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Modalidades coletivas abriram
ontem os Jogos da Amizade
Mais de 800 servidores públicos de sete cidades do
Estado participam de 12 modalidades na competição,
\\que segue até sábado. .
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Opresidente do Issem, José Benedito de Campos, acusou os três 35 milhões, além de mais R$ 11 milhões da correção doúltimos prefeitos de Jaraguá do Sul - Durval Vasel (PTB), empréstimo de R$ 4,4 milhões feito, em 1996, pela Prefeitura aoGeraldoWerninghaus (PFL) e o atual Irineu Pasold (PSDB) - pelo FMPS (FundoMunicipal de Previdência Social).rombo no)nstituto. Campos admitiu irregularidades nos repasses Esta semana, a Câmara decidiu arquivar a Comissão de Inquéritoda parte patronal que gerou uma dívida de aproximadamente R$ que investigaria as irregularidades no Issem. _ PÁGINA 3
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I 21 OPINIAO

Jogo do poder
,

: � - A se julgar. pelos boatos

d� bastidores - alguns teve-

1a,dbS por fontes da própria
coligação que elegeu o

prefeito Moacir Bertoldi - o

flituro governo de Jaraguá
�o Sul pouco ou quase nada

�� diferenciará do atual, no
:_.

não se trata de previsões
apocalípticas. As elucubra

ções são decorrentes da
boataria - oficiosa - sobre as

diretrizes da futura adminis

tração e dos possíveis
secretários e gerentes'. O que
também ajuda a reforçar a
tese do continuísmo são os

constantes e ruidosos
desencontros entre as

está dando vazão a

impropérios que prejudicam
os esforços de todo à grupo.
As imposições por cargos, as

.

disputas por atenção e as

coscuvilhices são sinais de
desarmonia. Tais manifes

tações são inadmissíveis
nesta altura, até porque o

jogo mesmo só começa a

partir de janeiro. Nem

�As imposições por cargos, as disputas
por atenção e as coscuvilhices são sinais
de desarmonia

declarações do prefeito eleito
e da equipe de transição.
Todavia, o que mais pre

ocupa são as informações
acerca de divergências e

disputa de vaidades no seio

da aliança.
Nada mais natural do que

a ansiedade entre o querer
fazer e o poder para faze(bque
invade corações e mentes nc:91l

período que antecede a

posse. Todavia, a angústia

precisa dar os nomes dos

personagens do enredo, são
conhecidos por todos,
principalmente pelos futuros
ocupantes da corte.

Percebe-se, apesar das

aparências e da cordiali-
.

dade, que alguma coisa está

fora de controle. Coisas

miúdas, é verdade, mas que

permitem vislumbrar um

horizonte de incertezas. O
perigo, no entanto, reside

SEXTA-FEIRA, 19 de novembro de 2004

nas reações oriundas das

frustrações, j a que a

esperança da população é

excessivamente grande. A
manter o ritmo e o jogo de

dissimulação, corre-se o

risco de sinalizar um

caminho perigoso, de

poucos atalhos, que certa

mente comprometerá o

projeto inicial e, con

seqüentemente, a gestão.
Cabe ao prefeito eleito

retomar as rédeas e definir
os rumos. Um início

atrapalhado sugere uma

administração desastrosa.
Boatos e especulações
acerca do futuro governo
são permitidos, inclusive
aos'

adV�áriOS.
Mas

divergêncij e picuinhas
no interio / a coligação são

maus si' ais. Ou se

reencontra o norte da
bússola ou abre precedente
perigoso. É preciso coragem
e firmeza para cortar o mal

pela raiz.

Aue concerne ao geren
ci�amento da máquina
administrativa. As mudan

ças ficarão por conta do
estilo conciliador de Bertoldi
e da relação da adminis

tração municipal com os

diferentes setores da so

sJ�dade. Assuntos mais

importantes, como o respeito

para com a coisa pública, por
exemplo, não terão trata

mento especial e prioritário
como deveria. Pelo menos é

essa a impressão inicial.
Não que tenha tido

'qualquer declaração de

integrantes dos partidos
coligados ou de membros da

equipe de transição que

permita tal ilação. Também

---i FRASES I
"OS públicitários chamam uma idéia muito boa como esta de grande evento anual, afinal idéia
assim não aparece sempre"

01j •• Elias Artur Raasch, diretor de criação da Zoom Creative Comunicação, explicando como surgiu a idéia do outdoor=Musculação;
Gí criado por ele,e vencedor do XIII Prêmio Central de Outdoor. <'
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,� IRAQUE � ARQGENTINA

Bombasem bancospodem
serdegrupos dedireita
As bombas que explodiram em três filiais de
bancosem Bueno Aires, na Argentina, quarta-feira,
poderiam ser de autoria de grupos de direita, A

especulação surgiu ontem entre analistas políticos
e especialistas policiais, que não descartaram que

poderia tratar-se de integrantes da Polícia Federal
ou da Gendarmería que teriam 'colocado os

explosivos para prejudicar a imagem do governo
do presidente Néstor Kirchner. Dezenas de

integrantes dessas forças de segurança, envolvidas
em atos ilícitos foram demitidos sumariamente

nos últimos meses por ordens expressas do

presidente Kirchner, (AE)

� IRAQUE

Entra emvigora
lei de divórcio
Por 23 anos, María Victoria Torres suportou
violência e insultos, sem poder se divorciar do
homem que maltratava a ela e a seus filhos. A

partir de ontem, no entanto, sua vida poderá
mudar. t que entra em vigor a Lei de Matrimônio

Civil, que permite o divórcio pela primeira vez no
Chile. Na manhã de ontem, imediatamente após
a abertura das portas da Corte de Apelações de
Santiago, Marra Victoria e a advogada Julia
Acevedo apresentaram pedido de divórcio por
violência doméstica. Omaltrato é uma das causas
do divórcio, segundo a nova legislação. (AE)

� PALESTINA

Populaçãoquermonitores
internacionaisem eleições
Funcionários palestinos apelaram pela presença de
monitores internacionais capazes de ajudar a

promover as eleições presidenciais previstas para
janeiro e pediram que o plano unilateral israelense
de retirada de toda a Faixa de Gaza e de quatro
pequenas colônias judaicas na Cisjordânia seja
incorporado no roteiro para a paz.
Os pedidos vieram à tona no mesmo dia em que
chanceleresdos promotoresdo roteiro anunciaram

que visitarão em breve o Oriente Médio para
retomar o processo de paz depois do falecimento
do líder palestino YasserArafat.
Ele disse que as negociações terão como foco o

plano de Israel de retirada da Faixa de Gaza e que
essa saída seja parte do roteiro para a paz, (AE)

Situaçãodos refugiados
'pr,eocupaONU

���idades internacionais de ajuda humanitária
'celcularn que até 250 mil iraquianos fugiram de

IF�juja e poderiam precisar de auxílio nas cidades

iUóximas e em Bagdá. Não há informações
<fndependentes sobre quantas pessoas teriam
morrido em mais de uma semana de combates
entre as forças dos Estados Unidos e membros da

r;5istência iraquiana em Faluja, Dez importantes

I ��anizações humanitárias promoveram reunião

emergencial em Amã ontem para comparar
informações e tentar planejar formas de ajudar os
civis afetados pela violência.Oscombates em Faluja
começaram no dia 8. (AE)

� IRAQUE

Soldados descobrem

QG da resistência
Soldados americanos acreditam ter descoberto
em Faluja edifício que pode ter sido usado
como quartel-general pelo suposto Iíder da
resistência sunita à ocupação dos Estados
Unidos no país, o jordaniano ligado à rede AI
Qaeda Abu Musab al-Zarqawi. Emissoras de TV
exibiram computadores, exemplares do

Alcorão, diversos documentos em árabe e uma

surpreendente placa pendurada em uma das

paredes com os dizeres"OrganizaçãoAl-Oaeda"
O edifício - um galpão de alvenaria - tinha
como fachada uma loja de conveniência para
terroristas, (AE)
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�.FRANÇA
"0,

t\.iracdefende reativação
do processo de paz
o presidente francês, Jacques Chirac, disse que a

reativação do processo de paz no Oriente Médio,
, após a morte de Yasser Arafat, é uma prioridade
i absoluta que deve reunir americanos e europeus.
I Ele participou da cúpula anual franco-britânica como primeiro-ministro Tony Blair.Os outros a que se

lreferia o líder britânico é a explosiva situação do
ftlque - um tema sobre o qual França e Grã

Br�tanha continuam divergindo radicalmente.
Chirac manteve sua posição contrária à guerra,

'justificada por americanos e britânicos como

fundamental para o combate ao terrorismo
internacional. (AE)

AMORIM

SUA OPINIÃO

Uma nova indústria

Paulo Silva *

Santa Catarina tem uma característica que a

diferencia positivamente dos demais estados
brasileiros: a diversificação de sua economia e seu

equilíbrio demográfico. Economia esta que
cresceu três vezes nos últimos 30 anos, apoiada
na força das empresas de pequeno, médio e grande
porte (indústria e comércio), nas suas exportações
que crescem dia a dia, na tecnologia e inovação,
na agricultura e no turismo, que hoje é notícia

de destaque até no The New York Times.

Mas lima nova indústria surgiu e vem se

fortalecendo em Santa Catarina nos, últimos 10/
15 anos: a indústria da propaganda. Ternos, hoje,
em torno de 140 agências de publicidade no

estado que receberam o Certificado de

Qualificação Técnica expedido pelo CENP
Comitê Executivo das Normas Padrão, que

regulamenta e fiscaliza a atividade publicitária
no país. Destas, 70 estão filiadas ao sindicaW

patronal. Pois essas agências equivalem, com seu

trabalho produtivo, a uma indústria que emprega
diretamente mais de mil profissionais (quatro mil

indiretamente) e apresenta um faturamento bruto

em torno dos 200 milhões de reais/ano. Além disso,

gera emprego e receita para uma extensa gama
de fornecedores.

O mercado publicitário catarinense, fruto de

um processo gradativo de desenvolvimento e

profissionalização, há muito vem conquistando um

mercado que lhe parecia inatingível, seja através
de agências sediadas no Sul, Oeste, Norte, Vale

do Itajaí ou Grande Florianópolis. Cresce a olhos
vistos a relação profissional entre grandes
anunciantes de Santa Catarina e nossas agências,
seja total ou parcialmente. Mas a verdade é que

esse relacionamento, antes tão distante, hoje é

uma estimuladora realidade. E quanto mais

crescer essa relação, mais nós, empresários da

propaganda, teremos condições de aumentar
ainda mais o grau de capacitação de nossas

agências.
O 2º Prêmio Catarinense de Propaganda, em

três de dezembro de 2004, vai mostrar o trabal�o
realizado por essa nova indústria. Uma indústria

.

S ta
que, corno tantas que fazem o orgulho de and
Catarina, já fez por merecer o respeito do merca o

publicitário catarinense e brasileiro.

* Publicitário e presidente do Sindicato das Agências de

Propaganda do Estado de Santa Catarina

d corpo 12,
Os textos para esta coluna devem ter. no máximo. 35 linhas. e

direitO de
, fonte Times New Rornan, O Jornal Correio do Povo se reserva o

orna aI
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço. bem

c

correções ortográficas e gramaticais necessárias,

r
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� Lixo
No dia 26, serão abertos os envelopes
da licitação pública para a contratação
da empresa que transportará o lixo
doméstico de Jaraguá do Sul até aterros
sanitários de cidades vizinhas. Até ai
tudo certo. O estranho é que o contrato

"tampão" será de um ano, firmado a

um mês para o fim da atual admi

nistração.
Não seria mais elegante (menos
suspeito) um contrato de emergência
por60 dias?Tempo mais suficiente para
a nova administração tomar pé da

situação e assumir a responsabilidade.

�Oposição
Na quarta-feira, o vereador Afonso
Piazera (PSDB) disse à reportagem do
Jornal Correio do Povo que desconhecia

qualquer decisão do partido sobre

postura da bancada tucana na Câmara
de Jaraguá do Sul em relação ao governo
Moacir Bertoldi (PL)."Por enquanto, não
tem nenhum reunião marcada e nada
ainda foi definido'; declarou.
Contraditoriamente, ontem, o

presidente da legenda, Célio Bayer,
revelou que o partido decidiu, em
reunião realizada na noite de quarta
feira, fazer oposição ao governo Bertoldi.

� Esperança
o cerco da Polícia Federal e doMinistério
Público ao ex-governador Paulo Maluf

(PP), que durante décadas driblou as

denúncias de, corrupção - fez e

aconteceu -, dá sinais de que, desta vez,

pegaram mesmo o homem "que'
roubava, mas vazia':
As ações dos órgãos de fiscalização dão

um alento à população, cansada de pagar
as farras oficiais, e renovam a esperança
de que, mais cedo ou mais tarde, os cor
ruptos serão pegos e pagarão pelos deli
tos: Principalmente aqueles que, além
de roubarem, pouco ou nada fizeram.

�

�Conseqüências
A cada dia surge um fato novo que
confirma o fiasco das privatizações
brasileiras. Na quarta-feira, Reunidos em
São Paulo, os secrêtários estaduais q�
energia decidiram e�viar um alerta'i1�
ministra Dilma Rousseff. 10
Segundo eles, a se confirmar �.la

disposição das empresas do setor-:JtI
promessa do presidente Lula de lev'l5
eletricidade a todos os lares brasileiros
até 2008 não vai vingar. Sem pressã6
do governo, fazem de desentendidas.
A meta deste ano já está seriamen'PJ
ameaçada. b

�conflito , ..

"'

do um jornal local, o prefeito eleito,legun .

ir Bertoldl (PL), prometeu rever o
MoaC d 'd' d M

.

I
t ato de compra apre 10 a nanso

r
con r

n I bl" tencontrar a gum pro, ema, pre en-
e,se -

t R$J enegociar a transaçao, que cus ou
uer

f ibli
S milhões aos co res pu ICOS.

8, d' dTodavia, integrantes a equipe
_

e

transição informaram que es�ao
a' cutindo nova lay-out para os galpoes,

3j, �m de adaptá-los às necessidades da

:oministração e dos funcionários. Ué! Se

o chefe pensa em rever o contrato, a

análise de um novo lay-out na cabe agora,
ré não?

CULPA

Presidente do Issem atribui

irregu Ia ridades a
CAROLINA TOMASELLI

�Campos admite
dívidas mas diz que
responsáveis são os

últimos dirigentes

JARAGUÁ DO SUL - o

presidente do Issem (Instituto de

Seguridade do Servidor Mu

nicipal), José Benedito de

Campos, admitiu irregularidades
no repasse de contribuições ao

instituto, Mas atribuiu a res

ponsabilidade a6s três últimos
governos do município: Durval
Vasel (PTB), Geraldo Wemin
ghaus (PFL) e Irineu Pasold
(PSDB), já que eram os gestores
doFMPS(Fundo Municipal de
Previdência Social),
Segundodenúncia do Sinsep

(Sindicato dos Servidor�s Públicos
Municipais), a dívida atual da
Prefeitura para com o Issem é de
aproximadamente R$ 46 milhões.
Mesmo valor admitido porCampos,
"A dívida da contribuição
patronal, entre setembro de 1996
a março de 2004 é de R$
J

'

1597.381,91 que somado aos R$
I

'

1.789.088,79, transferidos para os

governo

Campos admite que Prefeitura deve R$ 46 milhões a? lssern
cofres da Prefeitura, dá um total
R$ 45.386.470,70", explicou o

presidente, fazendo questão de
,ressaltar que o instituto não tem

responsabilidade sobre as possíveis
irregularidades,

Campos lembra que, em 1996,
o.TCE (Tribunal de Contas do

Estado) recomendou ao então

prefeito Vasel a devolução do valor
transferido do FMPS para a

Prefeitura - R$ 4,4 milhões. A

decisão do tribunal foi resultado
de denúncia encaminhada pelo
Sinsep Em 1998, o TCE deter
minou a devolução do dinheiro
desviado do instituto e considerou
inconstitucional o projeto de lei

que desobrigava a Prefeitura a

contribuir para com o fundo de

seguridade social, revogado
somente em dezembro de 2003.

"Se o Tribunal determinou

que o valor fosse devolvido e que

a lei fere a Constituição, por que
na época já não foi alterada a lei

municipal, o que só aconteceu

cinco anos depois?", indagou
Campos, acrescentando que a

preocupação da diretoria do
instituto é garantir a aposentadoria
dos 2,5 mil servidores assegurados
pelo Issem. Segundo ele, o FMPS
tem R$ 21 milhões, depositados no
Banco do Brasil. "Mas se a

Prefeitura tivesse depositado a

contribuição, teria algo em torno

de R$ 80milhões", garantiu,
O presidente informou que, no

último dia 5, o prefeito Irineu Pasold
foi notificado para que

providencie à assinatura do Termo
de Confirmação de Dívida, no
valor de R$ 45.386.470,70, para
pagamento em 35 anos ou 420
mêses, corrigido pelo INPC/IBGE.
A administração municipal tem
prazo de 30 dias para contestar o
valor.

FMPS - Criado em setembro
de 1996, Fundo Municipal de
Previdência Social tinha como

objetivo gerenciar o plano de

aposentadoria dos servidores

públicos, administrado anterior

mente pelo Issem, responsável
atualmente apenas pela assistência
médica e farmacêutica,

Ex-conselheiro acusa o atual prefeito pelas irregularidades no Issem
o ex-conselheiro do Issem,

�ogérioMüller, responsável peloseVantamentos das denúncias de
irregularidades no instituto, tem a

illesmaopinião do presidente em
relaçã' bili I
d

o a tesponsa ilidade pe os

esvios de recursos. "A res

POnsabilidade é 'dos prefeitos, já
qUe foram eles que deixaram de
repassaram as devidas con-

tribuições . . " c

I
aomsntuto

" rerorçou,
embrando que os R$ 21 milhões
qUe e

-

fd
stao na conta oram

epo
,

Sltados pelo Issem.
Na opinião de Müller, o

principal responsável pelo rombo é
. o atual prefeito, IrineuPasold. "Ele
(Pasold) entrou na Prefeitura como
vice-prefeito, em janeiro de 1997,
quatromeses após a aprovação do
projeto de lei que aboliu a exigência
de repasse de recursos da Prefeitura
ao Issem. Além do mais, era o

secretário de Saúde 'do ex-prefeito
Durval Vasel, que criou toda essa

bagunça", acusou. "De janeiro de
1997 a março deste ano, o

responsável é do Irineu",
completou,

Müller afuma que caso esta ou

a futura administração não restitua
o valor ao instituto, a aposentadoria
dos servidores ficará comprometida.
"O fundo estará ínvíabilízado e,

conseqüentemente, inviabilizará a

Prefeitura, que terá que usar

dinheiro de outras áreas para suprir
o rombo do Issem", enfatiza,
lembrando que a vice-prefeita
eleita, Rosemeire Vasel '(PTB),
votou favorável ao projeto de leique
tirou a obrigatoriedade da Prefeitura
de contribuir com a seguridade social
e autorizou o empréstimo de R$ 4,4
milhões do FMPS àPrefeitura.

Na avaliação do ex-conselheiro,
um dos grandes beneficiados de
toda a confusão foioBancodoBrasil

que, em outubro de 2001, tornou- u

se responsável pela administração
do FMPS, através de contrato

assinado com o atualgoverno. "Se
O Banco do Brasil sabia que o

dinheiro não estava sendo
depositado, como poderia
fiscalizar?", questionou, infor-'
mando que o banconunca prestou
contas ao conselho, não se sabe

quanto juros rendeu nem quanto
o banco recebeu,

PFL realiza hoje 'reunião com
vereadores e prefeitos eleito�;l�

ARQUIVO/ALEXANDRE ��<1
=========--=��]ARAGUÁ DO SUL � A

Executiva Estadual do PFL
realiza hoje encontro com os

vereadores eleitos nos maiores

municípios catarinenses nas

últimas eleições. A reunião

acontece na. Câmara de
Vereadores de Joinville, a partir

das�h30, para discutir e planejaras aLividades partidárias para o

;@próximo ano. Participam 33
vereadores de 12 municípios -

Joinville, Florianópolis, Blumenau,
Criciúma, São José, Lages, Itajaí,
Chapecó, Palhoça, Balneário
Camboriú, Brusque e também

Jaraguá do Sul.
Segundo o secretário geral

do partido e deputado estadual,
Pedro Bittencourt Neto, a

Executiva decidiu "interiorizar"
a reunião ordinária, realizada,
semanalmente no Diretório

Estadual, em Florianópolis, para
se aproximar dos municípios
maiores e "discutir problemas em
comum". "Além dos assuntos

burocráticos dos diretórios,
também vamos conversar com os

vereadores eleitos para dar
direcionamento sobre como eles
deverão atuar, uma orientação,
partidária na atuação dos

parlamentares pefelistas", expli
cou Bittencourt Neto.

Além dos vereadores eleitos,
participam da reunião os atuais

parlamentares estaduais e

federais, entre eles o deputado
federal, Paulo Bauer, O evento é

Deputado
confirr:':l0u presença no enco_ntro
coordenado pelo presidente d
Executiva, Raimundo Colombo,
pelo prefeito em exercício e

Joinville, vereadorDarci de Mams:
O presidente do

Diretól'Municipal do!FL, Valdir Bo� ,

-disse que nao participara
encontro, já que foram convidados

apenas os vereadores eleitos,
Os parlamentares reelelt.

Carioni PavaneIlo e Maristela
Menel devem participar1ie
encontro e

representaSimicrorregião, já que foram os 00
únicos vereadores eleitos pelo P

,

J
' á d S I - c ),6:!

em aragua ou, mas nao 105r.W
localizados pela equipe à�
rep?rtagem do Correio do :PSy,�
para confirmar presença.

.

.orn

n9

e
SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA VIEIRENSE i�9'

;tt;.'1 Rua Dona Matilde, 201 - Vila Lalau - Fone: 275-1544(210
, Jaraguá do Sul- Santa Catarina rns

�lni

EDITAL DE CONVOCAÇÃO �ivb

nO:!

Pelo presente Edital, a Sociedade Esportiva e Recreativa Vieirense, no uso-ses

atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os sócios Patrimoniaisl
da Sociedade, para Assembléia Extraordinária, em sua sede social sito à Rua D'br4
Matilde, 201, nesta cidade, a realizar-se no próximo dia 06 de Dezembro de 2004

(segunda-feira), às 19:00 horas em primeira convocação com maioria absoluta�
sócios e/ou às 19:30 horas em segunda e última convocação com qualquer núnQ�
de sócios presentes, para deliberarem sobre a, seguinte ordem do dia: ob
ORDEM DO D/A

Aprovação da adequação do Estatuto de acordo como o novo Código Civil. !S91

Assuntos Gerais. .0Q6

qO

Jaraguá do Sul, 17 de Novembro de 2004.

Antonio Berns
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ff TRANSiÇÃO

.Satler é empossado presidente
da Associação Comercialo _

orHMARIA HELENA MORAES
fi \

mie-

o�m�Solenidade de posse
20aconteceu ontem
rrI!l," •

dm.a noite, no Parque
o2?de Exposições
sb GUARAMIRIM- o primeiro ato

(sqofícial da nova diretoria da Aciag
oB:;J(Associação Comercial, In
.20ndustrial e Agrícola de Gua
IJO -ramirim) deve acontecer até 15
resrde dezembro, com a assinatura

da ordem de serviço para a

oÂ�A50nstrução da rodovia do arroz,
-

a Se- 413, ligando Guaramirim
�

]oinville e Curitiba. A
,

..tnfonnação é do presidente eleito
..!da entidade, Orlando Satler, que
.' jomou posse ontem à noite em

�....�olenidade realizada às 20 horas no

s, arque' de Exposições Perfeito

,�anoel de Aguiar. Aproximada
'Jnente 600 pessoas compareceram.

�-'Satler substitui e empresário Mário

Solenidade de posse da Aciag reúne lideranças políticas e empresariais

Glasenapp, que vai ocupar o cargo
de diretor financeiro.

De acordo com Satler, que foi
um dos fundadores da Acíag, a

promessa de ab�rtura daOlJdovia
foi feita pelo próprio governader
Luiz Henrique da Silveira.
"Somos amigos de longa data.

Muitos móveis da casa e do

apartamento do governador
foram feitos pela minha fábrica",
argumento Satler, que é

proprietário de uma fábrica e de
uma loja de móveis. Foi o

fundador do PMDB em Gua-
,

ramirim, vereador e presidente do

Corpo de Bombeiros Voluntários

por oito anos.

Outra novidade que pode
marcar a gestão de Satler, que
oficialmente começa hoje, é a

tentativa de trazer clientes de
outras cidades para os pontos
de vendas de malhas loca
lizados às margens da rodovia.

Segundo Satler, são 41 pontos
de vendas que geram emprego
e que estão solicitando a ajuda
da Aciag no sentido de
sensibilizar os guias turísticos
para que incluam Guaramirim
na rota dos chamados
"sacoleiros". Estas lojas abrem à

noite, normalmente a partirdas
23

horas�ão
fornecem nota

fiscal. .

A Ac item atualmente 340
associado' e trabalha com seis

núcleos: DaMulher Empresária;
Jovem Empreendedor; Con

servas; Contabilidade; Mine
radores de Areia; Agricultura e

Palmeira Real.

�.,"
rmão Adecir Pozzer lança CD com músicas religiosas

v�;.;.._

}ARAGUÁroSuL-O IrmãoMarista
. 'i�ecirPozzeracreditanamúsicacomo

instrumentode evangelização.Ontem
__ànoite ele lançou oCD "Semeadores

tiaBoaNova", que já está àdisposição
dos interessados na Livraria São
Sebastião, no centroda cidade. São 14
composições, com letra e música

assinadas pelo próprio cantor ao preço
de R$ 10,00, valor considerado

f. convidativoparaquemapreciamúsica

f}ue tem a religião como fonte de

_

\ inspiração. Foramgravadas 1500cópias
6 emgravadoradeCaxias doSul (RS) .

9 ; De acordo com Pozzer, que évice-

9�iretor do Colégio São Luís, o CD
também será entregue em outras

O ihstituiçõesda congregaçãoMaristada
região.A intenção, segundo o Irmão,

O� colocaro talento a serviçoda religião.
Irmão Adecir quer usar a música como instrumento de evangelização

,(

"As músicas falam do valor da vida e

instiga a uma reflexão sobre os valores
que regem a vida", argumenta Pozzer.
Ainda de acordo com o cantor e

compositor; as composiçãessãono estilo
pop/rock.samba e bossanova.

Paralelo ao lançamento do CD
também aconteceu também o

lançamento do Ano Vocacional

Marista, como tema "Vivahoje 05OnhO
do Champagnat". Participaram do
evento toda acomunidade estudantil
do São Luís, que assistiram ainda

apresentações de dança e teatro de

grupos da cidade catarinense de Pouso
Redondo.ACongreçãoChampagnat
foi fundadaem 1817, na França, após
aRevolução Francesa e está presente
em praticamente todo o mundo
ocidental.

SEXTA-FEIRA, 19 de novembro de 2004

Espetáculo 'Tempo de Verão'
estréia hoje no teatro da Scar

}ARAGUÁ DO SUL - Estréia

hoje à noite, no Grande Teatro
do Centro Cultural, o

espetáculo multimídia "Tempo
de Verão", encenado pelo
Grupo de Experimentação
Cênica da Scar. A temporada
prossegue até 28 deste mês, às
19h30 sextas e sábados e

domingo às 17 horas. A
estimativa do diretor do

espetáculo, Gilmar Moretti, é

de que aproximadamente 600

pessoas assistam à peça, a cada

espetáculo.
A proposta de realização de

um espetáculo multimídia que
traduzisse a experiência
sensorial de um dia de verão

na praia foi lançada em

setembro deste ano, quando
bailarinos do Projeto de Dança
Fora do Eixo realizaram aulas
técnicas nas areias de
Balneário Camboriú. No
mesmo dia, ( 4 de setembro)
ao final da tarde, exercitaram
o experimento "Urb a n

í

c i

dades", na área central de

Balneário, interagindo com o

movimento da praia.
Durante todo esse período,

12 atores/bailarinos e mais a

equipe técnica se entr
, f d egaraaa tare a e construir o "1
d V

- " em�e erao, que mistura d. anl�teatro e vídeo num I"�
.

a ln,
guagem ul1lversal do dia. )"
da é

d
a UI.

a época e verão na b
.

, USe:
da _metáfora do tempo u;
verao, conforme definiçãou�diretor do espetáculo G',- ,11l131
Moretti.

'

"Dentro da idéia me,
tafórica do verão, algun,
momentos se evidenciarãon'
obviedade da cena, con:
trapondo com Outras maii
contundentes, de difícil en.
rendimento. O nosso desafi�
maio será acertar a mão entrt
a frieza da tecnologia e o caJo.
das emoções humanas, onde;
música exercerá funça�
primordial aliada às proposta;
cênicas escolhidas", arguo I

menta Moretti.
O corpo de atores/baila, I

rinos é formado por 12 jovem
entre 16 a 21 anos que concilia![
estudo, trabalho e horas de au'�.
O Grupo de Experimentas

,

Cênica foi criado em 5 de mail
de 2002 e tem como proposta!
pesquisa e o desenvolvimentoà
linguagens cênicas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Palestra aborda os perigos
dos esforços repetitivos

MARCIABEN:.;_T:::_O_-----:.:::.:---
�I
U� �5egundo médico,
ai

aposentadoria por
e lER e Dort causam

:: rombo no INSS

n·
. JARAGUÁ DO SUL -o médico
IIS

n. reumatologista José Knoplich fez

'i� palestra na noite de ontem, no

CentroEmpresarial, abordando as

conseqüências dos esforços
�I repetitivo e as doenças decorrentes

deles. Na visão do especialista, a
Ler (Lesão por Esforço repetitivo)

li. e a Dort (Distúrbios Or-

lomoleculares Relacionados com '

a. o Trabalho) podem não estar

li diretamente relacionadas com o

I desempenho das atividades
! profissionais.

Segundo o especialista de 70 a

iú 80% das pessoas vão desenvolver

algum tipo de fibromilagia.
"Destas, apenas 2% vão

desenvolver uma ler". A

fibromialgia quer dizer dor nos
músculos e tendões e as mulheres
são mais suscetíveis do que os

homens. "O problema é a falta de

informação e o diagnóstico
errôneo, que custa aos cofres

público? muito dinheiro". O

Knoplich: "Apesar de não ter cura a fibromialgia e a Ler podem ser controladas"

médico refere-se a uma lei do pessoas portadoras daDort. Umdos pontos. O paciente só pode ser

InstitutoNacional de Seguridade motivos é a dificuldade no portador da doença de manifestar
Social (INSS), em que o portador diagnóstico. Uma das principais alteração em pelomenos l l.
da Ler tem direito a aposentadoria características da fibromialgia é que José Knoplich é doutorado em
e quitação da casa própria. "Essa a dor não passa com os tratamentos Saúde Pública pela Universidae do
lei vale para todos as aposentadorias normais para dor, com analgésicos. Estado de São Paulo (USP), autor
por doenças do adquiridas no 'Afibromialgíadeve ser rracada com do "Tratado de enfermidades da
trabalho", afirmou. antidepressivos e exercícios", coluna vertebral" e "Viva bem com

Segundo ele o Inss não divulga declarou. A única forma de a coluna que você tem" e também
dados oficiais sobre o número de diagnosticar a doença é analisar 18 é professor da USP.

Governo federal manda verba Extração de petróleo tem

para seis obras do Estado riscos ambientais calculados

BRASÍLIA - Ontem o governo
federalgarantiu ao governador Luiz
Henrique, através de encontros com
(liministros daArticulação Política,
Aldo Rebelo, e da Casa Civil, José
Dirceu, prioridade na liberação de
recursos financeiros. Uma das
prioridades são os portos catarinenses
de São Francisco do Sul, Laguna,

I ltajaíe1mbituba.OgovernodoEstado
Irnha 46 pleitos pendentes, e

conseguiu recursos para seis deles.
Através de emendas coletivas da

bancada catarinense no Congresso
Nacional, foiaprovadoo investimento
federalno valorde R$ 25.483,OOpara
obras nos quatro portos. Também é
PUOridade, segundo oministroAldo
Rebelo, a liberação de um saldo de

� 13.483,00 pelo Ministério dos

Potansport� paramelhorias no cais do
nadeSaoFrancisco doSul- berços102e 103

d
- e recuperação dos molhes

aporto de Imbituba.
.

Na área de transportes, as

Puo'd d
18

n a es são a conclusão da BR-

B.2, conhecida como Rodovia
IOce' .

asfál
anlca, com a pavimentação
Ilca de 86 quilômetros no trecho

eUtre L
PaI

ages e Campos Novos,
V
sando por São José do Cerrito e

�2 quilômetros do trecho

lTAJAÍ - A Petrobrás capacitou
131 empregados e prestadores de

serviços de Santa Catarina e Paraná
com técnicasparaminimizarpossíveis
riscos aomeio ambiente.Aestratégia
faz parte das atividades da empresa
voltadas para a área de educação
ambiental.

A atividade termina oficial

mente, com aentrega dos certificados
de conclusão aos participantes, na
próxima quintá-feira (25/11), em
Itajaí. Esta é a primeira formatura do
curso, que destacou informações a

respeito de como contribuir para
minimizar os impactos causados pelas
atividades .petrolíferas, gestão
ambiental, gestão de resíduos sóhdos
entre outros.

O treinamento teve como

público-alvo os empregados e

contratados da plataforma semi
submersível (SS-11), do Navio

TanqueAvaré, do Centro de Defesa
Ambiental (CDA) e de reboca
dores.O programa atende às normas -

do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos RecursosNaturais
Renováveis (Ibama) e foiministrado
pelos professores daUniversidade do
Vale do Itajaí (Univali).

Segundo o professor Fernando

Luiz Diehl, do Centro de Ciências

Tecnológicas da Terra e do Mar

(CTTMar), da Univali, o

treinamento foi planejado de acordo
com a escala de trabalho, demodo a

permitir que todos os funcionários e
contratados pudessem participar; O
curso dividido em trêsmódulos, com
12 horas de duração cada, teve início
em agosto do ano passado e foi
encerrado estemês. Como atividade

prática, o grupo visitou a Ilhade Porto
Belo, local de preservação ambiental.

"Os portos de São Francisco,
Itajaí, Imbituba e Laguna
vão receber investimentos

para obras em infra
estrutura e recuperação
dos berços e molhes

• A BR 282 vai receber a

recuperação de 118

quilômetros de

pavimentação asfáltica em'
dois trechos, no Oeste e

Planalto serrano.

São Miguel dOeste a Paraíso,
incluindo a Ponte sobre o rio Peperi
guaçu, na divisa com a Argentina.
O valor correspondente aoGoverno
Federal é de R$ 7 milhões.
O governador Luiz Henrique que
foi acompanhado em Brasília pelos
secretários de Estado daArticulação
Nacional, Valdir Colatto; da
Fazenda Max Borhnholdtl; e da

Infra-Estrutura, Edinho Bez

garantiu também investimentos

para a Via Expressa Sul, em

Florianópolis. SãomaisR$ 7milhões
de emenda coletiva da bancada
catarinense.

• A Petrobrás capacitou
131 empregados e

prestadores de serviços de
Santa Catarina e Paraná
com técnicas para
minimizar possíveis riscos
ao meio ambiente.

• O curso dividido em três

módulos, com 12 horas de

duração cada, teve início
em agosto do ano

passado e foi encerrado
este mês.

Tratamentos simples garantem
qualidade de vida ao doente

}ARAGUÁ DO SUL - Apesar de
ser uma doença incurável a Ler ou
Dort e a Fibromialgia podem ser

controladas com atitudes simples
como a prática da ginástica laboral.
"Todos os atletas profissionais fazem
aquecimento para entrar em jogo.
Com o trabalhador não é diferente,
ele tem que se preparar e alongar
os músculos para a sua atividade
diária", afirma o reumatologista José
Knoplich.

Para Knoplich são duas as

formas de conviver com a Ler,
prevenir e para quem já
desenvolveu a doença, aliar ao

tratamento técnicas paraminimizar

os efeitos da doença como praticar
exercícios. e reaprender alguns
movimentos aparentemente
simples, como sentar, deitar, ter
postura são atitudes simples, mas

difíceis de modificar. "Como um

dos sintomas da doença é o cansaço
e a fadiga é importante também

começar uma atividade física.
Como o relaxamento e o

alongamento." , complementa.
Durante o horário de trabalho

o funcionário deve praticar a

ginástica laboral a cada hora, assim
as tensões e contraçõesmusculares

..

diminuem, evitando as dores-Os
móveis ergométricos também .

ajudam, mas não são feitos ;ob
medida para cada pessoa, pcrisso
não são 100% eficientes.

As Comissão Interna de

Prevenção de Acidentes (Cipa)
também deve fazer o elo de ligàção
entre os funcionários e os empresários.
"Soluções simples como elevar oú
abaixar umamáquina podem fazer
a diferença", conclui omédico.

Funcionários da Weg praticam a ginástica laboral

COMUNICADO

Carroçarias Argi Ltda, comunica que requereu-à
Fundação do Meio Ambiente - FATMÀ,
Licenciamento Ambiental (LAP,LAI,LAO), para,a
atividade de montagem e fabricação de

carroçarias,com localização no município de

Jaraguá do Sul, rua Dr. Enrico Fermi,l13, bairro sê,o
Luiz.
O prazo de impugnação junto a FATMA é de �o

(vinte) dias corridos a partir da data dest-a

publicação e o licenciamento será concedido se
atendida a legislação ambiental.
Portaria 074/2001 - FATMA de 18/1012001
Jaraguá do Sul (SC),18 de Novembro de 2004. �

.�

A CASA DA AMIZADE

tem o prazer de convidá-Ia para o seu ]O CAFÉ NATALINO.

DATA:24/11/04
Horário: a partir das 15:00h
Local:Duas Rodas Associação Recreativa
Valor:RS 15,00
No dia será 'realizado um desfile de bijuterias e acessórios. O café
é beneficente e quem puder traga aro de óculos para ser doadoa
Assistência Social do Município.
A Casa da Amizade Agradece.

�Gula FácIl
��v A Lista mais Consultada.

(47)324-1900 guiafacil@guiafacilnet.com.-br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. CUIDADOS

, Atividades físicas previnem
I fragilidade óssea e fraturas
!

.

qLlCE GIRARDI
I

1Evitar 'armadilhas'
em casa e fazer
Jxercícios contribuem
para saúde do idoso

I

i t';�
I )ARAGuÁooSUL-Acostumarl; t

t:
com a idéia do envelhecimentot:i:,
ifícil para muitas pessoas. Aceitar !/
ue o fatode que correr; subir; agachar
ou andar de bicicleta, não é mais tão

I

sFPles, pode não ser tarefa fácil, tanto .

quanto perceber que a coordenação
motora e agilidade não são as mesmas
de 20 anos.Mas o que muitas pessoas
dommais de 60 anos precisam aceitar;
J o fato de que o corpo sofre
I •

alterações e a fragilidade vai se

�rn.�domais evidente.
! ,t'?\�íenfermeira aposentada
terêZinha da Silva sentiu a

*áwnaade do corpo, ao sofrer urna
9ued�, num degrau da escada. ,O "

�esultado foi o fêmur fraturado, que "

� obrigou a passar por cirurgia e

E'
locação de platina.Após trêsmeses

.

acidente doméstico, Terezinha
, �à$l1minha com dificuldade com
� ajúd� de uma bengala. "Sei que
�or causa da queda, não terei mais a
J!nesmamobilidade", confessa. .

I O médico geriatra Rangel

psellame, confirma que a

possibilidade de cicatrização fica

I'
omprometida, p.rincipalmente. porauéa da falta de atividade TIsica, boa

'

linientação e da fragilidade,
omumnesta idade. "Épreciso cuidar
!linda, para que uma cirurgia .

,I

ons:W'erada simples; não se •

forme emalgomaior. Issoporque,
ependendo da idade e da saúde do

aciente, pode haver complicações",
'

RAPHAEL GÜNTHER

Ativid�de física na terceira ieftide fortalece a musculatura e calcificação dos ossos

alerta. Para evitar que isso"Ocorra, o
médico orienta para que sejam
evitadas armadilhas em casa.

Segundo ele, a casa deve ser bem
iluminada e de,preferência sem rúveis

(degraus), ter o mínimo de tapetes
possíveis e a noite deixar alguma luz
acesa para facilitar a locomoção. O
idoso deve usar sapatos fechados e de
solado de borracha; que aderem
melhorao chão.

Expectativa - De acordo com o

IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística) ; atualmente
8% da populaçãobrasileira é formada
por idosos.O número aumentou35%
nos últimos anos - hoje, são 4milhões
amais do que em 1991, somando 15
milh6es de pessoas.

�studantes pedem pagamento
m dia para' bolsas de estudo
FlDRIANÓPOllS - Representantes

a Secretaria de Educação, da
ni§t:)Catarinense dos Estudantes e
aAssembléia Legislativa se reúnem

oje, às 17h30, paradefinirumprojeto ..
/

nico de ampliação da bolsa de
"

studos, do artigo 170. Existem três·

rojetos diferentes em.discussão, um
o deputado Paulo Eccel, que
epresenta aAL, outro daUCE e um

.

terceiro, da Secretaria de Educação.
A UCE solicitou ao governo

estadual, o pàgamento em dia das
I .

•

Iparc�las do artigo 170. Segundo o

presidente daUniãoCatarinense dos
IEstudantes, Junior LauriSchwingel,
I

!ap�par da liberação, na terça-feira, da
!sé�ma parcela do recurso, eis

istUdantes
querem o pagamento, .

inda este ano, das outras três, ou a

?-ra.
ntia de que os alunos poderão

"

fetuar a rematricula no próximo '

.. ,·1,., ,

semestre. "Queremos garantias do
Estado, já que o atraso acarreta em

multas e juros nasmensalidades dos
universitários, o que não é justo",
salienta o presidente daUCE.

Na quarta-feira, cercarde 400
universitários participaram da

mobilização, na Assembléia

Legislativa, pedindo a ampliação dos
recursos destinados às Bolsas de
Estudos. Representando as univer

sidades' o presidente da UCE entre

gou um abaixo-assinado com 40mil
assinaturas e apresentou o Projeto de
Iniciativa Popular; que pedé ó repasse
integral dos 5% que seriamdestinados
às universidades. HOjl, 50% é

destinado às bolsas, 40% ao crédito
educativo e 10% à pesquisa. ''Agora
vamos unir nossas idéias para fazer
um projeto e levá-lo para aprovação
naAssembléia Legislativa", finalizou.

SegUndo dados científicos, a participação em algum
programa de exercício leva à redução de 25% nos casos de

doenças cardiovasculares, 10% nos casos de acidente
vascular cerebral, doença respiratória crônica e distúrbios
mentais e reduz de 30 par� 1 0% o número de indivíduos

Incapazes de cuidar de si mesmos. De acordo com último

censo, Jaraguá do Sul tem ojto mil idosos, sendo que 2,5mil
participam dos programas. do CCTI (Centro de Convivência
da Terceira Idade), seja esportivo, cultural ou de lazer.

Aproximadamente 1,8 mil participam de jogos e 750 fazem
atividades físicas regulares. De acordo com a coordenadora
do CCTI, Natália Petry, a mudança no comportamento dos
idosos é visível. "Ouvimos depoimentos de como os

exercícios melhoram o dia-a-dia deles, dando mais

condicionamento físico e disposição'; revela. O Centro de
Convivência deve promover para o próximo ano, uma

pesquisa no município para saber onde andam os outros

5,5 mil idosos e o que fazem.

GrupoWeg inicia ampliação do
parque fabril em Guaramirim

GUARAMIRIM - o Grupo Weg
iniciou a ampliação do parque fabril3
- Weg Química -, com prazo de
conclusão prevista para 2007. O

projetoprevê 11milmetrosquadrados
de área construída para abrigar a

fábrica de tinta em pó, fundição 4,
usinagem de fundidos e refeitório. O

primeiro prédio (fundição 4) está

orçado emUS$ 30milhões e deve ser
concluído emmarçodo próximo ano.
Os demais serão entregues
gradativamente até 2007. A

expectativa é gerar cercademilnovos
postos de trabalhodiretos e indiretos.

As iníorrnaçôessobre aamplíação
do parque fabril foram dadas, esta
semana, pelo gerente do depart
amentometalúrgico,CélioEisenhut,
durante a premiação 'do "Projeto
Guará", às escolas domunicípio.

Nos fundos da empresa, será

construído o aterro industrial para
depósito da areia de fundição, com
prazo de utilização de 18 anos. "O
aterro permitirá o depósito da

bentonite, resíduoda areiade fundição
que não pode ser colocada em

qualquer aterro. Dessa formamante
mos nosso compromisso de não feriro
meio ambiente", explicouEisenhut.

• As obras de ampliação
de 400 mil metros

quadrados, no parque
fabril2, os prédios de

injeção de alumínio e

expedição da Weg
exportação devem estar

prontos até dezembro.

Uma Transportadora de Vidas.

Lazer· Turismo OI Fretamento

,I,

*Advogada especialista em Direito Tributário, mestranda'cm
Ciências Jurídicas, exerce a profissão na Cassuli Advogados,

.... ISS E AS SUBEMPREITADAS

Célia Gascho Cassuli*

Desde a vigência da Lei Complementar n° 116/03, os Municíp'
através de suas leis municipais deixaram de admitir o descontol�s,
valor dos contratos de subempreitada da base de cálculo do 15�
como era feito anteriormente. '

Diante desse procedimento as empresas prestadoras de serviços �

que subcontratam acabam por pagar o Imposto sobre Serviço
dupla�ente, consi�erando que da .par:e subcontratada já f�i
recolhido o mesmo Imposto; outrossim, Incorrem em ilegalidad
os Municípios que o exigem, ilegalidade esta que deverá serafastad:
pelo Judiciário, quando instado a conhecer do assunto.
O ISS tem como fato gerador a prestação de serviço e como base
de cálculo o valor total desse serviço, ou seja, o valor do trabalho
contratado.
Na subempreitada ocorre um desdobramento dessa prestação do
serviço, sob o manto de um só e único contrato; nãose tratam de a

dois contratos, mas de um que.é dividido, ou como diz sua própria
natureza _ subcontratado.
Todo o prestador de serviço está sujeito ao pagamento do imposto, (
Disso não resta dúvida. No entanto, se o subempreiteiro deve e

paga o ISS sobre o valor do serviço que prestar, esse mesmo serviço (I
não pode se constituir em base de cálculo do imposto do
contratante.

A parte do contrato sobre a qual já incidiu o imposto, não pode
servir de base para nova incidência, em se tratando da mesma obra,
Não há que se confundir com contratações distintas realizadas na

mesma obra.
'

O serviço de construção de uma casa, por exemplo, em tendo sido
contratado pelo seu todo, para que ela esteja em condições de
receber seus moradores, o valor a ser submetido à tributação do 155

(I

será o valor total do contrato. Inadmite-se, no caso, a possibilidade
de recolhimento do ISS sobre a parte do serviço que tenha sido
subcontratado e já submetido à tributação.
A inobservância de tal desiderato proporcionaria tributação (

diferenciada e mais onerosa nos casos de subcontratação,obrigando
as empresas prestadoras de serviços a realizarem pessoalmente
toda a obra, ou deverá o contratante do serviço, contratar tantas

empresas prestadoras quantas forem as especialidades dos serviços, I

Dessa forma, se tem como certo que o dlsposto na Lei

Complementàr n° 116/03, quanto a impossibilidade de desconto

do valor do serviço subcontratado da base de cálculo do ISS, desde I

que esse já tenha sido tributado é de visível ilegalidade, vez que I

ocorre um bis in idem, ou seja, dupla tributação pela mesma pessoa
política, o que é vedado na legislação pátria.

CP NOTAS
.... DESFILE DE MODA
FormaturadoCursoTécnicoTêxtil
o Centro Federal de EducaçãoTecnológica de Santa Catarina,promove
hoje, a partir das 20 horas, a formatura do curso Técnico Têxtil coma

sétima edição do desfile de moda. O evento acontece no pequeno
teatro da Scar.

.... SHOW •

Bandas seapresentam amanhã noCurupira ,

- -,' h ° CurupiraA KMM Produçoes promove amanha a partir das 21 oras, n
"II

Rock Club, show com as bandas Reino Funji e Ambulantes, de JOlnvl es'.. IngreSSOAI Diaz, l.eftover Soup, de Jaraguá do Sul, e Fly-X deGuaramlrlm. _ lo
podem ser adquiridos no local, por R$ 7,00. Mais informaçoes pe

fone 9121-2954 ou kelson_marcelo@yahoo.com.br

.... ALMOÇO •
�

Confraternizaçãodo Núcleo da Comu",caç�� des
o Núcleo de Comunicação Social da Acijs-Apevi encerra as atIV�:erto
de 2004, promovendo um risoto com frango, de congraçamento,p nO
para todos no salão da Comunidade. Nossa Senhora R.ainha dah;;: Os
bairro Vila Nova. O evento acontece amanhã, a partir das 11d ser
cartões para o almoço estão sendo vendidos a R$ 6,0? e po �son,
adquiridos com os integrantes do Núcleo ou com lonlmara e I
pelo telefone 275-7012 ou e-mail vilson@acijs.com.br.

'

),
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COMPETiÇÃO

GERAL/ESPORTE

Cidade recebe participantes
dos 12° Jogos da Amizade

�lIMAR PIVATTO

)ervidores públicos
e sete municípios
articipam de

Ilmodalidades

)ARAGUÁ DO SUL - Começou
onlema 12' edição dos Jogos da

ia Amizade, disputada por

lervidores municipais de sete

cidades de Santa Catarina.

e �eráo mais de 800 atletas

fo rompeti;doem 12 modalidades:

�Ol &xhaRafa, Canastra, General,
Corrida Rústica, Dominó,

e fUIsal, Sinuca, Tênis de Mesa,
Voleibol, Xadrez, Truco e

a futebol Sete, todos no mas-

culinoefeminino, com exceção
o

aos dois últimos, somente para
,e

:1
oshomens.
Além de Jaraguá do Sul,

,e

o �articipam da competição
lervidores de Blumenau (atual
campeão), Concórdia, Itajaí,

o �inville, Tubarão e São José. Pela
legunda vez nos jogos, os

I iaraguaenses são um dos
candidatos ao título, juntamente
om Blumenau. As moda-

Voleibol feminino de Jaraguá do Sul perdeu por 2xO para Concórdia na tarde de ontem

lidades coletivas começaram na

tarde de ontem.
As estréias de Jaraguá do Sul

aconteceram em seis esportes.
Foram duas vitórias na Bocha,
ambas por 2xO, contra Concórdia
(masculino) e Tubarão (fe
minino). Na Canastra feminina,
as jaraguaenses venceram

Tubarão por 2xO. No dominó

masculino, derrota para
Blumenau por 2xl. No Futebol

Sete, perdeu de 3xl para
Concórdia.

No Futsal, vitória do
masculino contra Tubarão (2xl)
e empate do feminino contra

Itajaí (2x2). E no Voleibol, vitória'

por 2xO no masculino e derrota

pelo mesmo placar. Em ambos, o
adversário foi Concórdia.

À noite os atletas par

ticiparam da cerimônia de
abertura, no Pavilhão B do

Parque Municipal de Eventos,
onde houve a escolha da rainha
e baile de confraternização.

, Malwee disputa a semifinal do Estadual amanhã, no Oeste
ALEXANDRE BaGO

)ARAGUÁ DO SUL - Depois da
hota na final dos Jase, a Malwee
Volla suas atenções para o

Campeonato Estadual de Futsal da
lliV�ão Especial. A equipe viaja
nOje para São Miguel do Oeste,
onde enfrenta o time da casa

!ll1anhã, às 20h30, pela primeira
partida da semifinal da
competição. O jogo de volta será
na próxima quarta-feira no

Wo�gangWeege.
'

Sem Falcão, ainda na seleção
Irasileira, a equipe viaja ainda
�ntindo o ritmo forte das partidas
no Jasc, "Sinto que os jogadores Malwee e São Miguel se enfrentam amanhã no Oeste do Estado

estão cansados. Foram oito jogos
em oito dias e não conseguimos
fazer nenhum treino forte durante
a semana", comentou Marcos

Moraes, técnico da Malwee,
lembrando que o resultado dos

Jogos Abertos não foi nenhuma
zebra. "Sem cinco jogadores, ainda
conseguimos uma boa colocação",
disse Moraes.

Por ter melhor campanha, a

Malwee joga por dois empates. Se
perder em SãoMiguel, os jaragua
enses precisam da vitória no se

gundo jogo para provocar a prorro
gação e tentar apenas um empate.

Parreira prevê dificuldades em para a seleção em 2005
I
SÃO PAULO - O técnico da da imprensa e dos torcedores, e isso

;eçãobrasileira, Carlos Alberto é uma coisa que pretendo evitar",
arreira dí

, ,1Sse ontem que a

�tuação da seleção brasileira podecorul',PIcar no ano que vem. O
cremad
t

or considera o jogo contra o
quador como o primeiro de
quatro d '

ti'
e alto nsco nas

lminatórias. Os outros três são
COntra U
&lI' ruguai, Argentina e apenas administrando com calma
lVia,todos fora de casa. em 2005", admitiu Parreira;

d:�nda segundo Parreira, a lembrando que o Brasil perdeu

�:�Ção com tranqüilidade pontos preciosos em empates com
r-J padaAlemanha em 2006 o Uruguai e Colômbia dentro de
t"Ileter id
'Durat;

SI o apenas um sonho. casa.

enlr teacOmpetiçãopoderemos Parreira pretende se reunir
entar '

�uma vez, a pressão com o presidente da CBF,

�

Ricardo Teixeira, para que o

dirigente ajude a melhorar o

relacionamento da entidade com
os clubes europeus. A intenção
do treinador é que os clubes
liberem os atletas com mais

antecedência, para que a seleção
não venha a sofrer para

conquistar a classificação para a

Copa do Mundo.
"Sem tempo para organizar o

time não se pode exigir nada. Por
mais talento que os jogadores
tenham, não dá para apenas
colocá-los para bater bola um dia e

depois mandá-los a campo
enfrentar uma seleção que ficou

comentou.

A primeira derrota nas

Eliminatórias fez o próprio técnico
relembrar o que falou durante todo
o ano. "Eu queria que o Brasil

disparasse na frente nas

Eliminatórias neste ano e fosse

se preparando com antecedência",
afirmou Parreira, que pretende
marcar um amistoso para a quarta
feira de cinzas de 2005, no dia 9 de

fevereiro, contra um adversário
mais fraco.

��
COPA RENAULTCJJo

ACOMPANHEi) PILOTO
PELOSITE

Valores:
Salada mista: R$ 1,00 I porção.

Almoço: R$ 6,00 I prato.

www.kreisjr.com.br

ESPORTIVAS

o Núcleo da Comunicação Social ACIJS-APEVI
promove um delicioso

. ���1r� ��� ��rlJ®®
Co

N U C L E O D E Adquira suas credenciais com lonimara ou Vilson,
ftIlUNICACÃO Data: 20/11/2004. Local: Salão da Igreja pelo fone (47) 275-7012 ou e-mail: vilson@acijs.com.br

�AL Horário: 11h 30min. N.Sra. Rain._h_a_d_a_Pa_z_. _

� ENCONTRO

Comissão recolhe propostas para Estatuto
Presidentes de federações, deputados federais e gestores
esportivos, estiveram no Hotel Cambirela, ontem, participando da
abertura da Conferência Regional da Região Sul, que discute

propostas para modificações no Estatuto do Desporto. Nesta sexta
feira, até o meio dia, serão realizadas oficinas de estudos sobre as

i

propostas, apresentação dos grupos em plenário e conclusões do
relator. O primeiro painel de debates foi sobre Políticas Públicas

para o Esporte, com dirigentes das fundações dos três estados do
sul. Luis Celso Giacomini, presidente da Fundação de Esporte e : j
Lazer do Rio Grande do Sul, foi o primeiro painelista a se apresentar.
Ele destacou que lias governantes precisam entender e tratar o

.

esporte, de uma vez por todas, como um grande produto, e não ;'!
apenas como um detalhe na administração pública.João Ghizoni,
Diretor da Fesporte falou em seguida, mostrando a estrutura

administrativa esportiva do Estado de Santa Catarina. Enfatizou

que é importante que se fortaleça o esporte como fator de inclusão'
G

social e não somente como esporte de rendimento. Nesta sexta,
[)

prossegue a conferência em seu último dia com oficinas sobre J)

legislação esportiva, desporto educacional, de participação, de
' ;

rendimento (esporte olímpico, para-olímpico, doping),'?
investimento no esporte e imprensa esportiva. ' )

I 1

� RETORNO � l

Campeonato de Juniores continua amanhã �'J

Amanhã, depois de Um recesso em virtude dos Jogos Abertos, .

J

iniciará o returno do quadrangular final do Campeonato';
Catarinense de Futebol Júnior das Séries A2/B 1. Em Camborlú ' I

jogal"l\\Camboriuense e Metropolitano e o Juventus viaja para o

Planalto Serrano, onde enfrenta o Lages. A Camboriuense teve o'
'

r4'!elhor desempenho no turno, somou sete pontos e lidera 0- t

quadrangular. O segundo colocado é o Internacional, que somou 'J

seis pontos, o Metropolitano está em terceiro com quatro e o 'I

Juventus ainda não pontuou. A equipe que somar mais pontos, '

somados turno e returno, será campeã.

� CRICIÚMA

Tigre espera somar pontos
Em jogos decisivos que terá pela frente, o Criciúma trabalha forte "

'

para buscar os pontos necessários para não entrar na zona ".1

incômoda da competição. Para isso, jogadores e comissão técnica
estão motivados e sabem que precisam de muita garra para vencer .'
o Paysandu no domingo, no Estádio Heriberto Hülse, até por que o' ,

time paraense também busca pontos por também estar na zona, :
intermediária da tabela de classificação. Para Lori o Criciúma precisa .

de no mínimo duas vitórias para permanecer na elite do futebol,
.

brasileiro. O Tigre irá disputar 15 pontos sendo três jogos no
'"

Majestoso e dois fora de casa. O técnico Lori Sandri já sabe que '.
não poderá contar com o volante Paulo César que está lesionado ':
e com zagueiro Ronaldo que cumpre suspensão. O lateral Luciano'

Almeida, machucado, também tem poucas chances de participar �
da partida contra o Papão. No lugar de Almeida, Gleidson é a opção.'
Já Geninho pode ficar com a posição de Paulo César no meio

"

campo. O treinador já revelou que o provável esquema que ele' .

utilizará é o 4-4-2. Sendo assim Luciano e Duílio formam a dupla' .

de zagueiros.

� FIGUEIRENSE

Time indefinido para enfrentar o Fluminense
O Figueirense ainda não está definido para enfrentar o Fluminense,
amanhã,às 16 horas,no estádio Raulino Oliveira,em Volta Redonda,
contra o Fluminense, na 43a rodada do campeonato Brasileiro da
Série A. No trabalho desta tarde, realizado no estádio Orlando,
Scarpelli, o técnico Júnior comandou um coletivo formando a,

equipe principal com Édson Bastos; Paulo Sérgio, Eloy, Cleber e 0
André Santos; Jeovânio, Carlos Alberto (Luciano Sorriso), César
Prates e Alexandre Gaúcho; Romualdo e Genílson (Felipe Oliveira).
Hoje pela manhã haverá o trabalho final da preparação para o jogo q

com o Fluminense.

� BRASILEIRÃO

Tribunal rejeita pedldo do Santos
'[

''1
o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD),
Luiz Zveiter, negou nesta quinta-feira o pedido de efeito suspensivo �
feito pelo Santos, punido pela 2a Comissão Disciplinar com a perda.'
de mando de campo de um jogo, por causa de incidentes ocorrldos"
na partida com o Corinthians,em 6 de outubro, em Vila Belmiro."
Com a decisão, o time paulista será obrigado a atuar a pelo menos"
150 quilômetros de seu estádio, contra o Grêmio, em 5 de"
dezembro. s
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vo Endereço
oninho

Toninho & FILHOS Cabeleireiros

Oquê?
Inauguração
do Novo
Salão
Toninho &
Filhos
Quando? 22
de novembro,
às 19h30
Onde?
Coronel

Procópio
Gomes de
Oliveira, 356,
em frente à

antiga Famac

Estacionamento para clientes

Pensando no melhor atendimento e no

oferecimento de espaços individuais, a
cada peffil de serviço e cliente, o
Toninho & Filhos, mudou de

endereço. Saiu da Reinaldo Rau, mas
continua bem pertinho, agora na
Procópio Gomes de Oliveira, 356. Com
sede própria e como sempre, com

simplicidade e bom gosto. A equipe
apresentará à clientela: Espaço de

Corte; Espaço Fen1inino, para tintura,
química, maquíagem, penteado,
manicure, pedicure, entre outros. E as

crianças?! Sim, os pimpolhos também
terão espaço garantido no cantinho dos

pequeninos. Estackmâmento exclusivo
é como não poderia deixar de ser:

venda de produtos profissionais.

Os proprietários Amarildo e Lisiane & Josiane e Sílvio

#t#(& :

Espaço Fe�inino (química, penteados, maquiagem, etc ... )
Marines, Josiane, Lisiane e Leila

Parceiros:

Equipe de
Manicures e

pedicures,
Sirlei e
Juciane

I f'
. SUI0' 275,Nosso te e one contínua o me .

2267. O que muda é que há UlU espa7°
maior e melhor para receber quero

ha

de melhor: você, Cliente!
Muito ohrigado e até o dia 22 pélra
comemorarmos juntos! ,

s

Equipe Toninho & Filhos CabeleireIroEquipe de corte: no alto, da esq. para adir.: Marines

(assistente), Susilaine, Vera, Franciele (assistente). Em
baixo: Sílvio, Amarildo e Cleber

Rua: Exp. Cabo Harry Hadlich, 47
Centro - Tel. 371·0380

Rua: Walter Marquardt, 1010
Barra do Rio Molha - Tel. 370·7311

Jaraguá do Sul

visuali's
comunicação visua!
Rua Campo Alegre, 196

,
Ilha da Figueira

� 310-4933
tlmaêt.ima Arquitetos Associados SIC Ltda .

R Reinotdo R 1ll,fiO Sal� 103 Centro

JJ1<1íjuá do Sul sr Tel 'rêne (047) 275-1404

contilfo"t.lunaeh!l'.i1 mm hr
•

�

I.
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[mJaraguá do Sul existe um

grupo de amigos que
regularmente se reúne para fumar
cachimbo e trocar idéias.Trata-se
da Confraria do Cachimbo, sendo a

grande maioria de seus

integrantes do sexo masculino. A
instituição existe desde 2001, e
nãoéformalizada legalmente, mas
isso não impede que o

compromisso de honrar o hábito
decachimbar seja levado a sério. A
falta não justificada aos encontros
não é bem-vinda. O ideal é que
todos apareçam, (são cerca' de 40)
munidos de seus respectivos
cachimbos, prontos para uma

noitada regada a baforadas de
tabacos das mais variadas marcas,
cheiros e sabores.

AConfraria do Cachimbo de
Jaraguá do Sul é composta por
pessoas das mais variadas idades e

profissões. Rodrigo Cattoni tem 22
anos e é fotógrafo; Michel Hazel
tem 50 anos, é engenheiro e

administrador de empresas
(ta�bém fuma charuto);Thiago
fellpe de Andrade tem 22 anos e é
analista de suporte da Weg
enquanto Joelson Figueiredo da
COsta é comerciante e tem 29
anos.

Na avaliação de Rodrigo Cattoni,fumar cachimbo é um ato de
SOssego, de prazer.Rodrigo fuma
cachimbo há pouco mais de um
ano. Nesse período adquiriu 13
ca h'

,

,

c Imbos, quatro deles
IIl1POrtados. São feitos em madeira,
Porcelana e cerâmica e até de

'

eSPiga de milho, que são os ideais
Para quem está iniciando nesse

�ufndo.Rodri90 diz que uma lata

e� uma Custa em média RS 30,00
"s

Ura Por dois a três meses.

há��pre pensei que fosse um

111 It? muito caro para ser
antldo. Mas percebi que não se

9dasta tanto quanto se imagina': Aeclaraç -

'd
.

lU
ao e o analista de

�IJ A�orte da Weg, Thiago Felipe de

Co rad�,que é faz parte da '

i te�fr�na há menos de um ano e já
cOnn cln�o cachimbos. O
an erclante Joelson fuma há dois

� co�s,e tem três cachimbos.Todos

� a9r:��eram o hábito uma forma

apr a�el de passar o tempo, de

foraoveltar a vida e jogar conversa
com os amigos.

,

�\;"�\.jIJj_ v, '.1.,'::

f2
�
�
Z
UJ

tü
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I
Z
UJ

SUPLEMENTO DE VARIEDADES E'

, Ifl
MARIA HELENA DE MORAES"

,

Confraria do Cachimbo se reúne regularmente em restaurantes da cidade
Alexandre Bago <

Thiago Felipe de Andrade começou a

cachimbar há menos de um ano e diz que
hábito não é caro

Fotógrafo Rodrigo Cattoni tem 13
cachimbos. Quatro deles são importados

v '''''),,' >

�

�.1Jj �.'

Conversar e fumar cachimbo é um passatempo que atrai cada vez mais adeptos

J.,l�.

Cachimbo·---
Fumar cachimbo é adaptar um ritual ocioso de descontração e

prazer, que requer atenção, destreza e conhecimento.Talvez seja
esta a razão que leva a generalidade das pessoas associe o

cachimbo a pessoas nobres e profissionais.
O cachimbo, embora partilhe algumas similaridades com o

charuto e os cigarros, é muito diferente. Um cachimbo é muito
mais difícil de fumar, pois requer mais que uma boca e um

fósforo. É necessário dominar alguns artifícios, como o de encher
o fornilho, acender eficazmente e o ritmo de fumar para o

manter aceso, para poder apreciar o verdadeiro sabor dos
tabacos. I •

Uma das vantagens que o cachimbo tem sobre o charuto e o

cigarro, é a quantidade de tabacos disponíveis, existem milhares
de marcas com inúmeras misturas e diversos tipos de tabaco,
que, por sua vez podem potenciais componentes de misturas
caseiras.

proporcionando diferentes aromas. Para além do tabaco, por
vezes existe a adição de essências aromáticas, como a baunilha e

a cereja.

Iniciar o
c chimbo
O cachimbo é um instrumento, apesar de simples, que exige
muitos cuidados. Sobretudo quando nos referimos ao fornilho
do cachimbo, aí os cuidados devem ser redobrados.
É extremamente importante que fume no seu novo cachimbo
com calma; dêmariêlra -a evitar estragos na madeira de raízde
urze nua. Há quem defenda que durante os primeiros tempos o

cachimbo só deva ser enchido a dois terços do total, e
incrementado progressivamente até atingir o volume total do
fornilho. Existem outras técnicas que visam proteger o cachimbo
nas primeiras "cachimbadas", tais como umedecer o interior do
fornilho com água ou whisky.
As primeiras "cachimbadas" têm sempre um sabor um pouco
amargo devido ao consumo da madeira. Por favor não aceda a

idéias de o queimar-com um ferro em brasa, incendiar o
cachimbo ou outras idéias destrutivas.Tenha paciência, alguns
cachimbos são mais fáceis de conseguir as condições ideais que
outros,

Existem cachimbos que têm o fornilho revestido, para proteger
o "Briar" no início até que o "bolo" se forme. Estes cachimbos
têm a denominação de pré-queimados.
Existem algumas técnicas catalisadoras de formação do "bolo",
exemplo disso é o uso de mel, que de fato ajuda a criar o bolo
mais rapidamente, mas o sabor inicial não é muito agradável.
Não fume um cachimbo novo no exterior, o vento tende a

aumentar a temperatura de combustão, o que levará à
destruição da madeira interior.

I

1."Bolo"
2.Câmara do fornilho
3.Topo
4.Filtro
5.Canal de ar da haste
6.Lábios da boquilha
7.Boquilha

8.Haste
9.Encaixe da haste
1 O.Câmara de condensados
11.Pescoço do fornilho - haste
12.Canal de ar do fornilho
13.Base
14.Fornilho
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I CI PROGRAIVlAÇÃO DA REGIÃO I
De 19 a 25 de novembro

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

FILME/HORARIO FILME/HORARIO
Exorcista: O Inicio
14:45 - 17:00- 19:15 - 21:30

O Diário Da Princesa 2
14:30 17:00 19:30 22:00

Diário de Uma Princesa 2
14:45 - 19:00

Celular Um Grito De Socorro
. 14:00 16:00 18:00 - 20:00 21 :50Celular - Um ,Grito de Socorro

16:45 -21:15

Nem Que a Vaca Tussa
15:00 - 16:45

Exorcista O Início
13:3016:3019:1521:55

Rei Arthur
19:00-21:20 Taxi

13:45 15:45 17:45

Os Esquecidos
19:45 21 :45

Procuradas
15:00 17:00FILME/HORARIO
Má Educação
19:0021:40

Exorcista: O Inicio
14:30 17:00 19:30 - 22:00

Lutero
5:00 17:10 19:20 21 :50 Sexta e Domingo A Ouinta
17:10 19:20 21 :50 Sábado e Domingo

Celular um Grito de Socorro
15:45 17:45 19:45 21:45

Procuradas
14:00

O Espanta Tubarões
15:00 Sábado E Domingo

Taxi
13:30 15:30 17:30 19:30 21 :30

.

Programações sujeitas a alteração

L,GENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ C-Cornédla/P - Policial/ s-su�ense/ De - Documentário/ R-Romance/ !-Infantil/Fie-Ficção
-

'

o

I �

NOV I�.� R\
... "",.s. QW!..,:i IM.

SOCIEDADE CUlfURA ARTíSTICA
FUNDADA EM 08-06·1958 Contato: 275 2477 - 370 6488

Missas

Informativo Paroquial
20/21 de Novembro de 2004

I NOSSA MENSAGEM
�
I
� Jesus é o Rei d:/��i����,�:�t��������i!';�clinar a cabeça
� aqui na terra. Seu reino foi o serviço aos outros e seu trono o

� alto da cruz.Somos chamados para viver a mesma vida que
o Jesus viveu. Ele é Rei, mas veio para servir e dar sua vida em

I.' favor de muitos. No seguinte dele, somos chamados para servir

,para a unidade e para a prática da caridade, tendo os mesmos

�.'.� gestos e atitudes dele. Aprendemos de Jesus viver sempre a

� relação de amor e de serviço para com os irmãos.

Sábado
15HOO Matriz
19HOO Matriz

F 17H30 S. Luiz Gonzaga
c:. 19HOO Perpétuo Socorro
,2 17H30 Rainha da Paz

h Domingo
07HOO Matriz
09HOO Matriz
19HOO Matriz

08H30 São Cristóvão
__________________________________-_��==_--_c�t �__--_-_-_-_-_-_-_-_-;�&.--------------�

I CINE A

---;-_
---o

Da Redação/G B Edições
I

Resident Evil - O Hóspede Maldito
O diretor Paul Andersen (Mortal Kombat)
assina, também, o roteiro dessa adaptação
do popular jogo de videogame para as telas.
Neste "Resident Evil" Alice (Milla Jovovich) e
Rain (Michelle Rodriguez) precisam eliminar
um vírus letal. Quem é por ele atacado não

morre, mas transforma-se em um zumbi
devorador que caça vítimas humanas -

basta sofrer um arranhão ou mordida de um

deles para também tornar-se zumbi. Alice,
Rain e seus companheiros têm pouco
tempo para evitar a propagação do vírus
por toda a Terra.
Terror - Ano: 2003 - Duração: 101 minutos
- Cor 16 anos - Lançamento em Vídeo e

DVD

Onde Anda Você
Um velho comediante em busca da alegria
que perdeu é capaz de inventar uma
delirante aventura que o leva de São Paulo a

um paradisíaco lugarejo perdido no fim do
mundo. Nesta viagem ele reencontra seu

velho parceiro e sua ex-mulher que o

traíram, apesar de já estarem mortos.

Encontra também uma moça que poderia
ser sua filha, mas não é.Cinema Nacional
com Drica Moraes, José Dumont,José Wilker,
Juca de Oliveira e Regiane Alves.
Drama - Ano: 2003 - Duração: 103 minutos
- Cor 14 anos - Lançamento em Vídeo e

DVD

Rio Grande
O terceiro filme da trilogia que o diretor
John Ford fez sobre a cavalaria norte

americana - antecedido por "Sangue de
Heróis"(1948) e"Legião Invisível"(1949) - o

faroeste "Rio Grande" (1950) trata de temas
muito caros ao diretor, tais como fidelidade,
humanismo e bravura.John Wayne vive o

tenente coronel Yorke, um oficial durão que
faz marcação cerrada ao filho nos

treinamentos da Cavalaria. Mas enquanto a

mulher (Maureen O'Hara) tenta reaproximar
,

pai e filho, ambos são chamados para salvar

crianças que foram raptadas por índios. O
enfoque do filme é a ação, dirigida sempre
com maestria por Ford e encabeçada pele
carisma deWayne.
Faroeste - Ano: 1950 - Duração: 105
minutos - Cor Livre P&B - Lançamento
emDVD

Em Busca Do Vale Encantado - A
Grande Migração
Littlefoot e seus amigos embarcam numa

jornada para uma terra distante, dominada
por dinossauros pescoçudos.Quando
Littlefoot encontra seu pai, que ele achava

que estava morto, ele tem que decidir se

quer ficar na terra dos pescoçudos e viver
com seu pai, ou voltar para casa com seus

amigos.
Desenho/Infantil - Ano: 2004 - Duração:
84 minutos - Cor Livre Lançamento em
Vídeo e DVD
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I
Bolo Delicioso de Morango
Ingredientes da Massa: 4 claras; 4

gemas; 2 xícaras (chá) de açúcar; 1 xícara

(chá) de farinha de trigo; 1 xícara (chá) de
leite; 1 colher (sopa) de fermento em pó;
1 xícara (chá) de maisena.

Preparo: Bater as claras em neve em

ponto firme; juntar as gemas, o açúcar e
misturar delicadamente a farinha de

trigo, a maisena, o leite e, por último, o
fermento em pó. Colocar em fôrma

untada e levar ao forno préaquecido.
Assar até ficar dourado.

Recheio: 1 vidro de leite de coco; 1 lata

de leite condensado; chantilly e
morangos a gosto.
Montagem do bolo: Cortar o bolo ao

meio,molhar com leite de coco

misturado com o leite condensado.
Espalhar creme chantilly e colocar

morangos cortados ao meio.Cobrir com
a outra metade do bolo. Usar chantilly
(generosamente) como glacê e enfeitar
com morangos inteiros. Leve para gelar
antes de servir.

I
Sopa do Sítio com Milho Verde
Ingredientes: 15 espigas de milho verde; 2
litros de caldo de galinha;4 colheres (sopa)
de azeite; 1 cebola grande ralada; sal e
pimenta-do-reino a gosto; 1 xícara (chá) de
leite; meia xícara (chá) de creme de leite;
cheiro verde picado a gosto.
Preparo: Corte os grãos de milho rente a

espiga e bata-os no liquidificador com um

pouco do caldo de galinha. Passe essa

mistura numa peneira fina, apertando bem
para tirar todo o caldo. Reserve. Numa panela
grande, doure a cebola no azeite. Junte o

caldo de milho,o restante do caldo de
galinha, o sal, a pimenta e o leite. Mexa sem

parar, com uma colher de pau por
aproximadamente 40 minutos ou até o caldo
engrossar.Adicione o creme de leite e

misture bem. Salpique com o cheiro verde e

sirva bem quente.
.

A Sopa do Sítio co

Milho Verde rende

Salada Chique
Ingredientes: 1 peito de frango defumado e desfiado; 1
melão médio; 2 colheres (sopa) de azeite de oliva; 2
colheres (sopa) de iogurte desnatado; 1 maçã verde
picada em cubos e passada no suco de limão; 2 colheres
(sopa) de passas; 2 colheres (sopa) de nozes picadas; 2
talos de salsão picado; sal e pimenta-da-reino a gosto; 1

pitada de canela em pó; alface picada em tirinhas;folhas
de hortelã.
Preparo: Corte o melão ao meio, retire as sementes. Sem

estragar a casca, tire a polpa com um boleador e reserve
as bolinhas. Numa tigela, coloque o frango, o azeite, o
iogurte, a maçã, as passas, as nozes e o salsão. Misture
delicadamente e tempere cm sal, pimenta e canela. Junte
as bolinhas de melão. Forre uma travessa grande com as

tirinhas de alface e coloque as cascas do melão
reservadas. Encha-as de salada. Enfeite com as folhas de
hortelã e sirva a seguir.
Dica: Ao invés de peito de frango defumado, pode-se
usar o produto fresco. Neste caso, cozinhe o peito em

água temperada com cebola e cheiro verde. Depois de
cozido,desfie e frite a carne em azeite com alho até ficar
levemente dourado. Espere esfriar e empregue na salada.

Sirva a Salada Chique I>
acompanhada de torradas

eaUM.Casa
com 2 earros"
na garagem!

CONVITE
Jantar Típico

Italiano

No próximo dia 26 de novembro (sexta
feira), com inicio às 20hOO, na Sede Social
do Circulo Italiano, será realizado o nosso

último encontro rn e n s a l, com o

tradiclonal rprato típico': destacando-se a

polenta e o macarrão caseiro, regado ao

um bom vinho.

Ingressos antecipados, na Sede (370-
8636), na Floriani Equipamentos e com

membros da Diretoria e Corai ..

Valor do ingresso: RS 10,00 (dez reais).

Adquira seu ingresso antecipadamente.

·Ir .

Sorvete de Manga
Ingredientes: 2 copos de açúcar; 1 cop(jlJ
de água; 2 folhas de gelatina branca; 2
copos de polpa de manga batida no

,

liqüidificador. IPreparo: Ferva o açúcar com a água at�
formar uma calda em ponto de pasta. .

.

Retire do fogo, acrescente a gelatina já
amolecida em água fria e a polpa de

.

manga. Mexa bem, deixe esfriar e leve a�
congelador até engrossar bem. Retire d•.
congelador e bata o creme de manga na
batedeira e volte ao congelador. Repita
esta operação por mais duas vezes. Depois,
coloque no congelador até ficar em ponto
de sorvete.

Queijadinha Rápida
Ingredientes: 2 xícaras (chá) de coco
fresco ralado; 2 latas de leite condensado;
2 colheres (sopa) de queijo ralado; 4

,I;
gemas.
Preparo: Coloque todos os ingredientes
numa tigela, misture bem e despeje em

forminhas de papel, que deverão estar

dentro de forminhas de alumínio. Leve a

assar em banho-maria durante 30 minutos

Tradição Polonesa
Crendices
A crendice popular rezava que uma nova residência
devia ter sua construção iniciada num sábado, nunca
na segunda-feira. Deveriam também derramar um

pouco de água e centeio sob os alicerces. Se ao passar
dos dias o cereal se mantivesse inalterado, o local era
bom para a construção. Para durabilidade da casa

costumava-se enterrar um velho evangelho e plantas
bentas no local da edificação. Para confundir os maus -

espíritos devia-se deixar pelo menos uma parede sem
.

pintar, para dar a impressão de que a casa não estava

pronta para ser habitada.

Uma vez concluída a construção, a ocupação deveria se l

dar num dia de lua cheia, ou dia feliz e seguir as

recomendações de: antes que qualquer humano
entrasse, devia-se deixar um animal de estimação entrar
primeiro,depois deveriam se introduzidos a broa,o sal,a
vassoura, o livro de cânticos e um crucifixo e finalmente
derramar sobre o assoalho diversas variedades de
cereais. Só depois disto, a casa estava pronta para
receber o mobiliário e seus moradores.Muito freqüente
era o costume de colocar a inscrição de das letras K,M e B, I
abreviaturas dos nomes dos reis magos, na porta I

principal.
. I

_ ContinU_91J
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Como Uma Onda é a

nova aposta da Globo
Por Erica _Guarda/GB Ediç_ães _ -----------------------------------------------------------------

. Novela que substituirá "Cabocla" estréia nesta segunda e

terá como protagonista um ator português
Walther Negrão, autor de "Como Uma Onda", tem uma difícil
missão pesando em seus ombros: manter a ótima audiência que
"Cabocla" e "Chocolate Com Pimenta", suas antecessoras
conseguiram. A duas foram novelas de época, diferente da nova

trama, que terá um enredo bem atual e um protagonista português.
Pela primeira vez na história da Globo, um ator estrangeiro terá a

responsabilidade de interpretar o principal personagem e o

escolhido foi Ricardo Pereira, que dará vida a Daniel Cascaes um

açoriano que encontra no Brasil o seu lugar e a sua gente. E
nenhum outro local do País poderia ser mais propício para o jovem
aportar do que Florianópolis: com as tradições latentes do

arquipélago conservadas pelos inúmeros descendentes da região, a
ilha abriga uma comunidade fechada, que procura manter, por
saudade e nostalgia, os costumes do outro continente. É nesse

cenário, às vezes familiar; às vezes hostil, que Daniel construirá uma

nova vida e será centro de uma trama repleta de romance, suspense
e ação.
Daniel Cascaes nasceu nos Açores, mas há muito vive no

continente. Namora a bela Almerinda (joana SolniJo) e cultiva

por ela um daqueles amores arrebatadores e impossíveis. Wa é filha
de figueiroa (António Reis), um militar austero e conservador. Já
ele tem um pai com ideais libertários, que no passado tomou-se
desertor ao recusar uma convocação do exército para combater na

guerra contra as colônias portuguesas.
Descendentes de famílias tão distintas, os dois encontraram-se
inúmeras vezes às escondidas, até que um dia o romance veio à

tona e com ele todo o preconceito e oposição de Figueiroa. O
almirante não pode nem pensar em ver sua menina com o filho
de um "traidor da pátria" e coloca até capangas para separar o

casal. Resta ao jovem fazer de tudo para despistá-los: o açoriano
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corre, então, por becos e ruelas e acaba

arranjando um inteligente disfarce de guia
turístico.

O que ele jamais poderia imaginar é que

naquele grupo de visitantes brasileiros estaria
uma família que transformaria para sempre a

sua vida. Durante a fuga, esbarra na doce
Mônica (Alinne Moraesr.Nina, para os

íntimos. E por alguns instantes a adrenalina dá

lugar a uma certa palpitação. Os olhares se

crllzam em um encantamento mudo. Depois,
tem a oportunidade de falar com Lenita (Mel
Lisboa), Mariléia (Denise Del Vecchio) e

Sinésio Paiva (Hugo Carvana). As irmãs

Lenita e Nina não conseguem ficar
indiferentes à presença do rapaz, que

pai
e -

ainda mais confuso diante .do charme e d�modode agir das brasileiras. Porém, o c ;' _,:ão
de Daniel bate forte por Almerinda e el está

disposto a enfrentar tudo por sua amada.
Os dois não hesitam em traçar uma estratégia
para fugir do país. Marcam dia; hora e lugar.
Tudo parece estar certo para que a dupla deixe

Portugal. 'Ou quase tudo. Os capangas do
almirante interceptam o plano, batem em

Daniel e o colocam desacordado e sozinho
num transatlântico que ruma para o Brasil.
Machucado e com a roupa do corpo, Daniel
acorda e se vê em um beco sem saída. Pelo
menos por enquanto, não haveria jeito de
retornar aos braços de Almerinda. Como se

não bastasse toda esta situação, ele estava

seguindo clandestinamente para o Brasil e

tería.de lidar também com as leis do País. A
fala do comandante foi clara: seria mantido

preso até chegar em terra firme e ser entregue
às autoridades locais.
Isto se as irmãs Nina e Lenita não aparecessem
mais uma vez em sua vida. Por coincidência,
as duas estavam voltando para casa no mesmo

navio e não demorou muito para que o

reconhecessem e decidissem ajudá-lo a se

livrar da polícia. Inicia-se aí uma fuga repleta
de humor e provocações.
Mas Daniel acaba sendo encontrado e, num

impulso desesperado em busca de sua liberdade,

<l E quem também volta na tela da Globo,
após alqurn tempo afastada, é a atriz Mel
Lisboa. Em "Como Uma Onda" ela será a

temperamental Lenita

atira-se no mar. A guarda costeira

.
procura Daniel durante dias mas

não acha um único vestígio. As
ondas o levaram bem longe, mais
precisamente até uma vila de

pescadores em Santa Catarina,
onde seria resgatado por Quebra
Queixo (Ernani Moraes) e

Querubim (Dudu Azevedo). A
dupla o coloca no estranho barco

que serve como moradia e

instrumento de trabalho: uma

espécie de engenhoca que tem

de tudo um pouco. Mas,
desconfiado,' o jovem ganha a

praia. Os dias que se seguem são

de desespero. O estrangeiro
perambula pelas ruas e, com a barba por fazer e a roupa imunda, acaba se juntando a um

grupo de mendigos.
Sem fazer idéia do paradeiro do adorável açoriano, a família Paiva retoma ao Brasil. O
descanso das férias em Portugal é, porém, rapidamente consumido por problemas nos

negócios: Sinésio fica pasmo ao descobrir que está quase falido.
Nada mal para os planos de seu sócio Jorge Junqueira (Henri Castellí), o temido J). Os
dois dividem o comando da empresa, mas apresentam perfis bem diferentes. Sinésio é um

trabalhador que, com muito esforço, construiu um império e tornou-se um dos maiores
nomes da indústria pesqueira. Já JJ assumiu parte do comando da firma depois da morte

de seu pai e deseja se transformar no maior latifundiário marítimo.

O vilão é forte e capaz de tudo para atingir seu objetivo. Sua única fragilidade é o amor

que sente por Nina: um afeto que demonstra com carícias e presentes. Sua dedicação
volta-se exclusivamente a ela; não sobra GB��

nada de atenção para sua irmã

Encarnação (Bianca Byington) ou para
o menino Rubico (Arthur Lopes), que
moram com ele. Por trás de uma

D Ricardo Pereira foi o ator português
escolhido pela Globo para viver o personagem
Daniel Cascaes, protagonista da novela

A atriz portuguesa Joana [>
Solnado dará vida à

personagem Almerinda, que
aparecerá nos primei ros

capítulos da trama

educação que sabe a hora de aparecer,

JJ esconde algumas falcatruas do

passado e seus planos de levantar um

grande resort no futuro.
É a partir deste enredo que

Walther Negrão pretende prender a
atenção do público e segurar a

audiência do primeiro ao último,
capítulo. A nós basta esperar a estréia

que acontece nesta segunda e conferir
o desenrolar da trama.

Meu Querido Canalha
Nenhuma mulher está livre de se

apaixonar por um cafajeste de boa

linhagem, homem cálido, amoroso e

gentil- como os protagonistas dos
contos deste livro. Eles não são'

especialmente bonitos ou ricos. O que
torna esses canalhasirresistíveis é sua

fascinante disponibilidade para ouvir
uma mulher.Ouvir e, é claro, enredá-Ia
em suas promessas de amor - proibido,
dominado pela luxúria, com altíssimo
teor de combustão. Os autores aqui
reunidos revelam artimanhas e

obsessões desse delicioso

personagem. Ruy Castro apresenta um

insaciável Don Juan no Rio

contemporâneo.Carlos Heitor Cony
escreve sobre um jornalista que quer
aprender a ser canalha, nos anos 50.
Geraldo Carneiro constrói um conto a

partir de uma sinopse de Bráulio
Pedroso, sobre um ardiloso sedutor

que transforma a vida de uma mansão
na avenida Paulista.Aldir Blanc nos

entrega o coração de um conquistador
suburbano. E Marcelo Madureira
estréia na ficção, construindo seu

cafajeste com o humor escrachado que
o consagrou no "Cassete & Planeta'O

lançamento é da Editora Objetiva.

Liberdade de Expressão 2
Lançado em agosto de 2003, o livro "Liberdade de Expressão" faz
tanto sucesso quanto o programa matinal apresentado diariamente
na Rádio CBN.Valorizando sempre essa tal liberdade, os três
renomados jornalistas voltam com força total - mantendo o bom
humor, sempre abordam temas relevantes da realidade brasileira com

reflexões sérias e de maneira inteligente. Em "Liberdade de Expressão
2", além das famosas ilustrações de Baptistão (caricaturista do jornal
"O Estado de S.Paulo") e dos deliciosos textos, o leitor. poderá escutar

esse bate-papo informal entre os autores que vem no CD exclusivo
deste segundo livro.Trata-se da consagração de um livro bem
humorado, cheio de "sacadas" inteligentes, alfinetadas mordazes e

opiniões irõnicas, e o melhor de tudo: repleto de informações. De
autoria de Heródoto Barbeiro, Carlos Heitor Cony e Artur Xexeo, o
livro é um lançamento da Editora Futura.

Arafat: O Irredutível
"Arafat - O Irredutível", de Amnon Kapeliouk, É a primeira biografia
completa de Yasser Arafat e a única traduzida para o Português. O
especialista em Oriente Próximo não teria podido escrever esta

biografia, que narra desde o nascimento de Arafat em 1929 até fatos
recentes, se não houvesse mantido relações de confiança com o

Irredutível por mais de 20 anos. Em Beirute, na Tunísia, na Palestina e

em outros cantos, encontrou-o cerca de 150 vezes - e,muito
recentemente, em Ramallah, onde o velho combatente vivia sitiado,
revólver no cinturão. O livro se baseia também nas conversas que o

autor teve todo esse tempo com centenas de pessoas, palestinos
(que a certa altura se tornaram adversários) e israelenses (em
especial, muitos oficiais dos serviços secretos militares), além da
consulta a documentos fundamentais. O lançamento é da Editora
Planeta.

.'..
\

EU DISS

Da Redação/GB Edições

"É uma nova fase da minha vida, sem dúvida, um
momento de muitas novidades. Esta felicidade faz

com que eu me sinta em um outro estágio, plena e

realizada como mulher': (Da apresentadora
Angélica, falando sobre seu casamento)

"Eu acho que Maria tem a ver comigo porque é,urna
mulher que enverga, mas não quebra. Eu tambern "

sou meio assim.Tenho fôlego para seguir em frente,

(Da atriz Cássio Linhares, sobre sua personagem
em "Começar de Novo)

"Sensualidade está na simplicidade, na educaçãO ...

"

(Da apresentadora Luciano Gimenez)

"Sempre gostei de estar bronzeada. Quando
r

percebo que vou ficando clarinha, corro para torna

um sol. Mas é claro que nem sempre tenho e:se
privilégio': (Da apresentodcra Solange Frasao)

"(DO ator
"Noto que, agora, o público sabe quem SOU.

HeitorMartinez, o JoãoManoel de "Senhora do

Destino)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Curtindo a gravidez
Com o final de novela "Cabocla", Carolina Kasting
vai dedicar-se exclusivamente a sua gravidez. A
atriz espera uma menina e já começou os

preparativos para sua chegada.

Dieta rigorosa
O tudo-de-bom George Clooney está seguindo
uma dieta rigorosa para engordar. Isso mesmo. É
que o ator interpretará um personagem obeso no

filme "Syriana".

Final de casamento
Parece que Reginaldo Faria e a

mulher, Rose Ventura, decidiram
dar um tempo no

relacionamento.Tanto que o ator

está provisoriamente morando
com o filho,Marcelo Faria.

Edição de Natal
Danielle Souza, a rJI�lher

Samambaia
do "Pânico na TV'; v stampar a

capa da edição de " ai da Revista

Sexy. Danielle, que participa da

atração da RedeTV! desde a estréia,
ficou famosa por passar o programa
inteiro de biquini, segurando uma

samambaia. Mas, está não é a

primeira vez que a morena de 23
anos faz um ensaio fotográfico para
uma revista masculina. Em novembro
de 2003, ela foi capa de outra

publicação, ao lado da ex-BBB
Antonella.

ARQUIVO GB IMAGEM

�A bela Fernanda Lima está
recebendo muitos elogios
nos corredores da Globo. É
que ela já gravou vários

pilotos que foram aprovados
pelos diretores da emissora. A
modelo,ex-VJ da MTV deverá
ocupar o lugar de Angélica,
no "Vídeo Game", enquanto
durar sua licença
maternidade.

Perspnâ,gem do berra, ..
' "

.. )1:. /
Depois de ter vivido ii voluptuosa Jaqueline Joy
em "Celebridade", Juliana Paes está se

preparando para interpretar um personagem
bem oposto. É que em "América", a atriz dará vida
a Creus�, uma moça evarygélica e muit9.recatada.

Renovação
Fernando Vanucci está em

negociações com a Rede TV! para
renovar seu contrato com a

emissora. Em 2005 ele deverá narrar

jogos-de vôlei.

Apresentador
Lázaro Ramos vai comandar o reality show
"Passaporte Para o Futuro" que estréia no

dia 03 de dezembro, no canal pago TNT. Os

prêmios disputado por 20 participantes
serão uma vaga num curso de

Interpretação em Los Angeles e um �ste
para ser ator em Hollywood. �

que Miguel Arcanjo é seu pai e pede que ela lhe fale
dele.Letícia conta sua história comMiguel Arcanjo para
Pedro, mas não revela que ele ainda está vivo. Rico se

despede de seus supostos pais, satisfeito por acabar
com aquela farsa. Romualdo garante a Dimitri que sua

loja vai deslanchar agora que há dinheiro investido

nela.Sonya decide levar Carmem para comprar roupas
novas. Adernar pede que Tenório descubra onde
Romualdo conseguiu dinheiro e avisa que vai obrigar
Carmem a voltar nem que seja à força. Doidão diz a

Doidona e a Sidarta que sabe que eles estão
escondendo alguma coisa.

QUARTA - Miguel acha divertido o jeito de Gigi. Gigi
explica para Simone que precisa ver Arda imediatamente,
deixando-a impressionada. Mário fala para Arda que é o

filho dela e a acusa de tê-lo vendido para seus pais
adotivos. Albert explica para Arda que a mãe adotiva de

Mário,que o amava multo,morreu, e que o pai não gosta
muito dele. Conta que foi ele quem comprou Mário para
os patrões quando ele era bebê,de uma mulher chamada
Edméla. Alda se desespera e fala para Albert que Edméia

era o nome de sua mãe. 01avinho imagina um diálogo
com Lucrécia e ela lhe dá uma ordem. tetícta fala para

Miguel que não quer mais vê-lo. Miguel a beija e Letícia
muda de idéia, dizendo que não pode viver sem ele. Aída
diz a Gigi que ela pode ficar no spa sem pagar, mas só

enquanto não houver hóspedes em todos os quartos.
Moacir conta para Pedro que tem quase certeza de que
Eurfdice morreu por sua causa. Letfcia começa a ficar

amiga de Júlla.Aída tenta falar para Olavinho o queMário
lhe disse, mas ele é grosso com ela, que decide não dizer
nada. Dandara conta para MUTilo que Sidarta é seu pai.
Simone ouve tudo.Doidona e Doidão falam para Betinho

que Dandara é sua irmã.Albert garante a Mário que Alda é
uma boa pessoa .. Simone manda que Elvira dê um

envelope sem remetente a Isadora.

QUINTA - Letícia fala para Joana que acha que Ana tem

uma sensibilidade fora do comum e que quis lhe mostrar
que Miguel Arcanjo precisa dela. Ademar diz para
Olavinho que eles não conseguiriam matar Andrei sem
levantar suspeitas.Olavinho garante q ue vai pensar numa
maneira. Pimenta fala para Dimitri que Lucrécia

provavelmente vai se recuperar do derrame, deixando-o
satisfeito.Ademarvai até o spa e avisa a Carmem que veio
buscá-Ia. Murilo e Rico arrombam a porta do quarto de
Carmem e obrigam Ademar a ir embora. Carmem chora

no ombro de MuTilo, que fica perturbado com a

proximidade dela. Moacir pede para fazer uma

massagem com Elvira, para satisfação de Simone.
Olavinho sente saudades de Lucrécia.lsadora recebe uma
carta anônima que fala que Dandara é filha de Sidarta
com uma mulher com quem ele passou a noite um dia
antes de se casar. Linda se desculpa com Rico por não ter
confiado nele. Rico começa a gostar de LInda de verdade.
Arturtenta explicar para Carmem que ele e Paulo Roberto
não são a mesma pessoa.Júlia confessa para Miguel que
Sonya e Carlos estão envolvidos. Pedro vê Miguel e Júlia
conversando e não gosta. Gigl conta para Alda que seu

marido se envolveu em negócios ilegais,colocou-a como
sócia sem que ela soubesse e fugiu do Brasil quando foi
descoberto.

SEXTA - Miguel faz acusações a Lucrécia, deixando-a
apavorada. Anselmo tenta ficar sozinho com Letlcia, mas
Abel e Pedro conseguem impedlr.Afda explica para Mário

que Edméia e Lucrécia o venderam sem que ela soubesse.
Mário fica perturbado pelas palavras de Alda,mas diz que
precisa de um tempo para pensar. Glgl e Dlmitri ficam
amigos.Miguel não gosta deverGigi em seu chalé e é frio
com ela, que fica furiosa. Dimitri se oferece para ajudar
Gigl e pede que ela conte qual é o seu problema.Pedro diz
para Júlia que não quer terminar o nemoro.Júüa faz Pedro
prometer que não vai mais abandoná-Ia. Sonya avisa
Carlos que não quer nada sério com ele, mas ele não

acredita.Gigi conta sua história para DlmltrLMlguel ouve
Gigi falando e pede que ela lhe diga em quais negócios
exatamente Johnny estava envolvido.Dandara e Carmem
sentem ciúmes uma da outra, para constrangimento de
Murllo. Dold�o tenta consolar Sidarta, que está arrasado

por ter magoado Isadora. Doidona explica para Isadora

que Sldarta não sabia que Dandara existia, mas ela
continua se sentindo trafda.lsadora exige que Sidarta saia
de casa. Pepê e Betinho ficam arrasados. Anselmo pede
que Letlcla dê mais uma chance ao casamento deles.
Letfcia explica para Anselmo que não quer mais nada com
ele, que fica furioso. Miguel pede que Gigl faça um favor

para ele depois que ele a ajud�r.
SABADO - Letlia fica com ciúmes,mas disfarça.Miguel
percebe os ciúmes de Letfcia e garante que ela não tem
nada a temer. Letlcia fala para Miguel que está com

medo que Anselmo tente fazer algo contra eles. Abel

garante a Branca que ela não vai searrependerdecasar
com elee lhe dá um beijo.Branca tenta resistirao beijo,

Notícia não confirmada
Segundo a imprensa internacional Britney
Spears está grávida, embora tenta esconder
a barriguinha que já começa a ficar saliente.
No entanto, segundo a assessoria da
cantora, tudo não passa de boato.

MALHAÇÃO
I RESUMO DAS NOVf:l.AS I

COMO UMA ONDA

SEGUNDA - Gustavo fica irritado por Letlcia desconfiar que
Ef �iou a música. Letícia fala para ele que foi Natasha
� o acusou, deixando-o chocado. Kiko fica com uma

rr81ina na frente de Bel para mostrar que nem todas têm a

�opinião que ela.Vivi e Aline acham que Bel está com
�mas ela garante que não. Letícia diz que acredita em

WItavo, mas continua desconfiada. Gustavo decide tomar

2ti�óes com Natasha. Lúcia e José não acreditam que

�I'(l possa ter plagiado a música, mas Cadu fica na

� Natasha garante a Gustavo que foi Letícia quem
COOOuIlJ que ele tinha plagiado a música depois que ela

�oodaacusação.Gustavo teme que os produtores não
cpRnmmais sua música. Fabricio fala para Natasha que está
êfreOOendo a tocar guitarra. Kiko confessa pa�a Murilo que
Iffl!esaudacles de Bel,mas garante que não vai tentar voltar
�e�.Cadu.conta para Drlca que Gustavo roubou a idéia
\Iilquadra Pollesportiva de Letkia. Ela ouve.

�'Cadu confessa para Ietkla que foi ele quem falou

C2traca
dela para Gustavo,deixando-a muito decepcionada.
percebe que Fabrício está tentando impressionarIiltasha e eles dois riem dele pelas costas. Aline estranha o

: comPOrtamento de Fabricio. Letícia fala para José e

'.
que agora tem certeza de que Gustavo plagiou a

rrw:a
..(adu conta para Natasha e Catraca que Letícia

�u que sua idéia foi roubada por eles. Natasha fica

�te ao saber que Letícia está furiosa com Gustavo.

(Qq ga�nte a Gustavo que o produtor vai entrar em

�:ma!5 cedo ou mais tarde. Letfcia fala para Natasha

VM
pode ficar com Gustavo.José recebe alta do hospital.

tle� a ter pesadelos estranhos e se pergunta o que

%
n m.Vilma fala que ela vai ter azar e pede que a

Catraca
Preste .atenção· nos próximos. Natasha diz para

GIma
que va�,dar corda para Fabrício e tentar deixar

IfJl-� co:n Ciumes. Letícia pergunta a Gustavo se ele
WJsualdéla.

�:RfA. Gustavo. confessa que roubou a idéia de Letícia,

�e que nao plagiou a música. Letícia não acredita,
e acha a�sado.Vivi estraga uma apostila por acidente

G.istam
que Vllma estava certa sobre o azar que ela teria.

das�r:nfessa para Muri!o que está muito arrependido
ct.num a.s qu: fez. Miyuki conta para Vilma que sonhou

� Ela �Ico-Ieao dourado. Vilma diz que aquilo significa
�

vai ter uma surpresa de alguém que parece um

1l"U!ado' Cadu fala para Letícia que Gustavo pode ter

d!tdo �tnbém,mas eta não acredita. Natasha finge estar

dlat
a para Fabricio, que fica radiante. José fica

r sozinho em casa enquanto todos
um teste surpresa para Miyuki. que
ão de Vilma de seu sonho estava

a pelo colégio.Vilma fala para Bel
significa que há alguém com raiva

alar com o produtor.

conta para Catraca e Natasha que o

e colocar a música da Vagabanda na

para Drica que
I acha que ela não é

u e que sente apenas amizade por ele.
atraca garante a Fabricio que Natasha
Vivi mostra um enorme anel de

.

e conta que Ahmed lhe pediu
a beija Fabrício na frente de Gustavo,
leixando-a furiosa.Vivi fala que aceitou
e se mudar para a Europa. José exige
para ele e Cadu acha que ele está

. Bel lembra que Kiko está com raiva
reditar na habilidade de Vilma como

Gustavo se oferece para ir com Beatriz
ela pode fazer alguns contatos

'e ri de Fabrício quando ele a pede em

�IO. Fab�que só estava usando-o para fazer ciúmes em
�t CIO fica furioso e garante a Felipe que vai se

fica preocupad�. Bel pergunta ii Vivi quando
seu vestido de noiva, mas ela não parece
Fabricio conta para seu advogado que
também estavam na noite do estaleiro e

.

para protegê-los. Orica fa!a para
para um jantar romãntico para
namoro deles. Gustavo conta

de levar Beatriz nu_ma festa.
.

deixe ir em seu lugar e fala que
�Istar Beatriz.Cadu vê Vivi experimentando
alva e pergunta se ela vai se casaT,Vivi conta
Com Ahmed e briga com Cadu quando ele
ela não faça isso. Cadu chega em casa fulo e

�� ele ainda gosta de Vivi.Marcelo fala para
nCIO mudou seu depoimento e ele confessa
traca estavam mesmo no estaleiro.Marcelo

�
corno ele pôde esconder aquilo.

O.NAo HA EXIBIÇAO

SEGUNDA - Sinésio,Mariléia,Lenita e Nina visitam o castelo
de Guimarães, em Portugal. Daniel e Almerinda se beijam.
Ela alerta o namorado que o pai está atrás dele,para aplicar
lhe um corretivo. Seis homens mal-encarados, liderados
pelo pai de Almerinda, procuram Daniel. O açoriano pede
que Almerinda fuja com ele. Os capangas avistam Daniel e
ele sai correndo.Almerinda finge desmaiar para despistar os
capangas. Na fuga, Daniel dá um encontrão em Nina e seus

olhos se cruzam. Daniel finge ser guia turístico. Lenita se

interessa por ele. Nina corrige as informações erradas de
Daniel. Em Santa Catarina, numa comunidade de

pescadores, Amarante observa intrigado a chegada da
lancha de Jorge Junqueira,o JJ.O rapaz diz a Conrado que a

extração de moluscos é um atraso para a região e que é lá

que ele vai se instalar. Lavínia maneja seu barco com

perfeição. Pedroca, Floriano e Rosário chegam da pesca.
Floriano corre atrás de Rosário e a beija,mas ela corta o seu

carinho. Lavlnia não aceita os peixes que Pedroca quer lhe
dar de presente.Querubim briga com Quebra Queixo, que
provocou um incêndio na cobertura de palha do barco.
Ida lina fica furiosa ao ver Redroca no bar de Lavfnia.
Conrado avisa Amarante que JJ quer conversar com ele.
Daniel ajuda Mariléia, que está cheia de sacolas, na entrada
do hotel. Nina registra quando Adélia dá um recado de
Almerinda.

TERÇA - Dois marinheiros carregam Daniel. Nina o

reconhece. O comandante avisa Daniel que ele ficará preso
até o navio chegar ao Brasil. Gigi, Rubico e Franklin se

decepcionam porque não saiu nada na foto.Rubico procura
Quebra Queixo para saber informaçóes do Velho Bartó.
Lenita e Nina conseguem falar com Daniel. Nina e Daniel se
estranham. Lenita tenta acalmar Daniel.Almerinda caminha
com sua mala,desolada.Amarante tem certeza queJJ quer
comprar tudo e teme que algum pescador venda.
Francisquinha acha que o filho fez muito bem em não
vender a casa e o criatório. Amarante diz que está

angustiado e ela promete dar-lhe o conselho certo.

Francisquinha coloca o seu xale e sai. Todos comentam. JJ

reage ao ver Francisquinha em sua casa. Ela avisa que veio
acertar as contas. Rubico pede que Quebra Queixo os leve
na caverna do Velho Bartô, que concorda ressabiado.
Francisquinha recrimina JJ por querer tirar o ganha pão e a

dignidade dos pescadores. Encarnação tenta defender o
irmão e Francisquinha lembra que o pai deles era também

pescador. JJ promete que nada fará contra os pescadores.
As crianças saem no barco com Quebra Queixo.
Francisquinha alerta Amarante sobre a batalha com JJ. JJ

garante a Encarnação que vai haver guerra. Francisquinha
garante a Lavlnia que ela terá forças para lutar.

QUARTA - Prata reclama do trabalho de Rafa e de Amanda.
Alice defende e se chateia com o marido e com Conrado,
que engrossa o coro das críticas. ldallna tenta convencer

Amanda que Rafa é de outro mundo e que não serve para
ela. Francisquinha diz a Querubim que JJ quer tirar todos da

praia.)J reclama por Rubico estarmexendo na biblioteca.JJ

abre um compartimento secreto e de lá tira p!antas e fotos
de um resort. Encarnação dá mais um brinquedo para
Rubico. Na prisão, Sandoval termina de colocar mais um

barco na garrafa. Amarante reúne os pescadores e diz que
ninguém deve vender nada. Francisquinha e Lavínia

reforçam que a união deles é indispensável. Manjubinha
vacila quando todos colocam a mão em sinal de comunhão.
Daniel escreve para Almerinda e promete voltar. Figueiroa
garante a Almerinda que ela foi abandonada por Daniel.
Amarante teme estar sendo arrogante ao mandar na vida
dos outros pescadores. Pedroca sai de barca, prometendo
voltar em 15 dias.ldalina não esconde o seu ciúme. Floriano
reclama por não viajar com o pai. Rosário diz que Floriano

precisa ter seu próprio sustento. Lenita pede ajuda a Nina

para libertar Daniel e ela topa com relutãncia. Daniel pede
que Nina coloque a sua carta para Almerinda no correio.
Lenita seduz o carcereiro para que Nina consiga liberar
Daniel. O capitão dá o alerta para que todos procurem o

clandestino. Daniel entra no camarim dos artistas. Nina

pensa em Daniel, enquanto dança com o comandante.
Daniel veste o figurino e entra no palco. Rubico procura um

livro sobre assombração e encontra a estante secreta.

empreendedor. Rafa fala que ele está virando uma cópia de JJ.
Rafa volta para o bar e garante a Amarante que não é traidor,
mas todos os pescadores se levantam. Rafa oferece o

computador da operadora para que Júlia faça seus trabalhos e
ela aceita. Conrado aguarda Lenita. Slnéslo beija Gigi e diz que
estava morrendo de saudades.

SEXTA - Querubim diz a Quebra Queixo que ele "pescou" um
homem. Nina encontra a carta que Daniel pediu que
mandassem para Almerinda. Lenita acha que elas devem
colocar um bilhete avisando que ele morreu. Nina tem

certeza que ela está querendo ler a carta e também fica
tentada.JJ diz a Slnésio que está pensando em pedir Nina em
casamento. Sinésio vibra e abraça o futuro genro, que
permanece frio. Nina chora ao ler as palavras de amor de
Daniel para Almerinda. Nina confessa que leu a carta. Lenita
diz que se ele estiver vivo, ela acaba de entregá-lo a

Almerinda. Daniel fica feliz por ter chegado ao Brasil. JJ conta
para Sinésio que a empresa está com um rombo muito

grande.Sinésio desfalece.JJ corre para ele. Alice manda Prata
ir correndo para a casa de Slnésio. Júlia quer ir à operadora
usara computador,mas sem que Amanda saiba.Sinésio pede
a JJ que cuide de sua famüle e da empresa, caso ele não volte.
Rosário leva recado de Júlia e Amanda fica enciumada.Daniel
se joga nomar,quando vê que a guarda costeira se aproxima.
Abigail convida Gigi e Rubico para almoçar. JJ estranha ao

saber que Nina mandou uma carta para Portugal. Daniel é
resgatado por um grupo de mendigos.

SÁBADO - Daniel e Nina não se vêem. Pedroca volta de

viagem. Idalina faz perguntas. Lavfnia manda Júlia tomar

cuidado com Rafa. Prata constata que Sinésio está

hipertenso e com diabetes. Um grupo de rapazes ameaça
Nina e Daniel a defende. Nina corre, mas deixa cair a

pulseira. Daniel a recolhe. Nina conta que foi salva por um

grupo de mendigos. Pinta um clima entre Júlia e Rafa

quando as mãos se esbarram, mas Júlia se retrai. Abigail
percebe que Nina fala muito do português. JJ reclama

porque Rubico anda com o filho de empregados.
Encarnação fica intrigada quando JJ diz que Nina está
escondendo algo dele.ldalina sofre porque Pedroca nem

ouve as suas queixas, só ronca. Sandoval se emociona
vendo a foto de Encarnação. Nina se preocupa por não
achar a pulseira que ganhou de JJ.JJ fica aliviado ao saber

por Balbino que a carta era para Almerinda. Samuel conta

para as crianças que Quebra-Queixo viu uma vez Bartô e

seu queixo caiu. Floriano diz que precisa de dinheiro para
casar, mas Idalina é contra. Pedroca dá um dinheiro para o

filho. Sinésio volta para casa. Mariléia vibra ao saber que JJ
vai pedir a mão de Nina em casamento. JJ dá uns papéis
que Sinésio assina sem ter. Mariléia deixa escapar que JJ vai

pedir a mão de Nlna.e ela reage mal.

COMEÇAR DE NOVO

QUINTA - Nina e Lenita puxam Daniel e correm por outro
corredor. Os marinheiros não conseguem segui-los. Amarante
acha que Rafa é espião de JJ, porque é irmão de Conrado.JÚIIa

pede desculpas a Rafa/que vai embora magoado.Amanda acha

que Rafa está interessado em Júlia. Nina e Lenita se escondem
em um armário minúsculo. Quando saem são perseguidos
pelos marinheiros. Daniel se joga no mar. Nina fica arrasada

pensando que Daniel morreu. Rafa reclama com Conrado por
causa de JJ. JJ ameaça expulsar Encamação de sua casa se

Rubico insistir em mexer em !luas coisas. Lenita perce� que
Nina está chorando. Daniel se equilibra em uma bóia, no meio
da escuridão. Francisquinha diz às crianças que Bartó vive há
300 anos e dá uma pombinha que estava na estátua de São
Frandsco para ajudá-Ios na missão. Conrado diz que é um

SEGUNDA - Olavinho diz a Letlcia que Andrei está

ameaçando diversas pessoas na cidade.Letlcia finge não
acreditar, mas constata que a vingança de Miguel
começou. Elvira tenta seduzir Moacir, mas ele só fala em
Eurídice. Pimenta explica para Olavinho que Lucrécia

pode ter seqüelas por causa do derrame e ficar com
dificuldades para falar ou compreender. Olavinho fica
arrasado. Carmem engana Rosário e vai escondida
assistir às filmagens. Sidarta leva Doidona para fazer
exames.Doidão quer ir junto,mas Doidona não permIte e

ele começa a desconfiar que ela esteja gravemente
doente. Letícia diz a Miguel que é um absurdo ele odiar
Lucrécia e Olavlnho daquela maneira. Miguel mostra a

Letlcia a fita em que Lázaro acusa Lucrécia e seus

cúmplices. t.etkta continua sem acreditar na culpa deles,
para ódio de Miguel. Ademar fica furioso ao saber que
Carmem saiu escondida de casa. Teca vê Lucas
conversando com Zezé e se chateia. Zezé fica cada vez

mais encantada por Lucas.lsadora conta para Betinho

que Doidona está muito doente, deixando-o arrasado.
Dudu fala para Pepê e Kiko que Ana é mágica e mostra

que ela adivinha seus pensamentos, deixando-os

pasmos. Ana ouve a voz de uma mulher mandando-a

proteger Miguel Arcanjo. Alda percebe que MárIo está
com uma crise de bronquite e cuida dele.

TERÇA· Sonya pede que Miguel dê uma chance a

Carlos. Ele concorda, mas continua não gostando do
namoro. Anselmo fala para Pedro que Letfcia e Andrei
estão juntos. Letlcia confessa para Joana que sentiu
amor por Lucr�cia ao vê·l� tão mal.Carmem apronta as

malas para sair de casa. Adernar implora que Carmem

fique.Carmem sente pena de Ademar,mas vai embora,
deixando-o arrasado. Olavinho garante a Afda que
Mário está querendo espioná-los e diz que vai

pressioná-lo para dizer para quem trabalha. Alda

impede Olavlnho de perturbar Mário e eles dois
acabam brigando.Pedro conta para Letfciaquejá sabe

Coisa de mãe
Mônica Carvalho é mesmo uma mãezona.A atriz
tatuou o nome da filha,Yaclara, nas costas. E ponto
firia I.

Frisson
Há quem diga que Carol Castro aparecerá nua, numa

das cenas em "Senhora do Destino". Na novela, a atriz
interpreta a dissimulada Angélica.

Segunda edição
Segundo consta, a Record estaria muito satisfeita com
o desempenho de Roberto Justus, frente ao programa
"O Aprendiz".Tanto que já estaria pensando numa
segunda edição da atração.

mas acaba gostando. Miguel fala para Anselmo que
sabe que ele ameaçou Letícia e avisa que ele terá que.
assumir as conseqüências de seus atos.Anselmo não

consegue enfrentar Andrei e fica furioso. Joana vê

Moacir com Elvira e não gosta. Ademar manda
Simone fazer com que Carmem se decepcione com

Artur. Pedro acha que Moacir esqueceu Eurídice

rápido demais. Sidarta explica para Pepê e Betinho

que ele e Isadora vão ficar um tempo afastados. Pepê
e Betlnho se fazem de fortes, mas na verdade ficam
arrasados com a separação dos pais. Simone sugere
que Mérilin se livre deCarmem.Mário resolve perdoar
Alda, que fica radiante. Doidona incentiva Sidarta a

batalhar para reconquistar Isadora. Márcio e Anita
tentam ajudar Sidarta e Isadora, mas acabam

atrapalhando.Dandara confessa para Linda que acha

que Murilo gosta de Carmem. Mérilin fala para
Carmem que Artur não agüenta mais seu assédio, o
que a deixa arrasada. Artur fica furioso com Mérilin.
Letfcla conta para Pedro que está mesmo envolvida
comAndrei.

SENHORA DO DESTINO

SEGUNDA - Isabel recrimina Cláudia por ter ouvido a

conversa atrás da porta.Cláudia retruca que Nazaré não só
faz isso todos os dias,como também se intromete de outras

formas,chegando inclusive a ler o seu diário. Isabel defende
a mãe;Cláudia ataca.Viriato e Edgard intervêm com medo

que Cláudia revele alguma coisa.Cláudia sai,mas Isabel vai
atrás. Bruno vai à casa de Daiane. Merival fofoca. Reginaldo
promete atender aos pedidos do povo. Viviane manda
Marta jogar no lixo a lista de pedidos. Bianca mostra a

futura sede da prefeitura para um grupo jovem e empolga
o pai. Cigano flagra Bruno e Daiane se beijando e coloca o

rapaz para fora. Cláudia deixa claro que duvida que Isabel

seja filha de seu pal.lsabel fica magoada. Edgar e Viriato
novamente interferem. Cláudia insinua que Nazaré não é
mãe de Isabel, mas volta atrás, chc-a e pede perdão. Os
trigêmeos arrumam uma cama nova para Madruga.Viriato
consola Cláudia, que chora muito. Edgard acarinha Isabel,
que se sente carente. Leandro pensa na noite de amor que
teve com Nalva. Danielle se chateia por Giovanni ter ido
atrás de Do Carmo e resolve sair.Jenifer não quer conversar
com a avó. Laura se arruma como se fosse uma festa para Ir
à casa de Leonardo e Pedro repara. Na casa de Leonardo,
Laura é Indelicada com Alfred e Pedro disfarça. Dirceu faz
uma reunião sobre o jornal.Giovanni conta o que aprontou
para Nazaré e Maria do Carmo morre de rir. Vara não

consegue uma resposta definitiva na empresa.Giovanni se
chateia quando Do Carmo sal para contar a história para
Dirceu.

TERÇA - Joslvaldo mente que é viúvo, filho de usineiros e

que mora de frente para a praia. Nazaré e Josivaldo se

agarram e se beijam, mas são interrompidos pela chegada
de Shlrley. Nazaré mente que ele é o homem do gás.
Joslvaldo entra no tipo e leva 50 Reais de Nazaré pelo
conserto. Gisela registra que Pedro olha Laura com

inquietação. Isabel reclama porque Edgard não gosta de
Nazaré. Do Carmo confessa a Leandro que tem medo da

reação de Isabel, porque ela gosta muito de Nazaré.

Jacques é contra o filho sair do trabalho para entrar em

uma aventura.Cláudia o aconselha a arriscar. Nazaré mente

que deve procurar a filha de Djenane no dia seguinte,mas
vai sozinha. Josivaldo vê Alberto fazendo um carinho no

rosto de C!áudia. Nazaré se apavora quando Cláudia diz

que ela vai pagar pelo que fez e logo. Nazaré a ameaça.
Cláudia se agarra a ela e avisa que, se cair da escada, a leva
junto. Nazaré banca a sofredora e diz que nada teve a ver

com asmortes de José Carlos e de Djenane.Constantino dá
carona para Rita e Oaiane na sarda do salão. CIgano tenta

conversar, mas Rita não dá bola. Oanielle diz que gosta
muito de venãncto e que deseja que ele goste dela como

mulher, não como um anjo.Os dois se beijam.João Manoel
vê e conta para o pai. Giovanni pede que ele não faça
comentários e que continue tratando Oanlelle muito bem.
Janlce vê o carro de Jenlfer parado em frente à sua casa e

vai falar com a jovem. Jenifer confessa ter saudades de
Eleonora. JalÍice decide chamar a filha. Quando Eleonora

chega perto do carro, Jenifer dá a partida e sai correndo.

Reginaldo diz para a mãe que quer comprar material para
as obras em sua loja,sem licitação.

QUARTA - Eleonora e Jenifer se encaram. Nazaré implica
com Cláudia, que garante que não vai vender a casa para
ajudá-Ia. Shirley vê Josivaldo na rua esperando e tem

certeza que ele é caso de Nazaré. Isabel fala para Maria
Eduarda que detesta que escondam alguma coisa dela.
Edgard prepara um risota para Isabel, Viriato e Eduarda.
Eleonora sai com Jenifer para conversar. Eleonora aguarda
que Jenifer rompa definitivamente a amizade das duas.
Jenifer chora e confessa sentir saudades da arni9 . d'

se abraçam e prometem que vão tentar entender juntas a

confusão de sentimentos. Sebastião dorme, quando Regina
entra sem fazer barulho. Joslvaldo se irrita com a espera.
Nazaré abre a porta para ele e os dois vão para o quarto.
Leandro chega e beija Cláudia. Nazaré diz que Josivaldo pode
chamá-lo de qualquer nome, menos Maria do Carmo, mas é
esse que ele escolhe.Josivaldo e Nazaré caem na cama. Laura
se arruma inteira, coloca seu colar de esmeraldas e sai. O

porteiro se espanta e avisa o Barão. Ele pede ajuda a Giovanni.
Flaviana reclama que Jenifer não dormiu em casa) mas

Giovanni manda que ela não se preocupe. Danielle diz que
ela deve ter passado a noite com Eleonora.

QUINTA - Nazaré fala que não pode abrir a porta do quarto,
porque está se depilando. Nazaré e Josivaldo se amam

ferozmente. Do Carmo avisa Reginaldo que não aceita
maracutaias. Ele jura que quer fazer as compras sem licitação na
maior lisura. Do Carmo manda que ele entregue a lista de
material para Angélica. Cigano briga com Rita e leva o dinheiro
de sua bolsa. Maikel se revolta. Rita pede que ele a leve à

delegacia. Merival não deixa que Jandira testemunhe. Qalane
dá a maior força e acompanha a mãe. Cigano se gaba, sob o

olhar irritado de Constantino. Sebastião nem se preocupa
quando Janice comenta que Eleonora não dormiu em casa.

Eleonora acha que elas devem conversar com as famüias, mas
Jenifer pede um tempo para pensar. Laura procura uma loja de
roupas que não existe mais. As pessoas olham para suas jóias.
Giovanni e Madruga pedem para Cfcero localizar com o taxista

onde a Baronesa saltou. Maria Eduarda convence o Barão a

avisar Leonardo e Gisela. Angélica acusa Vara de não estar

procurando emprego. Vara retruca que ela devia cuidar de
Plínio,' que já está perdendo o controle. Cigano bebe na

barraquinha da praça.Angélica se assusta ao ver Belmira na loja.
Do Carmo combina almoçar no Monsieur Vatel com Dirceu.

Reginaldo e Viviane vêem Angélica e a mãe na rua. Cigano é

preso. Gisela descobre que Laura não doou o colar e que ele
está prestes a ser roubado. Cláudia fala de filhos e Leandro se

qrila. Nazaré não quer saber de polida na história do agiota.
Isabel diz que, se ela não está mentindo,aumenta os problemas.
Josivaldo mente que estava procurando um retrato, quando
Nazaré pega-o mexendo em suas gavetas.A!berto vê Josivaldo
saindo da casa de Nazaré. Shirley conta que ele é nordestino e o
nome termina em aldo.

SEXTA - Viriato comenta que ela deve ter pensado na história
de sua irmã. Isabe! estranha que ela soubesse, mas Viriato
mente que contou ao telefone. Três sujeitos mal encarados

seguem no encalço de Laura. Giovanni comanda as buscas a

Laura. Eleonora deixa Jenifer em casa. Flaviana tenta inquirir a

neta,mas ela sai. Janice fica feliz ao saber que a filha e Jenifer se
entenderam. Eleonora pede que ela conte a Venãncio. Belmira
aconselha Angélica a acabar com a greve de sexo, pois teme
que Plínio peça a anulação do casamento. Viviane chega,
Belmlra vai embora. Angélica chora e confirma que era a sua

mãe. Cigano manda um recado que precisa falar com

Constantino. Giovanni, Madruga, o Barão, Maria Eduarda, Gisela,
Leonardo, Alfred, os trigêmeos e Scarfeice e Pequeno, cercam o

homem que ia assaltar Laura. Giovanni manda "passar o rodo"
nos bandidos. Laura diz que queria levar o colar para o

joalheiro, pois deseja vendê-lo. Do Carmo fica alerta quando
Isabel diz que a mãe insiste em se mudar e, se ela estiver
correndo perigo, irá junto. Josivaldo volta para casa. Fausta diz a

Shirley e Jacques que o quarto de Nazaré cheira a luxúria.
Angélica acaba com a greve de sexo, para felicidade de Plfnio.
Gisela quer saber sobre as esmeraldas, mas Maria Eduarda leva
a embora. Giovanni pede prioridade, caso o Barão resolva
vender as esmeraldas. O Barão diz a Laura que eles precisam
procurar um médico. Do Carmo diz que tem um assunto muito

Importante para falar com Isabel.

SÁBADO - Dirceu diz que Do Carmo precisa voltar para a casa,

por causa de um problema urgente. Isabel comenta que Maria
ia contar uma história sobre a filha. Vara e Clcera abrem a porta
do quarto e descobrem que Pllnlo está com.Angélica.Yara avisa
que arrumou emprego e vai levar Dado embora em breve.
Pllnio diz que não quer se separar do filho. Os dois brigam feio

quando Plfnio se recusa a entregar o bebê. Leandro tenta fazer
com que os dois conversem. Angélica fica furiosa com Viviane
ao saber que Reginaldo Já conhece a história de sua mãe. Pllnio
avisa que ficará cuidando do menino. Vara diz que vai ficar na
casa. Edgar mostra-se multo estressado. Dirceu aconselha que
Do Carmo marque um encontro com Isabel para contar a

verdade. Ela decide que vai seguir o conselho e contar a

verdade para a filha no dia seguinte. Danielle chega com

Venancio na mesma hora em que Giovanni chega em caS;3 com
João Manoel. Ela estremece quando ele diz que controla. todos
os passos das pessoas da casa. Maria Eduarda se preocupa que
Laura realmente esteja doente, como sugeriu seu pai. O: Barão
tranqüiliza a neta e avisa que já marcou consulta no médico.
Reglnaldo pressiona Angélica, que teme falsificar notas fiscais,
mas acaba aceitando entrar no jogo. Bruno e Daiane se

encontram casualmente e vão tomar um sorvete. Cassiano dIz

que convence Rita a retirar a queIxa, se Cigano assinar ospapéis
de divórdo e ele topa. Cláudia atende telefonema de Joslvaldo
e deixa claro para Nazaré que Sé'lbe que um homem don:niu na
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Colorindo e tratando a pele
A maquiagem vem se tornando, cada vez

mais, um aliado da mulher. Não só para

realçar a sua beleza, como também para tratar

a pele ao mesmo tempo em que disfarça
imperfeições. O que é melhor, os homens
também começam a aderir a nova moda, são
os chamados metrossexuais; homens com H
maísculo que resolveram experimentar o
maravilhoso mundo dos cosméticos, até então

'território exclusivo das mulheres.

Seguindo a nova tendência, o mercado reagiu
e O que não faltam são opções, para todos os

gostos e bolsos. Ainda bem.
Se você é daquelas que adoram novidades,
vem aí a linha Colore & Colore, uma
autêntica explosão de cores, todas em
harmonia com as tendências e exigências
do make-up de última geração.
Os produtos, elaborados com
formulação hipoalergênica, foram
criados para tornarem-se

inseparáveis e cúmplices da
beleza de cada mulher.
As bases tem formulação
adaptada para todos os tipos
de peles e os pós faciais são

os complementos
indispensáveis. A base fluída
tem fórmula exclusiva, pode
ser usada em todos os tipos
de peles; dá ao rosto um

efeito opaco, com visual
sofísticado e natural.
Extremamente macia e cremosa, a base em

pó, proporciona cobertura homogênea e é

muito fácil de aplicar. É indicada para que se obtenha um

efeito natural na pele, sem oleosidade, podendo substituir
a base e o pó compacto ou facial.
A nova coleção tem ainda batons, delineadores, rímel,
corretivo, brilho labial, pó facial, pó compacto, blush e

sombras.

6 A linha Colore & Colore tem

formulação hlpoalerçênlca, protetora e

funcional

Valorize o seu olhar
De todos os tipos de maquiagem para os olhos, a máscara
para cílios é considerada um dos mais importantes. O
rímel alonga e encorpa os fios, evidenciando o olhar,
sem parecer artificial. Pode ser usado sozinho, sem
nenhuma outra maquiagem nos olhos.
Este grande aliado pode ser cremoso, é o mais

tradicional e pode ser retirado com demaquiante
comum para a área dos olhos. Já os à prova

d'água são mais duráveis, escorrem menos do que
o rímel tradicional, mas requer cuidados extras na

hora de retirar.
Outro item importante é o formato da escova. Na hora
da compra é bom levar em consideração o efeito que se

deseja. Escova volumosa, com cerdas em espiral fechadas
têm a função de encorpar os cílios; volumosa, com cerdas
em espiral abertas separam os cílios e impedem o acúmulo
de 'produtos entre eles; a fina oferece boa aplicação para

apenas duas camadas; curva ajuda a curvar os fios; cerdas
em cone, sua ponta mais fina ajuda a distribuir o produto nos

cantos dos cílios; cerdas com volume irregular, são mais

gordinhas no meio e fina nas pontas, concentra o rímel na

parte central dos cílios.
E as cores também são outro motivo de dúvidas. O preto é

perfeito para mulheres morenas, com cabelos que vão do
castanho ao preto e olhos escuros; o marrom é uma boa opção
para quem quer uma maquiagein leve, e só deve ser evitado por
mulheres de olhos pretos ou castanhos-escuros; o cinza funciona
bem em mulheres de pele e cabelos claros, com olhos verdes ou azuis.

<J O rímel, ou máscara para
.

os cílios, valoriza ainda mais

um olhar sedutor. Pode ser

usado sozinho, sem nenhuma

rnaquiaqem nos olhos

ARlES· Ótimo semana para obter a colaboração de outras pessoas para
mudar a sua vida para melhor. Contudo, seja mais determinado e evite a

precipitação.Ótimo ao trabalho, aos contatos sociais, às novas amizades e

ao amor.

LIBRA - Não é dia propício aos neqócics arriscados ou novos. Mas por
outro lado, o fluxo deverá elevar sua inteligência e seu estado de
saúde e propiciar-lhe ótimas chances, no terreno profissional e
amoroso. Procure fazer algo diferente, fugindo assim da sua rotina
diária.

PEIXES - Tome cuidado com o fogo, com a eletricidade e com o

excesso de velocidade ao dirigir veículos,e não confie demais em

pessoas que não conhece. Mantenha-se consciente da situação que
você está vivendo .

TOURO - Sua irritação não solucionará problema algum. Semana que
deverá prestar mais atenção em tudo que fizer, pois está predisposto a

ter aborrecimentos e prejulzos. Sua personalidade se exaltará, bem como

as chances de sucesso profissional.

ESCORPIAo - Negativo fluxo astral às mudanças de emprego,
atividades ou de residência.Tendência a depressão pslquica o que
viria a lhe prejudicar mais ainda. Controle-se em todos os sentidos.
Você deve ser mais prático em tudo o que for realizar, evitando
preocupar-se com os detalhes das coisas. 'G�MEOS, - Você estará mais interessado por experiências intelectuais.

Fluxo astral dos mais propícios a todos os seus interesses materiais e

profissionais. Esforce-se o mais que puder, que conseguirá realizar todos
os seus anseios e desejos.Ótimo para viagens.

CANCER - Semana dos mais afortunados. Receberá boas propostas de
'

negócios ou trabalho, realizará boa parte de seus sonhos, anseios e

desejo e viverá momentos felizes ao lado da pessoa amada e dos
familiares. Se estudante.as provas e exames serão realizadas de modo
mais fáceis.

SAGITARIO' - Hoje, você poderá ter uma idéia brilhanté e promissora.
Mas, somente a coloque em prática quando tiver certeza de uma boa
chance.Continue cauteloso com seu dinheiro e seu trabalho. Faça
exercícios por quinzeminutos e se sentirá mais disposto.

CAPRICÓRNIO - Nesta semana, o setor mais favorecido de sua vida
será o amoroso, principalmente se a pessoa amada pertence ao signo
de Aquário. Há grande Javorabil idade para aventu ras, mas não abuse.
Sem esforço de sua parte,jamais você atingirá o alto da montanha,

LEAo - Excelente aspecto astral às experiências pslquicas e ao aumento e

evolução de sua inteligência e conhecimentos. A saúde será bastante boa
o que lhe dará maiores condições de sucesso geral. Se você trabalhar
junto aos meios artísticos, pode esperar uma surpresa agradável,
proveniente dos superiores. '

AQuARIO - Semana propicia ao sucesso na investigação de todo e

qualquer assunto oculto e místico. Bom para as relações com pessoas
nascidas sob o signo de Leão. Não desanime, se tudo lhe parecer um

pouco mais diflcil neste perlodo.

VIRGEM - Benéfica infiuência astral para tratar de questões sociais

pendentes, para lucrar em negócios iniciados anteriormente e para a sua

prosperidade profissional. Disputas no lar deverão ser evitadas. Os astros

indicam que alguma sensação de insegurança poderá aborrecer você.
. ,

'
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Ohomeme
•

as corsas I
Caminhando pelas ruas de nossa cidade durante

esta época do ano, quando o comércio transborda de �
clientes a procura de presentes e mercadorias, observo �
essas pessoas por alguns instantes. em busca de
respostas para tentar compreender por que eSsel
indivíduos consomem tanto,e o que fazem com todosol a

objetos que adquirem em poucas horas.Qual seria ograu
de importância que os bens materiais tem para nós,serel
humanos criados � base de comida enlatada e leite em

pó.

Somos parte integrante e fundamental do
fenômeno Kitsch, fundamentado em uma civilização
consumidora que produz com a intenção de consumire
consumir exclusivamente, gerando um ciclo cultural
onde a noção base é a de aceleração. Tudo adquiriu
caráter efêmero e se locomove segundo o movimentodo
mercado, que é a própria essência da efernerldade.t
cada nova estação novos produtos e uma leva de coisal

expostas para satisfazer os indivíduos carentes de poder
democrático,que não encontraram ainda sua identidade
em meio a agitação do mercado.

Os objetos adquiriram um papel de uma

importância tão vital em nossa sociedade nesses últimOl �
trinta anos, que atualmente são utilizados para fazer n

pontes entre as relações do indivíduo com seu meio
social. Transformados em expressões, trazem consigo 00

características de nossos ambientes e até suas formal!
ião

nos dizem algo: a forma do prato ou da mesa, a maneira aa

como os móveis são postos em nossas casas, são ole

símbolos de uma sociedade, e somos os principail Va

responsáveis pela construção disso.

Nossos apartamentos e casas assemelham -se a

verdadeiras conchas de objetos recheados de símbolol
originários de diferentes "aldeias" ao redor do mund,o,
trazendo para dentro de nossos espaços pessOa]l,
culturas e identidades de povos e indivíduos que nao

fazem parte de nosso conhecimento._O Significado.pa�a
esta ação, talvez poderia -se dizer que seria o dese�o e

afirmação de si próprio dentro da sociedade atraves do

poder de compra, o indivíduo vale através de seus benl

materiais. Essa alienação possessiva transforma o se:t1
prisioneiro de sua concha a ponto que este passa a VI a:
montá-Ia ao seu redor, sentindo-se extremam�nte 01
vontade em seu espaço conquistado. Dentro dlStol1
objetos apresentam-se como mensagens, eS,tí�U:;
mensagens para o homem, representam as vitonas
intensidade do poder de posse que vem a possuir.

É o oposto da simplicidade, é a arte da, inutilida��
Vive-se do consumo e para o �onsumo. E a arte

se
adornar a vida cotidiana com uma série de element� ô
coisas ornamentais que servem de decoração, e CO

do
globalização gigantesca que parece abraçar_o �unlel
inteiro, adquirir estes objetos de decoração é rao slrllP

como apertar um botão.
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TRADIÇAO I

tAmanhã,
Grande Dia!!!

CTG Laço Jaraguaense promove amanhã, grande baile de encerramento em comemoração ao

cessO conquistado durante esse ano de 2004.

mMega Fandango com o grupo Chiquitoe Bordoneio.

festa começa desce cedo, a partir das 13:00 hs, onde o conjunto faz unia tarde de autógrafos para
os amigos e fãs do grupo, em frente ao Demarchi Carnes.

A animação continua a noite, no galpão do

CTG, com o super

fandangO�e
promete

levantar a poeira e sacudir a
.

uchada amiga
ate o sol raiar. '

Ingressos antecipados no Demarchi Carnes,
Casa Campeira, Smurf Lanches, Gauchita, Casa
Estância Gaúcha e Posto Marcolla. Na compra
de seu ingresso antecipado, você participa do
sorteio de um lindo vestido de prenda e uma

bombacha.
Venha festejar conosco ...estamos tchê
esperando! ! !

De cara nova ...
�a

I 1araquem gosta de coisa nova, não pode
r

�eixarde visitar o novíssimo site em que o

nOlSO amigo Ildemar preparou para toda a

10 �uchada. O site esta com cara nova e muitas

10 no�dades. Agenda cultural, história,
aI !contecimentos, cobertura de eventos, fotos'

�oapenas alguns dos atrativos que O Projeto
�Cultura Gaúcha Meu Pago Sul tem a

oferecer.

Vale a pena conferir:
�upagosul.com.br.

�Grande festa para
�o Tchê Garotos
,e ,

l° �t��eGde 10 de novembro foi mágica para

�I � e aro tos, que a cada trabalh.o que

!rasal' yem crescendo no contexto musical
OleIro.

a re�econhecimento de todo o trabalho

a ao gado dfoi reconhecido com a entrega
vendlSCo e Ouro ao grupo, pela

DI CDÜgem de mais de 50 mil cópias do
II Asol a�g da Vanera.
I

R eUldade aconteceu no .

a c��aurante Vitrine Gaúcha e contou

atret� prese�a da imprensa,
efarn.fa da Gravadora Acit, amigoslares do grupo.

e,
Patab'le eus ao conjunto!

Por Vanessa Raquel vanessactqtgiiq.com.br www.ctglj.com.br

Local: erG Laço Jarag'u·aense
INGRESSOS;

.. ��"
Antecipado R$ 12,00' mn '

I
•tI' Gl

No Baile R$ 15,00 )

Postos de Vendas:
Demarchi Carnes I Smurfs Lanches ICasa Campeira
Casa Estância Gaúcha ! Gauchita I Posto Marcolla

Tchê Barbaridade com novo CD
o novo trabalho do Tehê Barbaridade será lançado em dezembro, mas já está praticamente
finalizado."Sabadão" (uma das músicas escolhidas para começar a divulgar o álbum. E quase
uma continuação de "E sábado o dia", com muito suingue, bem ao estilo do Tchê. Outra música
escolhida para ser trabalhada é o chamamé "Eu sou gaúcho".
O CD traz músicas inéditas e também regravações. E um trabalho com muitas surpresas e muita

alegria, assim como as apresentações do Tchê Barbaridade.

CASA CAMPEIRA

-0280
" \) Joalheri��& Ótica:

JJ,W�

Ptcve nossas

1
Temos carnes

carnes especiais: temperadas para
MARRECO,

.

festas
Coxinho da Asa,

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

�....--------------------��������================��==���------,--------------------------}--------------.�------------�

DEMARCHI
CARNES

Confira nossgs
ofertas imperdlveis

Come Moída de 2° R$ 2,99
Costela Recheada R$ 6,95
Come Suína Com Pele R$ 4,99
Capa do Contra Filé R$ 6,25
Rolha da Alcatra R$ 6,25E OVELHA

JAVALI, COELHO
FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL - se
E-mail: demorchicornes@neluno.com.br
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I - QUAL DAS FAIXAS
SAíDAS DO SARCÓFAGO
Q-IEGOU À MÃo DA
EXPLORADORA?
PINTE CADA UIM DE
COR DIFERENTE E' VOCÊ
DESCO�RE FÁCIL!

'2 - PRESTE,
ATENÇÃO AOS
CACOS
E DESCU�RA
QUAL DELES SE

ENCAIXA AO
VASO
QUA�RADO!

I,

A

PÁGINA DA (RIANÇA

• NO. EGITO ANTIGO. O GATO FOI (ONsíDERADO
Of.À ANIMAL SAGRADO POR PROWGER crf!!

CELEIROS DA INVASÃO DOS RATOS;
• OS HIE�ÓGLIFOS SÃO OS SíMBOLOS E F1G(J�A$
QUE ERAM. DE CERTA FORMA. A ESCRITA EGÍPCIA;

• AS GIGANTESCAS PIRÂMIDES DO EGITO SÃO
(ONSTRUÇÕES (OM MAIS DE 4- Mil ANOS E AS

MAIS FAMOSAS SÃO: QUEOPS. QUÉFREN {
MIQUERINOS. �im

• SÓ PARA (ONSTRUIR A PIRÂMIDE DE QUEOPS
FORAM UTILIZADAS MAIS DE,,2 M� E

MIL BLOCOS DE PEDRAS.

o
o 0\0

A tão esperada Anna Victória Cavalheiro,
filha de Naara Cavalheiro e Dilomar
Cavalheiro nasceu dia 10 de novembro.
Todos estão muito felizes com sua chegada.
Parabéns aos orgulhosos papais!

o gatinho Luan Clayton Moreira
realizará no dia 21/11, na Paróq�ia São
Ju�as !a?eu, sua 1 a. Eucaristia. Após a
certrnonta os convidados serão
recepcionados com almoço na sua
residência. Parabéns!

A fofinha Andressa Arent, .

completou 2 meses n� últim.o dia 8

e foi batizada no domingo dia, 14.

Os pais Silvio e Cleunice sentem-se

orgulhosos!

-

Parabéns para o gatinho Lucas Nort, pela
sua l' Eucaristia, comemorada dia 30 de
outubro. Seus Familiares desejam a você
felicidades!

3 - EXPlORADOR ÀS VEZES PASSA POR SUSTOS
ENQUANTO ISSO. vod SE DIVERTE ENCONTRANDO'
AS SETE DIFERENÇAS ENTRE AS DUAS CENAS!

II

A gatinha Fabiana Rengel, irá receber sua

1'. Eucaristia, no dia 21/11, às 08:30h, na

Igreja Evangélica Luterana de Três Rios

do Norte.Seus Pais Osmar e Isolde

desejam a você felicidades

Er

A gatinha Thaís Amanda Moreira comemora seus
10 anos, no dia 21 de novembro. Toda sua família
deseja Felicidades!

Parabéns em dose dupla! Mike, no dia 21 irá
receber sua l'.Eucaristia. Sua mãe, irmãos, seu
padrasto e seu amigo Luis desejam felicidades!
Na foto está com o irmãoWellington que
completou 6 anos no último dia 17.

Di',h MíriiUfi Vª�t $cl\W1lrt�
13d'\llI'Ô\l&llatl'd " eM' llOO

2752701
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