
BBAANNDDEEIIRRAANNTTEESS
Primeira Hora 7h
Band Kids 8h
Quase Anjos 9h15
Direto da África 10h
Copa do Mundo 10h30
Eslovênia x Inglaterra
Jornal Tarobá 13h
Tempo Quente 13h20
Vitrine Revista 14h20
Copa do Mundo 15h
Gana x Alemanha
Brasil Urgente 17h30
Jornal Tarobá 19h
Jornal da Band 19h20
Show da Fé 20h25
Band Mania 20h50
Bones 22h15
Tribunal na TV 23h15
Diário da África 0h15
Jornal da Noite 0h30
Show da Copa 0h45
Copa 2010 2h
EUA x Argélia (VT)
Austrália x Sérvia (VT)
Espaço Vida 6h
Vitoriosa

SSBBTT
Negócios da Terra 5h50
Jornal do SBT 6h
Jornal da Massa 7h
Tribuna da Massa 7h30
Carros e Motores 7h55
Carrossel Animado 8h
Bom Dia & Cia 9h
Destaque 10h40
Show de Bola 11h40
Tribuna da Massa 12h
Conversando com Shapiro
13h54
Empresas e Negócios 13h55
Cinema em Casa 14h15
‘‘Tobias Totz’’
As Tontas não 16h
Vão ao Céu
Casos de Família 17h
Programa do Ratinho 18h
Boletim de Ocorrências 19h05
SBT Brasil 19h30
Uma Rosa com Amor 20h15

Qual é o seu talento? 21h15
Boletim de Ocorrências 22h15
A História de Ana Raio 22h20
e Zé Trovão
Um Contra Cem 23h10
Jornal do SBT 1h15
Dois Homens e Meio 2h
Tele Seriado 3h
Pesadelos e
Paisagens Noturnas
Show da Fé 4h

GGLLOOBBOO
Telecurso 5h05
Sagrado 6h05
Globo Rural 6h10
Bom Dia Paraná 6h25
Bom Dia Brasil 7h15
RPC Notícia 8h10
Mais Você 8h15
Globo Notícia 9h45
TV Globinho 9h50
IP Futebol I 10h35
Copa 2010 11h
EUA X Argélia
Eslovênia X Inglaterra
Paraná TV 13h15
1ªEdição
Jornal Hoje 13h30
Vídeo Show 14h
Vale a Pena 14h30
Sinhá Moça
IP Futebol III 15h15
Copa 2010 15h30
Austrália X Sérvia
Gana X Alemanha
Malhação ID 17h45
Escrito nas Estrelas 18h15
Paraná TV 19h
2ªEdição
Tempos Modernos 19h25
Jornal Nacional 20h15
Passione 21h05
Festival Nacional 22h10
‘‘SaneamentoBásico-OFilme’’
Jornal da Globo 0h10
Programa do Jô 1h
Compacto dos Jogos 2h10
Intercine 3h10

CCNNTT
O Poder Sobrenatural 5h

da Fé
Cidade na TV 9h
Infomercial 9h30
MSRTV 10h30
190 com Aciolli 11h
Trinta Minutos 11h30
Militão & Militão 11h45
Coutinho Total 12h15
Infomercial 12h30
Notícias & Mais 13h
Infomercial 14h30
Vitória em Cristo 16h
O Poder Sobrenatural 17h
da Fé
Acorrentada 21h
CNT Jornal 21h30
Paixão 22h
Jogo do Poder 22h50
1001 Noites 23h45

RREECCOORRDD
IURD 6h
Direto da Redação 6h30
Paraná no Ar 7h20
Cidades no Ar 8h
Fala Brasil 8h30
Hoje em Dia 9h30
Balanço Geral 12h
Tribuna no Futebol 12h10
Balanço Geral 12h25
Ver Mais 13h30
Record Kids 14h
Tudo a Ver 14h30
Todo Mundo Odeia 16h30
o Chris
Os Mutantes 18h15
Record Kids 19h
Jornal Local 19h40
Jornal da Record 20h10
CSI Investigação 21h
Criminal
Ribeirão do Tempo 21h30
Super Tela 23h30
‘‘16 Quadras’’
IURD 1h15

TTVV CCUULLTTUURRAA//CCAANNAALL 2211
((IIbbiippoorrãã))

Tecendo o Saber 4h40
Novo Telecurso 5h10
Telecurso TEC 5h45
Tecendo o Saber 6h

Telecurso TEC 6h30
Novo Telecurso 6h45
Telecurso TEC 7h15
Interesse Público 7h30
O Pequeno Urso 8h
Pingu 8h25
Pequenos Cientistas 9h
Bau de Histórias 9h15
Super Fofos 9h45
Dora Aventureira 10h
Pingu 10h25
Escola pra Cachorro 10h30
Jackers! 10h45
Cocoricó 11h15
Kitty em Ação 11h30
Recado do Cheida 12h
Tribuna Livre 12h05
Contos de Fadas 13h
Minúsculos 14h
Shaum, o Carneiro 14h05
Dora, Aventureira 14h15
Vila Sésamo 14h45
Super Fofos 15h15
Cocoricó 15h30
Escola pra Cachorro 15h45
Os Camundongos 16h
Aventureiro
Arthur 16h30
Minúsculos 16h45
Shaun, o Carneiro 16h50
Castelo Rá-Tim-Bum 17h
Doug 17h30
Recado do Cheida 18h
Tribuna Livre 2ª Edição 18h05
Reflexão 19h
Login 19h30
A Volta ao Mundo 20h
em 80 Tesouros
Jornal da Cultura 21h
Metropolis 21h35
Cultura Mundo 22h
Ensaio 23h
Radiola 0h
Vitrine 1h
UNIVESP TV 2h

** PPaarraa ssiinnttoonniizzaarr oo CCaannaall 2211 nnaa
rreeggiiããoo nnoorrttee ddoo PPaarraannáá éé
nneecceessssáárriioo aa aanntteennaa UUHHFF..

** PPrrooggrraammaaççããoo ffoorrnneecciiddaa ppeellaass
eemmiissssoorraass ee ssuujjeeiittaa aa aalltteerraaççõõeess..

Yara Ramos

CARNEIRO (de 21/3 a 20/4)
É muito bom dizer tudo o que

pensa e revelar o que sente, mas
na medida certa, para as pessoas
certas e com as quais você convi-
ve, como amigos e família. Negó-
cios comerciais e de comunica-
ção e propaganda terão um gran-
de impulso hoje. A pessoa amada
participa de tudo.

LEÃO (de 22/7 a 22/8)
De um momento para o ou-

tro, uma má noticia, uma má
palavra e carência de incentivo
vão lhe deixar desanimado,
mas por pouco tempo. Conti-
nue fazendo planos e investin-
do no futuro. Depois do aniver-
sário o astral vai melhorar. No
amor, ouça e observe mais.

SAGITÁRIO(de22/11a21/12)
As divergências que houverem

no seu meio são muito úteis para
que haja uma conversa, um bom
diálogo e para que possa haver fi-
nalmente um acordo de bem viver,
de colaboração mútua e de socie-
dade bem sucedida. Vale para a
carreira profissional e vale para o
amor.

CAPRICÓRNIO(de22/12a20/1)
O fator saúde é o mais deli-

cado e exige uma providência
concreta. Não deixe o trata-
mento que estiver fazendo pela
metade. Se for preciso, fique
de repouso em casa e longe
do trabalho. A pessoa amada
precisa de você, tanto quanto
você dela.

AQUÁRIO (de 21/1 a 19/2)
O dia é de sorte e de bons

presságios. É só seguir a intuição e
arriscar. Pode ser na loteria, em
concurso e também na luta por
uma vaga de emprego. Confie em
si mesmo e vá em frente. Você me-
rece o melhor e vai conseguir o
melhor. Os patrões vão lhe presti-
giar. Seu amor também.

PEIXES (20/2 a 20/3)
Mudança de casa, aluguel,

construção e reforma da casa
em que mora podem lhe dar
muito trabalho e despesas, mas
será compensador. O passado
continua presente, mas favorece
sua felicidade do momento. Va-
lorize mais o que tem em mãos.
Seja feliz.

ESCORPIÃO(de23/10a21/11)
Aproveite a solidão e o isola-

mento pessoal. Talvez seja a me-
lhor oportunidade que você tem
para fazer planos, para refletir e
buscar novas saídas para ques-
tões antigas, que exigem uma so-
lução. Acordos felizes no campo
amoroso. Uma boa conversa vai
resolver muita coisa.

CÂNCER (de 21/6 a 21/7)
Não leve tudo o que ouvir

muito a sério. Algumas coisas
não são verdadeiras. Há muita
fofoca ao seu redor. Não se en-
volva nela. Também desconfie
de quem promete demais ou
conta vantagem. Alguém quer
lhe impressionar. Mas no amor
pode ser bom.

GÊMEOS (de 21/5 a 20/6)
Depois de alguns dias sufo-

cantes e de incertezas, hoje tudo
fica mais claro e definido. Esta é
uma fase de receber e de pagar,
de dar e de receber, mas tudo em
pequenas doses. Tenha paciência
e, por outro lado, não gaste mais
do que pode. Ouça os conselhos
da pessoa que ama.

LIBRA (de 23/9 a 22/10)
As ideias e projetos de via-

gem e de mudança podem ser co-
locados em prática. Os contatos
com pessoas de longe e do estran-
geiro são muito positivos e os re-
sultados virão lhe favorecer em al-
go. Agindo com diplomacia e bom
senso, você será feliz também no
amor.

VIRGEM (de 23/8 a 22/9)
Você está com sorte e pode

obter uma vitória em uma situa-
ção que já esteve delicada no
passado. A justiça pode se fazer
a seu favor. Faça jus às oportuni-
dades que estão lhe dando para
produzir e aumentar seus ganhos
financeiros. No amor a chance é
positiva também.

TOURO (de 21/4 a 20/5)
O fator financeiro é muito im-

portante. Você vai precisar de re-
cursos para pagar as contas e co-
locar os compromissos em dia. Tal-
vez o dinheiro entre na medida cer-
ta, sem mais nem menos. Falar de-
mais sempre provoca intriga e fofo-
ca. Então fale de menos. Amor em
espera.
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FILMES NA TV

TV ABERTA

HORÓSCOPO

1166 QQuuaaddrraass (23h na Record) 16 Blocks, 2006. Dir. Ri-
chard Donner, 99 min. Com Bruce Willis, Mos Def e Da-
vid Morse. Ação – O detetive Jack Mosley corre contra
o tempo para transportar o presidiário Eddie Bunker
até o julgamento. Um trajeto de 16 quadras, que deve-
ria levar no máximo 15 minutos, acaba se esticando
para quase duas horas de muita adrenalina, onde
Mosley passa a ser perseguido pelas ruas de Nova Ior-
que por um bando de policiais. O detento sabe demais
e precisa ser silenciado.

TToobbiiaass TToottzz (14h15 no SBT) Tobias Totz Und Sein Lo-
we, 1999. Dir. Piet De Rycker, 72 min. Animação – Fu-
gindo de uma dupla de caçadores italianos desastra-
dos, uma zebrinha muito simpática vai parar em um

zoológico administrado pelo doce Tobias Totz. Lá, a ze-
brinha faz amizade com um leão que está ansioso para
se apaixonar.

SSaanneeaammeennttoo BBáássiiccoo –– OO FFiillmmee (22h10 na Globo) Sa-
neamento Básico – O Filme, 2007. Dir. Jorge Furtado,
112 min. Com Fernanda Torres, Wagner Moura e Cami-
la Pitanga. Comédia – Os moradores de uma pequena
vila, no interior do Rio Grande do Sul, planejam a reali-
zação de um vídeo apenas para pegar a quantia ofere-
cida pelo Governo Federal e usá-la na realização de
uma obra para o tratamento do esgoto.

** PPrrooggrraammaaççããoo ffoorrnneecciiddaa ppeellaass eemmiissssoorraass ee ssuujjeeiittaa
aa aalltteerraaççõõeess..

Diversidade
CRÔNICA

Cada um possui a sua própria expressão,
porém, todas elas nos levam ao

crescimento, à transformação, ao
conhecimento, à partilha

Fico por longos momentos observando a fo-
lhagem das árvores em frente à janela. O vento
passa por cada galho, por cada folha e cada flor
e cada uma delas reage de maneira diferente ao
seu toque. O que vejo é a folhagem balançando
harmoniosa e ritmicamente, mas se observar
com mais atenção, consigo perceber o movi-
mento individual de cada folha que, mesmo sen-
do diferente, não quebra a fluência do movimen-
to total. A individualidade do movimento se deve
a que cada elemento está numa posição diferen-
te com respeito à corrente de ar, então, mesmo
que o vento seja um só, cada folha ou flor que é
tocada por ele, se moverá de uma forma total-
mente peculiar... Então penso em nós, seres hu-
manos, e em como podemos ter mil sensações,
impressões ou visões diferentes sobre um mes-
mo acontecimento ou pessoa, pelo fato de en-
contrar-nos em diferentes estados de espírito,
por temos diferentes bagagens, idades, culturas,
sexos, intenções e expectativas. Reflito nova-
mente sobre como o todo é formado por muitos
e percebo que a diversidade é a geradora da be-
leza que nos rodeia, pois cada movimento indivi-
dual forma parte do movimento da vida, que

sempre busca o equilíbrio, a evolução, a expan-
são. Quanto maior, mais diverso e rico, com mais
possibilidades. Cada um possui a sua própria
expressão, porém, todas elas nos levam ao cres-
cimento, à transformação, ao conhecimento, à
partilha.

Parece-me um milagre encantador e espanto-
so cada uma daquelas folhinhas executando a
sua dança individual para criar a imagem da fo-
lhagem de um árvore em movimento!... A maté-
ria não é feita de um só componente, mas de
muitos, e a participação de todos eles é o que dá
existência e consistência, personalidade a esta
matéria. Me pergunto se com o nosso espírito é
assim também. De quantos ‘‘elementos’’ ele po-
deria ser feito? De tudo aquilo que não é tangível,
que não perece, que está ancorado no divino, no
perfeito? Qual a diversidade que nos dá a perso-
nalidade, os sonhos, os pensamentos?... Acredi-
to que parte do mistério da vida está no espírito e
na diversidade de forças humanas e divinas que
o sustentam.’’

■ PPaazz AAlldduunnaattee é teatróloga e professora em
Ibiporã

‘ ‘

Crônica é a coluna da FOLHA2 publicada todas as quartas-feiras. A cada semana o leitor
será brindado com diferentes autores. Os textos, com no máximo 30 linhas, devem ser

encaminhados com telefone de contato para folha2@folhadelondrina.com.br.

O QUE ESTOU LENDO

mas seu canal está fora do ar./
Cada olhar perdido é uma es-
curidão / tela vazia sem história
de amor.’’

E o universo contemporâneo
não acaba aí; tem ‘‘jantar de
miojo’’, ‘‘menina-mãe’’, um la-
mento com uma boa dose de
ânimo para as adolescentes
grávidas. Não falta crítica social
em ‘‘fazer um som’’ - ‘‘Você po-
de fazer um bléim / no seu vio-

lão. / Você pode fazer um bang /
dos assassinos.’’ Mais atual,
impossível.

Ao longo dos 40 poemas,
Camargo fala daquilo que os
poetas falam: solidão, amor, o
silêncio, a felicidade. ‘‘Diaria-
mente, a poesia me propõe hi-
póteses da vida, abre janelas
para minha autoconsciência e
me oferece planos poéticos de
existência. E então eu escrevo’’.

Gostei de AA MMuullhheerr ddoo
VViiaajjaannttee ddoo TTeemmppoo, de
Audrey Niffenegger. O
romance foi adaptado

para o cinema. É sobre
um cara que some no

tempo e não consegue
controlar essas

viagens. Assisti ao
filme e estou gostando

bastante do livro

DDaanniieellaa ddee OOlliivveeiirraa
RRiibbeeiirroo, 22 anos,

estudante

O livro OO FFuuttuurroo ddaa
HHuummaanniiddaaddee, de
Augusto Cury, é
muito interessante.
Gostei do contexto
por fazer refletir
bastante e
aprender a não
julgar as pessoas.

TThhaammiirryyss CCaarrddoozzoo,
21 anos, estudante

Hipóteses poéticas
Escritor gaúcho lança ‘Poeplano’, uma

coletânea de 40 poemas escritos por um
‘jovem’, especialmente para a juventude

Phoenix Finardi
Reportagem Local

Formado em Direito, com
mestrado em Ciência Polí-
tica, três filhas e um entea-

do, Dilan Camargo escreve
poesia como se fosse um meni-
no. Ele próprio admite isso, no
seu primeiro livro, ‘‘Poeplano’’.

‘‘É um eco da minha juventu-
de. A busca do amor, as esco-
lhas éticas, uma visão crítica da
vida e da sociedade, o compro-
misso com uma humanidade
justa e solidária’’, diz o autor.

Camargo é gaúcho de Itaqui,
passou a infância e juventude
em Uruguaiana, na fronteira
com a Argentina. Ele conta que
sempre gostou de ler e escre-
ver. ‘‘Lia poesia por metro e en-
ciclopédias antigas’’, confessa.

Além disso, também se en-
volveu com programas de rá-
dio, publicações de jornais alter-
nativos e foi ator de teatro, ten-
do participado de vários festi-
vais de música como letrista e
ainda do movimento estudantil.

O poeta não só escreve co-
mo um jovem; ele escreve para
os jovens. Camargo abre o livro
com a divertida ‘‘poesia.com’’
(clique aqui para iniciar) e conti-
nua na Rede com ‘‘a musa e o
mouse’’.

Ternura e lucidez fazem um
duelo e se descobrem insepa-
ráveis em ‘‘msn’’. Em ‘‘-
distração’’, ele cria verbos: ‘‘-
Meus olhos zapeiam os seus /

César Augusto

Reprodução

Lua em Escorpião. Passa para Sagitário às 15h. Sol em
Câncer. As relações afetivas seguem meio confusas de-
vido ao excesso de fantasias das pessoas. O trabalho
requer atenção e mais precisão naquilo que fizer. Os
nascidos em Peixes e Câncer terão mais sorte. Estes
são os números de hoje: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 22 e 25.
O anjo protetor de hoje é Melahel, que dá proteção con-

tra forças e energias negativas. Liberta da escravidão e
protege os que precisam de apoio. Protege a agricultura
e leva a ter boas colheitas. Atua sobre as plantas medi-
cinais. Faz a pessoa pura, bem intencionada e de atitu-
des corretas. O gênio contrário é o que causa danos à
vegetação, destrói e causa todo tipo de pragas, peste e
doenças.

Arquivo Folha


