golpes do destino, como o

desemprego, a marqipalidade e a fome foram, em "Menina de Ouro.traduzídas por mestres da literatura
brasileira. O lançamento é da Geração Editorial.

.

John McGold (Tarcísio Meira) Xerife de Albuquerque e ponto
de equilíbrio da cidade e da família. No passado foi sócio de
Bullock, hoje é seu grande inimigo

Miriam Viridiana McGold (JoanáFomm) Uma mulher forte
que, ao ficar viúva de John McGold, tenta assumir as rédeas da
cidade e da família.

.

9rsula Lane (Marisa Orth) Filha mais velha de John e Viridiana,
E a grande beata da cidade, líder da comunidade religiqsa.

Aquá�ius (Ney Latorraca) Marido de Úrsula e pai de Penny
Lane. E um cientista sonhador, sempre às voltas com suas

invenções.

Penr:Jy Lane (Alinne Moraes) FÚha de Úrsulã e Aquárius, Penny'
é uma menina moderna e culta.

Sam (Luís Melodia) Pianista do saloon, é um homem silencioso
que prefere o som dos instrumentos. .

'

Paul Bullock (Mauro Mendonça) - Um vilãode marca maior.
Depois da morte do inimigo McGold, aproveita para tentar
executar um antigo plano: expulsar os colonos das terras para
criar mais gado e abrir caminho para o trem, valorizando sua

propriedade.

Diana (Ferna'nda Lima) Filha de Bullock e irmã de Neon.Ajuda
o pai no trabalho da fazenda e deixa muito homem de queixo.

caído. É linda, íntegra e durona.
.

Neon (Guilherme Berenguer) Um rapaz moderno, que usa

brinco e tem uma imensa tatuagem nas costas. Foi estudar
Agronomia e Pecuária na capital, mas voltou formado em Canto .llsirr
e Dança, para desespero de seu pai Bullock.

'

�a t

rema
leurJeffWall Street (Guilherme Fontes) Contador de Bullock, é Um

almofadinha para lá de esperto. Sua meta é se casar com Dianae lao 5

ficar GOm toda a fortuna do Vilão. mim

Mercedita (Carol Castro) Cuida de uma horta nos fundos da
casa e vende a colheita pela cidade, numa carrocinha.

Denaide (Kadu Moliterno)' Irmã de He�aide, mantém coh1 el� b
único hotel da cidade. Parecem duas senhoras solteironas que
adoram sentar na varanda e fofocar. '.' �GUNII1 lIau

'n�a5
Henaide (Evandro Mesquita) É o conhecido bandido BillyThe "

Kid, que vive em Albuquerque disfarçado de mulher.
.

,

Zorroh (Sidney Magal) Depois de aposentado, Zorra abre uma'
barbearia e coloca um"h"nonome por recomendação de uma ')
numeróloga. uita I

'unter
Ben Silver (Bruno Garcia) O herói da história é filho de um i mUla

casal de colonos. Jovem contido, de poucas palavras e unia mira' ,Iégia
certeira. ilem

loem
lograi
:intil(
cant

Gógol (Marco Ricca) Um malandro profissional.cujo maior

talento é adaptar-se a qualquer circunstância e, à sua maneira,

�irar proveito dela.
IRÇA

Vegas Locomotiv (Giulia Gam) Uma grande empresária que
1

��g�
segue os trilhos do trem.Vai abrir um bordel em Albuquerque. itear

'Irar
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I Joana Prado
Volta à 8and

Estreou na última segunda, o
"Pra Valer", apresentado por

Claudete Troiano, que rendeu
à Band média de 2,5 e pico

de 4,5 pontos, segundo
dados do Ibope. Esse

resultado aumentou em 1

ponto a média da faixa
horária. A apresentadora

recebeu Joana Prado e seu

filho David e anunciou
oficialmente no ar que a

loura será repórter do
programa. "É muito bom

poder voltar para a Band e

continuar fazendo parte
dessa farnflia. Estou muito
feliz", disse a ex-Feiticeira.

Sambista
Luma de Oliveira está negociando com a

Bandeirantes o comando de uma atração na

emissora. O tema do programa será o samba e o

Carnaval brasileiro.
.

Frase interessante
"Não tenho a tara de trabalhar na Globo. Na verdade,
meu qrande barato é ser a líder de audiência, não
importa a emissora". Palavras da apresentadora
Adriane Galisteu.

'Dizem que a lua-de-Il)el de,(5(azi e Allan, em Paris foi
bancada por uma famosa1evista;em troca de
exclusividade para a divulSqção de todos os passos
dos pombinhos FIa Cidadé'buz., _-_- >�-

-

><

�atelona

tio �sim que acabarem as gravações de "América",
iernanda Paes Leme, a Rosário da trama, vai participar
leum filme que começa a ser produzido. A atriz-ainda

�� Ião sabe dos detalhes de sua personagem mas está
mimadíssima com mais esse desafio em sua carreira.

I�ESUMO DAS N

lb� ���HAÇÃO
iGUNDÁ - Adolfo não aprova a iniciativa
ii alunos de fazer uma festa de boas
, as para ele, deixando todos muito

'epcionados. O diretor ainda avisa aos

lessores que vai implantar novas regras
) Múltipla Escolha. Kiko pede que
landa lhe dê outra chance, mas ela não
lrvoltar a namorá-lo. Os alunos ficam

I • Ilados com as novas regras, que são
uilo rígidas. Rafa sugere a Marfey que
lnlem uma dupla musical para ficarem

, mosos' e conquistarem as jovens do
a' ,Iégio, Marley argumenta que eles não

, uoem cantar, mas Rafa garante que
Joemfazer as músicas com a ajuda de um
1000rama de computador. Urubu é muito
'inlil com Betína, que fica cada vez mais
<antada pelo amigo.

RÇA. Bernardo pede uma camisa de
Inga comprida emprestada a' Rico e

�iCorrendo para o colégio, mas o sinal
,te antes dele chegar. Adolfo não o deixa
'lrar atrasado. Bernardo fica revoltado e

�ne os alunos para pensar em uma

�Ialégia para lidar com o novo diretor..
�llo vê a reunião e manda Bernardo
�racasa com uma advertência, avisando
;ue será expulso se voltar a causar

{oblemas. Betina decide fazer um abaixo
:Iinado contra as novas regras do colégio.
:,Ia,inventa uma coreografia para a dupla
Illcal.Download vai ao médico,mas não
losegue descobr-ir a causa de sua alergia.

�ARTA - Naná diz ao diretor que está
'ndo arbitrário e autoritário e ele
IOmete fazer uma revisão nas regràs quê
lplantou. Kiko fala para Amanda que foi

�opelado e ela fica com pena dele.Adolfo
;i<lde instituir uniformes no Múltipla
�olha, Rafa fala para Ma,rley que vão se

�esentar no Giga como a dupla de
�gode Os Graciosos. Marley se apavora,

�stem certeza de que todos vão odiar o

; Wdeles.Jaque conta para Amanda que
,�omentiu e ela decide fingir que acreditao ex·namoràdo para se vingar dele. A
filem faz um mingau .com ingredientes
:uenão combinam entre si e diz que ele
il(lsatomartudo para ficarforte.

�UINTA'Rafa chama os alunos do colégio
�raverem o show que ele e Marley farão.
,0110 fala para Lúcia que vai fazer uma
;�resentação dos novos uniformes para os

�nos. Arnanda obriga Kiko e tomar sol

�
o vestido, enquanto ela aproveita a

!;clna.Download e Bel conversam através

�artlelefone. Todos morrem de rir quando
lú

ey e Rafa se apresentam com uma

'u �'ca e uma coreografia de péssima
�
a Idade. Amanda confisca a chave do

;rOde Kiko,já que ele não poderá dirigir
I�uanto estiver de braço quebrado.Gabi
�

Para Rafa que ele não sabe cantar

��ode, mas talvez seja bom no funk. Ele

lun�'da Marley para montar uma dupla de11Ad,Lucra vê João e Urubu saindo da sala
olfo.

:�XA . Lúcia conta para Adolfo que viu
u e João saindo da sala dele. O diretor

abre as mochilas dos dois alunos suspeitos e

descobre, que os uniformes estão lá dentro.
Download percebe que não está mais se

coçando e fica radiante, achando que está
curado da alergia. Adolfo lê as fichas dos
alunos e descobre que Urubu, João e

Bernardo estão respondendo .a processos
criminais. Vilma deixa que Download e Bel
façam um jantar romântico no Giga para
comemorar o fim da alergia. Download
começa a se coçar no meio do jantar
romântico. Bel leva o namorado para a dínica
de Miguel e descobre que ele é alérgico ao
seu perfume. Adolfo expulsa João, Urubu e

Bernardo do colégio.

SABADO - NÃO HÁ EXIBiÇÃO

ALMA GÊMEA

SEGUNDA - Rafael garante para Serena que'
se envolveu com Cristina sem querer. Guto
avisa Cristina que vai se vingar, caso o

descarte. Serena perdoa Rafael, mas diz que
filho dele com Cristina vai separá-los para

sempre. Raul explica para o dono da casa que
não tem uma cópia do contrato de venda da
pensão.O dono fala para Raul que se quiser a
casa, terá que comprá-la novamente. Rafael
quer ter certeza de que Cristina não mentiu
para ele antes de casar-se com ela. Carlito
conta para Raul que Olivia está namorando
Vitório. Kátia vai morar com Elias. Alexandra
afirma para Cristina que vendeu sua alma
para conseguir o que quer.

TERÇA - Cristina sente um arrepio ao se

lembrar que disse que seria capaz de dar sua
alma ao diabo se conseguisse Rafael. Ivan vê
Ciro conversando com Xavier e depois
entrando na casa de Rafael.Vitório se declara
para Olivia e diz que quer se casar com ela.
Olivia fala para Vitória que também o ama.

Raul descobre que só terá direito ao

restaurante de Olívia se reatar o casamento
com ela. Eduardo concorda em deixar que
Alexandra se consulte com Julian. Vitório fala
para Divina que vai se casar com Olivia.
Rafael pede para Eduardo descobrir se

Cristina está mesmo grávida. Serena diz para
Hélio que vai esquecer Rafael.

QUARTA - Eurico avisa Zulmira que Ivan é
apaixonado por Cristina e é capaz de fazer
qualquer coisa que ela peça. Alexandra diz a

Julian que não vai deixar que ele a afaste da.
voz que fala com ela. Olivia eVitório decidem
enfrentar tudo e todos para ficarem juntos.
Alexandra explica para Julian que a voz que
ouve lhe diz .a verdade, mas também lhe
manda fazer coisas ruins. Abílio explica para
Olivia que Raul tem direito à metade do
restaurante, pois legalmente ainda é seu

marido. Rafael exige que Cristina se consulte
com Eduardo. Os policiais vêem Guto ao lado
deCiroeoprendem.

'

QUINTA - Abílio fala para Olivia que ela pode
perder a guarda de seus filhos se não aceitar
Raul de volta. Julian diz a Eduardo que o

problema de Alexandra parece ser espiritual
e pede permissão para continuar o

tratamento. Vitório garante a Olívia que vai
fi

Decepção
Os fãs de Sandy estão decepcionados. É que a

cantora não está dando atenção às pessoas que
ficam na porta da faculdade onde ela estuda em

Campinas. Os fãs fazem plantão na esper.ança de
conseguir uma autógrafo da estrela.

I Exemplo
Na sexta-feira passada, a
modelo e apresentadora Ana
Hickmann esteve no Hospital
Pérola Byington para um

evento muito especial, no qual
mulheres que fazem
tratamento contra o câncer.
naquela unidade de saúde
puderam "brincar" de ser

modelo e receberam dicas de
beleza e bem estar.

Jantarreal
O príncipeWilliam, segundo herdeiro na linha de
sucessão ao trono da Inglaterra, tem levado a

/'

namorada Kate Middletoh para jantar com sua avó,
a Rainha Elizabeth. Segundo algumas'fofocas dos
bastidores do palácio real, tem casamento à vista.

Sinhá.Moça
Benedito Ruy Barbosa vai mesmo ressuscitar "Sinhá
Moça" em 2006. Para dar vida a protagonista foi
escolhida a atriz Carolina Dieckmann.

Jornalismo
A Rede Record está disposta a investir pesado em
seu núcleo de jornalismo. Para isso pretende montar
duas sucursais equipadissimas: uma em Brasília e

outra no Rio de Janeiro.

dar um jeito em Raul. 'Débora conta para
Cristina quais são os sintomas da gravidez
para que ela convença Eduardo. Dalila diz a

Raul que não suporta mais sua situação.
Rafael vai visitar Ciro no hospital.Julian se

prepara para hipnotizar Serena e diz que ela
vai voltar ainda mais no passado dessa vez.

SEXTA - Julian hipnotiza Serena: Eduardo
'pede que Cristina faça um exame de
laboratório em São Paulo para ter certeza

absoluta da gravidez. Elias fala para Kátia

que' ela deveria dar uma chance a Crispim,
pois ele gosta dela de verdade.Serena. se vê
criança nos braços de Agnes e vê um

menininho que' tem certeza que é 'seu
irmão. Olívia não assume o namoro' com
Vitório na frente de Raul. Dalila diz a Raul
que nunca mais quer saber dele. Julian
pergunta a Rafael se Luna tinha um irmão e

ele afirma que não.Agnes ouve e começa a

chorar.Guto fala para Cristina que vai contar
tudo o que sabe se não ajudá-lo a sair da
cadeia.

Rush chegam ao seu hbtel.Viridiana recebe a

noticia que John está mal.Ben desfalece e cai
da diligência. O bandido acha a valise na

carroça e mas vai .ernbora com o dinheiro.
Gógol acha engraçado que Zorroh tenha
virado cabeleireiro e Tonto, manicure. Rush
se [nteressa por Baiana. Javier e Pablito
encontram Ben.Neon,filho de Bullock,senta
se de frente para Penny Lane no trem. Ela
conta que estudou Ciências Físicas e ele,
artes. Um clima se estabelece entre os dois.
Jeff olha no espelho e vi; o que gostaria de
ser,o Jeff Ideal,que conquista uma submissa
Diana.

QUARTA - Mercedita olha encantada para
Seno Penny Lane e Neon dividem uma

diligência e se admiram. Diana se irrita
quando o pai decide oferecer uma

recompensa para quem encontrar Ben.
Violeta descobre e conta para Javier que Ben
é o afilhado deles. Javier recomenda que
contem depois, pois Ben ainda está muito
debilitado'. Gógol e Rush conhecem os dois
presos:Absurd Boy e Kid Cadillac.Sheng faz o
retrato falado de Ben.Bullock fica em choque
ao ver a roupa do filho. Úrsula, Aquarius e

Cathy recebem Penny Lane, que chora ao

saber que o avó morreu. Bullock não deixa
Neon se despedir de Penny Lane. Bullock dá
posse a Gógol.Neon confessa para Diana que
não estudou zootecnia como o pai pensa,
mas sim canto e dança. Diana conta que está
apaixonada por Ben e Neon fala de Penny
Lane.

QUINTA - Ben se recusa a sair de
Albuquerque,como Diana sugere.Mercedita
garante que ele está protegido na sua casa.

Diana eMercedita se encaram.O circo desfila
na rua.Jeff tenta pegar a valise de Zoltar,mas
uma cobra sai de dentro dela. Bullock
cumprimenta Viridiana, que não responde.
Zorroh, Tonto e Baiana admiram Drago;
Henaide e Denaide o desprezam. Pietro
convida os espadachins da cidade a

desafiarem Drago. Bullock quer que Neon

inspecione o gado. Diana avisa Neon que vai
atrás' do bandido, mas Bullock não pode
saber. Gógol e Rush insistem com Kid e

Absurd e eles aceitam procurar Ben. Padre
Hacker recrimina Ernest por olhar para
Viridiana. Javier conta para Ben que é seu

padrinho eVioleta pede um abraço.Ben diza
que veio. Depois, garante que vai se afastar
de Diana.

SABADÇ) - Cristina garante a Guto que vai

ajudá-lo. Agnes fala para Julian que Luna
teve um irmão que morreu ainda pequeno.
Julián diz que isso prova que Serena é
mesmo Luna, mas Agnes ainda não está
convencida. Cristina fala para Débora que
não tem dinheiro para pagar um advogado
para Guto.Ciro acorda e diz que precisa falar
com Rafael. Eduardo diz a Rafael que, após
os exames, acredita· que Cristina esteja
mesmo grávida. Vitório e Olívia fazem as

pazes. Olivia fala para Vitório que precisam
descobrir algum deslize de Raul para usar

contra ele. Serena pede que Agnes lhe dê
um abraço.Agnes não se move.Serena diz a

Agnes que sabe P?r que seu coração está
fechado. '

'

BANG BANG - Estréia

SEGUNDA - Albuquerque. Há uma festança
na casa dos Mc Gold. Ben Silver.corn 8 anos,
canta abraçado com os pais e a irmãzinha.
Os bandidos se aproximam Bullock, Joe
Wayne, Kid e Sheng. Ben é o único de sua

família que escapa. Ben beija o crucifixo que
carrega no peito, entra em uma charrete e,
vai embora. Santa Fé',20 anos depois.Ben vê'
Diana, que desembarca de uma diligência
com Jeff. Joe Wayne volta a Albuquerque e

marca um duelo com John Mc Gold, No
banco, Jeff enche uma valise com muito
dinheiro. Ben tenta embarcar na diliqência,
rnas Jeff não deixa. Ele viaja, sem que
alquérn perceba, na traseira da diligência.
Viridiana chora ao saber que John foi
desafiado em seu último dia como xerife.
Ben entra pela janela da diligência e diz que
vai atéAlbuquerque,para surpresa de Diana
e Jeff.Cinco bandidos cercam a diligência e

mandam todos saírem.Jeffmolha as 'calças
de medo. Diana e Ben contra-atacam os

bandidos, que acabam no chão. Ben é

atingido.

TERÇA - Diana garante a Bullock que Ben
não é fora-da-Iei,mas ele ironiza.Jeffvê que
a carroça foi embora e vai atrás. Denaide e

Henaide ficam brancas quando Gógol e

Justa homenagem
Todos aparecem abraçados ao capacete de Ayrton
Senna, ícone que simboliza os valores e as

oportunidades que ele teve para ser um vencedor nas
pistas e na vida, as oportunidades que olnstituto quer
dar a mais crianças e jovens para a construção de um

Brasil melhor.

Marilyn, Elga e Brenda são convidadas pelo
capitão do navio para o show, Zoltar vai à
barbearia de. Zorroh. Jeff aproveita um

momento de distração dos dois e pega a

valise. Viridiana convida Gógol e Rush para
umjantar na fazenda.

SABADO - Diana decide levar Frank de
volta a Albuquerque. Kid e Absurd vibram
porque vão receber a recompensa pela
prisão de Ben. As meninas de Vegas
dançam o can-can no barco em

agradecimento ao capitão. Viridianà avisa

que todos precisarão trabalhar duro.
Aquarius tem idéia de investigar a mina',
porque existem veículos movidos a gás.
Úrsula nem se interessa pela conversa.Sam,
Bike e Zulma comemoram a herança. Ben e

Bullock se encaram a primeira vez. Dong
Dong lê o diário para Dorothy e descobre
que ela conheceu um Peter, ficando
enciumado.Jeff joga a valise do mágico na

estrada. Bullock diz a Kid e Absurd que não

pode pagar a recompensa, porque são
funcionários públicos.Penny t'ane combina
com o pai inspecionar a mina. Zoltar fica
arrasado porque a sua.mala desapareceu.O
cavalo de Diana se machuca. Kid coloca o

laço em volta do pescoço de Ben.

>AMÉRICA

TERÇA - Sol fica muito emocionada ao ver

Ed, mas não deixa que ele perceba. Irene
pede que Simone retire' o processo contra

SEXTA - Diana desarma os malfeitores e Laerte,e garante que vai fazê-lo devolver as
pede informações sobre Frank. Eles contam' terras de Tião. Laerte e Glauco decidem
que Frank estará no cassino. Úrsula e Cathy deixar a empresa de exportações de peixes
reiam em um altar em homenagem a John. somente no nome de Roberto (Alex), para
Neon dá o livro Romeu e Julieta para Penny que não seja tomada por Simone nem por
Lane.Úrsula grita ao ver Penny Lane olhando Haydée. Simone sente as dores do parto e

a tatuagem n.as costas de Neon. Cathy faz o Tião a leva para o hospital. Haydée fica
sinal da cruz.Ursula proíbe Penny Lanedever furiosa quando Glauco revela que sabe
Neon. Absurd e Kid avisam que aqóra são i sobre os furtos e que ela deveria se tratar.

guardas, para surpresa de todós no saloon. i Radar convida a mãe e Jatobá para serem

Eles fazema maior bagunça. Neon mente' os padrinhos de seu filho, é Vera amolece.
que Diana foi comprar ração em outra Djanira diz a Glauco que também quer sair
cidade. Gógol pága para Kid e Absurd da empresa de exportação de peixes.
pararem com a confusão. A cidade Haydée vai à polícia para fazer uma

amanhece coberta de cartazes de Ben. denúncia. Neuta vê Júnior é Zeca
Mercedita se oferece para levar Ben até uma conversando muito próximos e não gosta.
caverna na coliná. Jeff convence Bullock a

abrir um banco. Vegas Locomotiv, Fifi, Yoko, QUARTA - Neuta faz perguntas a Júnior

SEGUNDA - A gerente' da loja libera
Haydée. Depois que ela sai, explica ao

segurança e às vendedoras que ela é

cleptomaníaca e que o marido paga pelo
que leva. Haydée deixa claro para Glauco
que vai denunciá-lo para a polícia se

conr'nuar com l.urdlnha, Tião diz a Laerte e

Geninho que terão de devolver tudo o que
roubaram. Creusa fica contrariada quando
Feitosa decide ficar em casa com ela. Ed vai
atrás de Sol em Boiadeiros e é recebido por
Mazé,que diz que Tião viajou com a esposa'
para o Rio. Vera diz a Glauco que não vai

permitir que engane Lurdinha como

enganou Nina. Rose conta a Raíssa que
Roberto se chamava Alex quando
namorava Mari. Raíssa concorda em se

casar com Alex o mais rápido possível.
Consuelo e Jota se casam. Ed aparece na

casa de Sol emVila Isabel.

sobre sua amizade com Zeca e ele fica
réssabiado.Haydée entreqa à polícia todas as

provas que' tem contra Glauco. ' May
pergunta a Miss Jane se vai procurar seu

antigo amor quando estiver no Brasil. Miss
Jane teme que Zé Higino não-se lembre mais
dela. Odaléia diz a Sol que ela deveria ter'
tentado fazer as pazes com Ed. Sol explica
que quer que Ed sinta raiva dela para que ele
não queira mais criar seu filho. Tião

tranqüiliza Simone e garante que, mesmo

que tenha vivido muitas vidas com Sol,como
disse o médium,é com ela que ele quer viver
esta vida'. Jota e Consuelo passam a lua-de
.mel na limusine. Sol decide voltar para
Boiadeiros' para trabalhar. Raíssa põe seu

vestido de noiva.

QUINTA - Raíssa confessa a Haydée que tem
medo de que Roberto (Alex) a magoe, assim
como aconteceu com Tony. Dalva diz a

Gomes que vai alugar a casa onde Farinha
mora,e que o menino terá de morar com elee
Graça. M iss Jane decide ir ao Brasil conversar
com Sol sobre Ed.Zé Higino morre de ciúmes
das atenções que Mazé dá a Adalberto.
Perkins conversa com Rosário sobre o

depoimento dela. Roberto (Alex) é preso no

altar, interrompendo a cerimônia de seu

casamento com Raíssa. Nina descobre que
Roberto' (Alex) foi preso e telefona para
Glauco para saber se pode ajudar em alguma
coisa. Glauco descobre que Roberto (Alex) é
acusado de tráfico 'e assassinato. Sol chega
em Boiadeiros.O médium diza Tião que tudo
que ele quer saber vai ser desvendado no

próximo rodeio.
.

SEXTA - Tião pergunta 'lo médium o que vai
acontecer no rodeio,mas ele se esquiva,e diz
que saberá quando for a hora. Djanira fica
satisfeita ao saber que Alex foi preso.Glauco
conta para Haydée que Roberto (Alex) é
acusado de matar Ramiro, e diz que poderá
testemunhar a favor dele,já que estava com

ela e Raíssa na noite do crime. Alex liga para
Mari da prisão, e pede que vá visitá-lo. Miss
Jane chega ao Brasil.Júnior conta a Zeca que
seu sonho é ser estilista.Tião se oferece para
carregar a maleta de Sol. Alex pede que Mari
diga à polícia que ele não tinha
envolvimento algum com Ramiro. Ed ouve

quando um policial da imigração reconhece
May e alude ao caso da brasileira ilegal.Tião
chega em casa e descobre que Simone o

deixou.

SABADO - Tião vai atrás de Simone na casa

de Laerte. Geninho não deixá Tião entrar e
eles discutem. Kerry diz a Tião que Simone
não está lá. May mente e diz a Éd que
conheceu o policial da imigração quando
tentou descobrir quem denunciou Sol. \

Raíssa confessa para Manu que teme que as

acusações contra Roberto (Alex) sejam
verdadeiras. Nina vai ao escritório de Glauco
dar apoiei e não percebe que o incomoda.
Flor diz a Islene que Feitosa ainda gosta dela.'
Tião descobre que Simone foi para o Rio de
Janeiro e pede que Júnior pergunte a Kerry
onde ela está. Haydée descobre que Roberto
(Alex)' já era casado. Neto pede a mão de
Rosário a Consuelo. Consuelo conta para
Neto que Helô e Rique estão vindo para
Miami. Miss Jane, em companhia de Tony,
encontra Sol em Boiadeiros.

/,1
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. Corpo dourado sem ir a praia
A primavera já chegou e o verão não tarda. A temperatura
quente é sinônimo de sensualidade, é tempo de corpos à .

mostra. Aumenta a freqüência nas academias e nos salões
de beleza, afinal todo mundo quer se mostrar bonito ..

Verão também é sinônimo de pele bronzeada e nunca é
demais repetir que o sol pode fazer muito mal à saúde, se

\

"for usado" de modo incorreto. Por causa do risco de
contrair câncer de pele, a indústria cosmética se esmera

cada vez mais na busca de produtos autobronzeadores que
proporcionam um dourado mais saudável a pele de todas e

todos.
Segundo especialistas, ás autobronzeadores são seguros e

geralmente não causam danos a pele. Apresentados em
'forma de cremes, loções, gel e .spray estes produtos tingem
a pele sem interferir em sua estrutura mais profunda,
dando um tom natural à pele praticamente no momento
de sua aplicação.

, Mesmo com, tanta praticidade, existem alguns truques
básicos em seu uso. Os especialistas recomendam que seja
feita uma exfoliação na pele antes de aplicar o produto
para potencializar o seu efeito, sendo que os joelhos e

cotovelos merecem uma atenção extra uma vez que a pele
nestes locais é mais grossa e ligeiramente mais escura, o

. que poderá render um tom diferente do resto do corpo.

Quando o creme bronzeador é aplicado sobre esta camada
morta, dará um indesejado efeito opaco ao bronzeado.
Outro segredinho é que o autobronzeador deve ser

aplicado de modo uniforme, caso contrário poderá
manchar. Em resumo: esta é Uma tarefa que tem de ser

feita com calma e atenção. Leva aproximadamente 20
minutos para secar e não manchar as roupas.

'

É muito importante lembrar que antes de optar por este

método de bronzeamento é aconselhável fazer um teste

dermatológico; uma vez que pessoas mais sensíveis podem
ter uma reação alérgica. Neste caso o dermatologista é um

excelente conselheiro,
A pele cjue passou pelo processo de autobronzeamento não

está protegida contra os raios nocivos do sol. O filtro solar
deve ser usado normalmente.
Além destes produtos, as camas bronzeadoras já viraram as

queridinhas do verão. Geralmente, após a te�ceira sessão,
que dura em média 15 minutos, a pele já se mostra dourada.
O bronzeamento é rápido e confortável, feito em cápsulas
dotadas de lâmpadas que emitem raios ultravioletas, os
mesmos do sol. As lâmpadas auto-refletoras na base e no

tampo bronzeiam o corpo por igual, sem que a pessoa tenha

que se virar.

O equipamento promete bloquear os efeitos nocivos dos
raios UVB e uvc No entanto, os especialistas advertem
que também não se deve abusar no uso das camas

bronzeadoras.
O bronzeamento artificial é mais seguro que aradiação solar,

.

mas O interessado em usar o método deve se submeter a uma
consulta médica o qual fará uma análise do tipo da pele e

avaliação dos riscos que corre .

Vale lembrar que o uso exagerado de tais camas pode,
,

provocar vermelhidão na pele, fotoalergias e outras lesões
mais sérias. O processo de bronzeamento deve ser lento e

gradual, sendo que o ideal é começar com um tempo bem
mínimo que será aumentado gradualmente.

'

Resumindo, o sol e as camas bronzeadoras podem
. proporcionar a pele um bronzeado bonito e saudável.

Quanto aos riscos, é tudo uma questão de bom senso e

respeito aos limites do próprio corpo.

Chinelos para amantes
deviaqens e aventuras
A nova coleção do Rider foi concebida
para aqueles homens que adoram viajar
e têm espírito de aventura. Seja na praia,
no campo ou nas montanhas, os três
modelos da linha BRX são os

companheiros ideais para colocar o pé
.na estrada e se deixar levar,Você pode
seguir pela BRX 101, nome da nova

papeete em formato de xis, ou escolher a
'BRX 102,a famosapapeete de dedo,e se

preferir algo mais tradicional, vá pela BRX
103, nome do chinelo de dedo.

'

Além dos sugestivos nomes, as sandálias
trazem cores quentes e vibrantes e

design único, que proporciona muito
conforto e durabilidade, perfeitos para
suportar qualquer aventura mais ousada.
Todos os modelos Rider têm palmilhas,
gráficas com textura, o que proporciona
maior aderência aos pés, além de tiras
independentes e auto-ajustáveis, sola e .

cabedal emborrachados e densidade
traseira diferenciada, que oferece maior
controle e versatilidade de uso.Todos os

'

modelos da mar.ca possuem design
único e qualidade indiscutível, pois são
feitos com a tecnologia da Grendene, um
material super-resistente que confere ao

calçado extrema durabilidade e conforto
aos pés.

DAgora com a nova coleção do
Rider é só colocar a mochila nas

costas, o chinelo no pé, e partir
para um flOVO e emocionante
destino

'

D A nova coleção do Rider vêm em
cores branca, bege, laranja,'

,

\

vermelha, azul-marinho e preta. E

estão disponíveis nos tamanhos 37

ao 44. O preço sugerido é de\�$
24,90
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By Geremy Altins I
ÁRIES - o período indica uma certa tendência a dizer uma coisa e fazer outra. Os
pensamentos por isso tenha cautela-ao tomar decisões. Adi,e tudo o que for importante.
Saúde boa,

LIBRA - O perfodo indica mudanças inesperadas que poderão trazer algum desgosto, de
mome'nto.Dêtémpoaotempoquetudoseencaixa.Cultive o bom humorea humildade,'

ESCORPIÃO - Poderãó ocorrer desentendimentos familiares ou com amigos. Pense que é

I
melhor colocar as coisas em pratos limpos doque guardar ressentimentos. Bom para viagens

, de lazer. - ,

. I '

GÊMEOS - Bom período para pleitear aumentos ou colocar velhos projetos profisslonals SAGITÁRIO, - Neste período, todo cuidado é pouco. Não se deixe envolver por situações
em andamento Tenhacautela com falsos amigos Saúde excelente

I
obscuras, Evite a interferência de terceiros. Saiba que somente você pode resolver os seus

. .
. , .

. problemas.
'

CÃNCER, - O período indica desentendimentos com pessoa da família. Refreie a

impulsividade e pense três vezes antes de falar. No trabalho é tudo rotina, no entanto o ' CAPRICÓRNIO - Tendência a agir de maneira egoísta.,lsso poderá magoar muito a pessoa
iníciodoanopoderásermuitopromissor.

"

II
amada, Lembre-se de que você não é o centro do universo. Cuide de sua saúde e de sua

mente.
'

LEÃO - Tenha 'paciência porque .o momento é de pouca perspectiva. Chances de

reconciliação com a pessoa amada, no entanto terá que fazermuitas concessões. Pense se AQUÁRIO - Cuidado com as falsas amizades e com os conselhos desses amigos. Siga a sua

isso vai valera pena.Cuideda saúde. intuição e seu bom senso. A pessoa amada vai precisar de uma atenção extra. Bom para
viagens em geral.

TOU�O - Bom período para fazer cobranças e tratar de assuntos relacionados a dinheiro.
'Notrabalho,grandes chances de progresso.Cuide da saúde, "

VIRGEM - Neste período os seus valores estão sendo reavaliados. Talvez seja hora de
alguma ruptura. Não tenha medo de tomar decisões, só tenha cautela no trato com

dinheiro.
'

PEIXES - O período favorece a tomada de decisões em geral.Não tema se tiverque voltar atrás
em algum assunto.lssofaz parte da vida. Harmonia com a pessoa amada ecomfamiliares.

Modas. Corpos, e
. Imagens.

Re le rn b r an d o a fala da escritora
pesquisadora Kathia Castilho em su
palestra no, I Colóquio Nacional de Mod
que ocorreu em Ribeirão Preto, gostaria d .e

expor neste espaço um assunto mUit �\
curioso e de fato importante a todos nó ori
não somente aos profissionais I�t
interessados em moda. Trata-se de um a
temática que vem ganhando força e fon .

atenção, pois se relaciona diretamente co i
o atual cenário contemporâneo. É a mod

or

redesenhando os corpos, apresentando-I
I

como uma importante ferramenta d
°

expressão corporal humana.
Registra-se aqui que não falamos apenasd
moda direcionada a vestimenta em funçã eu

da. complexidade que a Moda adquiriu'(
MODA tornou-se .uma palavra de caráte :P
plural, complexa, que vem sendo utilizad ue:
para muito além do segmento têxtil e dl era
passarela.
A palavra MODA ganhou outros caminho,

as

atualmente vem sendo utilizada de forml \.
mui t o f I e x í v e I e d i nâ m i c a, s e n d di

empregada em quase todos os setores Ol ,t

sociedade- e em tudo aquilo o qu\e se p0de leI

imaginar: setor automobilístico; mob,iliário Ive
gastronomia, estética, beleza, arquitetun 19'
design emuitos outros. . 'a(

Estas são ações que vem contribuindo aindl 'ri(
mais para a "expansão da moda" frente ao on
cenário atual, colaborando e estimulando
na construção dos atuais ideais de corpe

,ou

, .

-
, �

contemporaneos. Corpos que apresentam
múltiplos significados.

'

�

Pode-se classificar então a Moda como uml as

ferramenta para projetar corpos e construir lial
novos sujeitos, permitindo-aos ipdivíduOI 19
um jogo de aparências, utilizando' daI
muitas próteses artificiais existentes no

mercado midiático. Chegamos então a um ,

aspecto muito particular e especial di
Moda:sua força e poder sobre os indivíduo
poder esse que permite aos mesmo

assumir diariamente novos papéis e (r! •

c o n s t r u i r d i a r ia m e n te n o vos e UI

projetando e construindo dimensões alé
da realidade, como os jogos e as fantasia
Conforme nos relata Kathia Castilho,'

, realidade representa apenas um terço
é

�
nossa vida, vivemos �. projetamos. outra �1
dimensões constantemente': !

Construímos nossos corpos a partir d

estéticas de determinados mundos as qual
desejamos pertencer e estamo
c' o n s t an tem é n t e e m p e n h a dos, e

reconstruir nossos am bientes, fig uras, face
seguindo e interferindo desta forma e

nossas ações, vivências, e relações saciai
que se desenvolvem e se entrelaçam n

caminhar dos relógios. Não há apenas u

corpo presente, há uma pluralidade que:
estendem as nossas segundas, terceiras!
demais peles.
Mas a q ue se deve' tudo isso? As naval

tecnologias presentes no mercado podem
ser agentes influenciadores nesta questãO

�O c o r p o c o n tem p o r â n e o a b r a Çl (tecnologias,métodos e meios.Vive em uml

aceleração constante de tempo, não tem

limites geográficos e aparenta estar carente,
de referências e sensações. Tudo isso nos i

.

demanda outros significados e aparêncial, �há de certa forma uma inversão de vaiarei, Qvalores esses que a cornunlcação interferee
"Ofaz com que o corpo torne-se obsoletc ..

corpo é obsoleto, pois não nos penl1lte
tudà."5telarc. ' -

. A
Depois de séculos sendo hospedeiro .do �
pecado o corpo' humano perdeu o se�tldO
do sagrado. O corpo perde limites ... E um

objeto de constante transformação.
� II

Daiana Riechel- VI fase. .: Curso de Modô'
a

UNERJ. ! lill
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Adeus a Ronald GaIias
ra

I su

IlOd 'I
.

.

di 27 d b
.

,

'ia d 'eu na u Uma terça, la
,

e setem ro, as

nUit �,por insuficiência de múltiplos órgãos, o ator;

; nó orista e comediante do SBT Ronald Golias,
is nva internado desde o dia 8 de setembro na

um ao Hospital São Luiz, no bairro do Morumbi,
for! ia Paulo.Em maio do ano passado, o

� co orista já havia sido submetido a uma cirurgia

�_d implante de um.marcapasso e �ias depois a
.,

a J outra para .a retirada de.um coagulo cerebral,
uma queda.

asd Id Golias, �aulista, natural de São Carlos,
nçã eu no dia 4 de maio de 1929. Casadó corri.

uiriu Golias (63), o comediante teve somente uma

ráte :Paula (38). Antes de iniciar' sua carreira
zad tiea, foi alfaiate, funileiro e participou do grupo
e da (robacias aquáticas "Acqualoucos".

2stem mais de 50 anos decarreira. Na história
105€ c.,

7

d
'. .

d f,101 um os mars conceituá os e amosos

)��: ediantes brasileiros. Começou trabalhando em

�s da ,e naRádio Nacional conheceu Manoel de

)od€ rega, que impressionado com seu talento,
iário Iveu contratá-lo para atuar também na TV.

tua 1956, Golias estreou como comediante em "A

;ada Alegria", programa comandado pelo
'

inda rio Manoel. Foi lá que ele lançou seu

e ao
nagern de maior sucesso; o Pacífico, que se

Indo ,oufamôso com o bordão "ô Cride",

�fa� atando até hoje crianças e adultos. Alguns de

!randes sucessos na TV foram.os programas
uml �asdo Golias", "Rio Te Adoro", "Bronco Total",
truir lias Shaw", entre outros.

'

luo! 1961"juntameme comOtelo Zeloni, [ô Soares,
dil ..'

.'

Renata Fronzi, Ricardo Côrte
Real e Cidinha Campos,
Galias protagonizou o

humorístico "A Família Trapo",
um dos maiores sucessos da
televisão brasileira de todos os

tempos; Anos mais tarde, em
1986, a "Família Trapo"
originou o programa "Bronco".
E� junho de 1990 Golias foi
contratado pelo SBT. Nesta
emissora, fez grande sucesso

atuando no humorístico "A
Praça é Nossa", onde
imortalizou personagens como

Pacífico, Bronco, Professor
Bartolomeu Guimarães Isolda
e Profeta e simultaneamente
no programa "Escolinha do

Golias", atuando ao lado de
sua grande amiga Nair Bello e

Carlos Alberto de Nóbrega,
mais que amigo, um irmão,

Atualmente estava 'no ai pelo'
SBT todos os sábados, com os

personagens Pacífico e o

Profeta, contracenando com

Carlos Alberto de Nógrega, e
aos domingos ao lado de

Moacyr Franco no programa
"Meu Cunhado",

,

interpretando Bronco.
..;,,�..,...,;.,.,. =;.:.'. ....-:;,2.<.::, .

<J Ronald
Bolias
animava as

noites de

sábado,
quando
aprontava

, mil e uma

em liA

Praça é
Nossa"

1) A novela é "América", O ator Eron
Cordeiro entrou no folhetim para viver

qual desses personagens?
a)Cadu
b) Zeca
c) Perkins
d) Dinho

I

FOTOS ARQUIVO GB IMAGEM

CURIOSIDADES,
- Foi Golias, com seu jeito irreverente, que apelidouSilvio Santos, ainda em começo de carreira como

animador, de Peru. Manoel de Nóbrega aproveitou o gancho e passou a anunciá-lo como "O Peru

que Faia".

- Em 2Q02, Ronald Golias e Moacyr Franco encabeçaram o especial "Hotel do SBT", que teve a

presença de todos os profissionais.do SBT e de uma série de artistas cónvidados. Moacyr viveu o

quase míope qerente do hotel e Gollas o mensageiro atrapalhado.

- Em 2003, Ronald Golias e Hebe Carnarqo reviveram, em tom de humor, o clássico de Shakespeare,
"Romeu e Julieta'; em um .especlal para o Programa Hebe, no SBT. A apresentadora fez o papel de
Julieta e.Golias interpretou Romeu.

.

- No cinema, Golias estreou no filme "Um Mari,do Barra Limpa", em 1957, e participou e chan'chadas
como "Os Três Canqaceiros" (1961).

,

.

'

-,No livro "A Luz Que Não se Apaga" CarlosAlberto dê Nóbrega, conta histórias da "Praça da Alegria"
e de sua convivência com amigos como Golias e Canarinho.

.
.

- Golias foi homenaqeado pelos grupo de rock Titãs, que na música "Televisão" incluiu o bordão "ô
Cride, fala pra mãe!"

a) Juliana Baroni
ll) Betty Lago
c) Letícia Spiller
d) Viviane Pasmenter.

4) Em qual dessas novelas, Cláudia Raia

interpretou Mercedes?
a) "Torre de Babel"
b) "Terra Nostra"
c) "Esperança"
d) "As Filhas da M�e"

2) Quem viveu o personagem Tião na

novela "O Clone"?
a) Roberto Bonfim
b) Antônio Pitanga
e) Milton Gonçalves
d) Rocco Pitanga

5) Quem interpretou Helena na novela
"Felicidade", exibida pela Globo em 1991?
a) Viviane Pasrnanter
b) Laura Cardoso
c) Maitê Proença
d) Vera Fischer

3) Qual dessas atrizes interpretou
Shiva Maria na novel.a "Uqa Uga"?
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Tamiris
Cristini
Brandt
completa 7
anos no

p'róximo dia
02/10.
Parabéns dos
pais Erich e

Tânia'edos
avós Ingomar e
Dilma e Luise
Isaura

Nasceu no último dia 20/09 às 09.:00h,
'Kawalie Kathy deVargas.Os pais. ,;;
sentem-se felizes com sua chegaça,

h f ny CamillyKopp,.A princesinha St e � ho no último dia 27/9.
Pletou seu 10 anm .com

,
. Cláudio e Denise

Parabens dos pais

No último dia
2�(09, C�r'os
Eduardo' .'

Bernardino
completou 2
aninhos.
Muitas
feliçitj'a' "".,'" .\�.... : ... l.,I.��.é o
quedeSejã
seus Pais José
Carlos e Nice .

As gatinhas Thais Luana ttersog (E)
e Bruna Letícia Hersog (O),

"

completaram 8 e 2 aninhos n� ultimo
. dia 24/09. Seus pais Edson e Vllma
sentem-se o�gulhosos e desejam
feliCidades

""an Walter
Mathes
completa hoje
30(9seus 3

�,rji9/;l9S .. fyl.uitas
felicid�dê� dos
paisWanderlei e

.

Elisangêla

Embelezando a

coluna luana
Corrêa, que
recentemente
esteve
passeando com
seus pais
Adriano e

.

Alexandra no

nQrdeste
brasileiro'

Hoje é só alegria
paraMat,eus ,,�

. Zomer q\:l.e esta
completando 6

aninhos.
F.elicidades é o

que deseja sua

mãe Mariânge1a,
seus amigos e

familiares
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