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MOTOCROSS

Piloto se aventuram pelas
trilhas de Massaranduba
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COLETIVA

Pasold admite que dívida para
com o Issem é de RS 46milhões
Oprefeito Irineu Pasold admitiu ontem que a dívida da Prefeitura para com o Issem esteja próxima de RS 46 milhões • PAGINA 3

A revista expressão
concedeu ontem a 24

projetos ambientais 012°
Prêmio Expressão de

Ecologia a mais

importante premiação
ambiental do Sul do país.
[ntre as premiadas estão a

Malwee, na categoria
Conservação de Insumos

de Produção; Marisol, que.
venceu na de Controle da

roluição; e na de Educação
Ambiental- Setor Público
daPrefeitura Municipal de
Corupá em parceria com a I

lunelli Indústria Têxtil, com
ocase"Preservar é Amar':

I

Asolenidade aconteceu na

sede da empresa Vega do

Sul,em São Francisco do
Sul.

• PAGINA 5
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REAJUSTE

Gasolina e óleo diesel estão

mais caros a partir de hoje
• PAGINA4

CÂMBIO ,'.,'

Dólar fecha em queda de ,0;36%
'f, "

cotado a R$ 2,745 paravenda
I A partir de hoje, a gasolina está 4,2% mais, cara � o óleo

diese18%, nas refinarias. Os preços para o consumidor não'
foram previstos.

• PAGINA 7

• Cotação U$$ Compra Venda

Comercial.. ?,(iJ.3 2ZiJ.?
��

E�E9Jelo )12}} ?,ººª
Turismo 2,680 2,840

• Cotação Euro
.

Compra
3,641

Venda

3,648

'CUB RS: 815,94 (novembro)

Pontos Oscilação
24.856 2,05%
...........�

" _-_ .. _._ __ . __ .. _ .

10.520

-Indices

. Bovespa
..................................

'[)owJones
Nasdaq

• Poupança (%)

2.102

0,6574
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Curva ascendente
Depois de sucessivas

quedas, à taxa básica de

juros inverteu a tendência

e, nos últimos meses, tem

sido reajustada para cima.

A confirmação da curva

ascendente está ratificada
na ata da última reunião do
Comitê de Política Mone

tária, que sinaliza para lima

nova alta .da taxa Se li c,
indicando o grau de aperto
da política monetária no

curto prazo. A expectativa
do mercado é que o pró
ximo reajuste seja de até 0,5
ponto percentual. O Banco
Central alertou para a

elevação do ritmo do aperto
monetário caso o risco de a

inflação distanciar-se das
metas e não se reduza "de
forma satisfatória".

.

A se confirmar o reajuste
previsto, a taxa Selic de
dezembro ficará em 18,25%,
a maior dos últimos 12
meses - urna das maiores do
mundo. Para justificar os

reajustes, uma autoridade
monetária disse que a

manutenção da trajetória
dos i li ro s origina lmen te
prevista dependerá, prin
cipalmente, de uma re

versão das expectativas de

inflação e de uma não de

terioração do 'cenário dos

preços internacionais do

petróleo. "Se a inflação se

combatido e criticado pelo
PT. Ora, a queda acentuada
do dólar e a manutenção da

cotação do petróleo abaixo
de US$ 50 não sedam al

gumas das variáveis que
inibiriam o aumento de

juros expressivo?'Todavia, é

justo' salientar que os

anúncios de reajustes nos

preço; dos combustíveis

..Aos poucos, a euforia da "queda gradual
e segura" da taxa básica de juros vai sé
esvaindo dos discursos oficiais

distanciar das metas e não

se reduzir de forma
satisfatória, () Banco Central
vai. alterar o ritmo e a

magnitude do processo de

ajuste nos juros básico",
reforçou .

O discurso soa bonito,
mas as justificativas do
Coporn para elevar a Selíc
são, no mínimo, requento
do enredo encenado pelo
governo an terior, tão

FRASES 1--._.-.__ - - .. -- .. -.------- .. -.--

i

provocam pressão infla
cionária. Por outro lado, há
sinais nítidos de desace

leração de preços em outros.
setores, o que permite supor

que cantilena não passa de
uma incógnita.

O cerne da questão é o

que está embutido no

aumento da taxa básica de

juros. Embora os juros ban
cários e de outras institui

ções são muito maiores, a
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taxa Selic, como o próprio
nome diz, é a taxa básica.
A ela estão atreladas dire
tamente todas as outras,
além de estabelecer as di
retrizes da política mone

tária do país. O aumento

sistemático da taxa de juros
tem efeitos perversos na

economia - 'inibe inves

timentos e, conseqüen
temente, reduz a produção
e os postos de trabalho.

Aos poucos, a euforia da

"queda gradual e segura"· da
taxa básica de juros vai se

esvaindo dos discursos
oficiais. Assim, como a moral
em criticar a política eco

nômica do governo anterior,
"de juros altos para atender as

exigências do FMI". Nada
como o exercício do poder
para se conhecer as

liinitaçõ�s. Na oposição, o PT
criticava a política de juros
altos e prometia reduzir a

níveis aceitáveis. No poder faz
aquilo que criticava.

"Jogador que trabalha comigo não tem cabelo comprido ou usa brinco. Precisa ser um

profissional dentro de campo e fora, precisa ter responsabilidade':

• Itamar SchUller, técnico do Juventus, revelando os critérios usados por ele para a contratação de atletas.
<'

Mundo I Pessoas & Fatos I
... IRA

Pafsnãoquer incluir

centrifugasnoacordo
o Irã insistiu no direito de excluir alguns
equipamentos do acordo com a União

Européia no qual compromete-se em congelar
integralmente os programas nucleares,
índuslve as atividades de enriquecimento de

urânio.Segundo diplomatas ligados ao caso, o
pleito iraniano ameaça a sustentação do pacto.
O diretor-gerai da Agência Internacional de

Energia Atômica, Mohamed el-Baradel.
revelou a con-tinuidade da recusa iraniana em

excluir 24 centrffu-qas do acordo. O
documento assinado com a UE exige o

congelamento de todas as atividades. (AE)

� COLÔMBIA

SupremaCorte autoriza
extradiçõespara os EUA
A Suprema Corte da Colômbia autorizou a

extradição de dois senhores da guerra de direita
e de um líder rebelde marxista para os Estados
Unidos. Eles serão provavelmente os primeiros
membros de grupos insurgentes colombianos a

enfrentarem a justiça daquele pais.
Entretanto, apenas Ricardo Palmera,membro das
ForçasArmadasRevolucionárias daColômbia, está
detido sob suspeita de tráfico de drogas.Os outros
dois procurados por acusações de tráfico de

drogas nos Estados Unidos sãoSalvatoreMancusó,
IIder da Autodefesa Unidas da Colômbia, e Cartas
CastaliO,um ex-líderde um grupo paramilitar. (AE)

.... ISRAEL

Parceiro de coalizão de
Sharon ameaça governo
o principal parceiro de coalizão do primeiro-mi
nistro de Israel, Ariel Sharon, ameaçou ontem reti

rar-sedo governo, criando a possibilidade de reali
zação de eleições antecipadas que poderiam
colo-car em risco a execução de um plano
unilateral de Sharon de retirada de colônias

judaicas da Faixa dê Gaza e de quatro pequenas
assentamentos na Cisjordânia.
O Shinui, um partido secular, alertou que deixaria
a coalizão liderada pelo Likud se Sharon ceder às

exigências financeiras de um partido religioso
nani-co em troca de apoio na votação do

orçamento para 2005. Sharon perdeu a maioria
no Parlamento no início do ano. (AE)

... PALESTINA

(PresidênciadaANP
tem nova candidatura
Marwan Barghouti, um jovem e popular líder
político palestino, anunciou ontem que está
concorrendoao postode presidente daAutoridade
Nacional Palestina, desafiando a tradicional

liderança da entidade e inflamando o cenário

politico nas semanas que antecedem as eleições
de 9 de janeiro de 2005 para substituirYasserArafat,
o histórico Ilder palestino morto no último dia 11.

Barghouti, 45 anos, desafia o atual presidente da
OLP,Mahmoud Abbas,69, um politico pragmático
que aparentemente conta com apoio tácito de
Israel e dos Estados Unidos. (AE)

",IRAQUE

Pachachi pede 3meses

para convencer sunitas
o ex-chanceler iraquiano Adnan Pachachi

argumentou que em pelo menos mais três
meses permitiria aos lideres políticos
convencer os clérigos sunitas e outros grupos
a abandonarem a campanha pelo boicote às

eleições. "Não é do interesse de ninguém
deixar amplos segmentos da população
iraquiana completamente de fora do processo
politico';afirmou Pachachi. A declaração veio à
tona depois do apelo feito por líderes

muçulmanos sunitas pelo adiamento das

eleições de 30 de janeiro, apesar da insistência

do primeiro-ministro interino Ayad Allawi de
manter a votação mesmo nas áreas há forte a

resistência armada. (AE)
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III> UCRÂNIA

Supremoaceita rever
validade da eleição
Diant,e da grande pressão populare internacional,
o Supremo Tribunal da Ucrânia acolheu ontem o

recurso da oposição pedindo a anulação das

eleições presidenciais de domingo e proibiu a

publicação dos resultados oficiais obtidos pela
Comissão Eleitoral até que sejam examinadas as
denúncias de violação da legislação eleitoral.
A mesma Corte havia rejeitado no dia anterior
outro recurso interposto pelo líder opositorViktor
Yushchenko responsabilizando a' Comissão
Eleitoral pelas irregularidades por "não estar

adequado em forma e COnteúdo" às leis eleitorais

vigentes no pais. (AE)
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Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de

direitO de
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o
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fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

correções ortográficas e gramaticais necessárias.

o desenvolvimento
cultural e o futuro

Sérgio Luiz Pedrotti

�1 �
J á é conhecido o texto da Agenda 21 da Cultura, '�a�

que diz: "A cultura é fruto de uma construção ,

coletiva". A cada dia mais, a cultura entra para
mi

rodas mais amplas e abertas. As conexões são cada
vez mais velozes, os contratos, mais polpudos.

As cidades têm a obrigação de prever locais

adequados também nos bairros para que aconteçam
as manifestações culturais de modo adequado, para
todas as idades. O estado precisa garantir verbas

para o desenvolvimento de seus artistas. A direção
de uma política cultural baseada no diálogo entre

identidades e diversidades forma uma linha de mão

dupla, onde produtor, artista e público podem
usufruir de maneira adequada dos benefícios
culturais atuais ..

A cidade é o espaço onde acontece a

diversidade étnica e. social, e nela deve-se
desenvolver importantes ações de proteção 'a arte

primitiva e ingênua, à arte contemporânea e à

erudita. Os governos locais devem estar em

consonância com o que acontece no mundo, em

assunto de apoio ao desenvolvimento cultural.
A dinâmica é mesmo eSSÇl. Diversificar. Quanto itu

menos escutarmos um só ritmo, vermos um só estilo :nse

.de arte nas galerias, um só tipo de dança nas festas,
Jemais razão temos para garantir a cidadania a todos U

aqueles que buscam na diversidade a elaboração
de novos paradigmas e que valorizem o novo. o

ainda-não-pronto e até o já-visto.
Os incríveis déficits de participação cultural,

têm enormes conseqüências democráticas. Um Ilid

povo que não se conhece; não se valoriza e não lic

busca preservar sua memória e seu tempo para as Id

futuras ge-rações, improvisa para o futuro. E ij\o

improvisar em cidadania, não funciona.
d e '!im

O desenvolvimento cultural nas cidades eV

lu!
ir além do entretenimento fácil e buscar que o

IIi<
cidadão possa entender, processar e emitir cult�ra. tiie
Não é tão simples assim. Talvez leve várias,�era.ço��
O importante, no entanto, é ter consClenc1a ,

tudo isso. Afinal pensar no feijão com arrozde
importante, mas não seria gostoso sem o sal a

cultura, não é?

Enfim, o compromisso é de todos os cidadãos, in

Preservar,' produzir, passar adiante, colaborar e atu,ar
d íd dan1a,

na cultura, é um sinal contundente e CI a

Participar desse processo todo, é tarefa de cada u111'

Afinal, não se constrói uma casa sozinho, mas co111

várias mãos e muitos sonhos.
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�MAURILlO DECARVALHO-----------------------------------------------------------,MOSAICO
I

�ueestranho
'elO, que propõe o fim do auxflio

,:O!o dos funcionários da Prefeitura
'1lía
"jraguá do Sul estabelece que a

� :��aa entra em vigor no dia 10 de

"ode200S, quando o prefeito Irineu
'111

l ,Ia (PSDB) não mais comandará a,
110. ..

I
I inislração muntcipal. '

,m •

I b
-

'liO, não são Justas as e ucu raçoes
,

,�eeconomia para o enquadramento

l:eideResponsabilidad.e Fiscal. Afin.al,
�ao a lei sntrar em vigor o prefeito
'I:Moacir Bertoldi (PL). Assim, é lícito

I,ensar que há um acordo entre o

JI ;alefuluro governo.

� Móbilização
A diretoria do Sinsep (Sindicato dos
Servidores Públicos) mobilizou os '

funcionário da Prefeitura de Jaraquá
do Sul para acompanhar, na noite de

ontem, na Câmara, a leitura do projeto
do Executivo que propõe o fim do

auxflio-refeição à categoria.
Apesar da primeira votação da

proposta acontece provavelmente só
na semana que vem, o Sinsep não

perdeu tempo. A presidente da
entidade sindical, Idinei Petry,
justificou a mobilização afirmando que
a intenção foi "pra sentir o clima':

�DNA
Três por dois, a veia pefelista do vereador
Evaldo Junckes,o Pupo (PT),se sobressai
e acaba revelando as posições do

parlamentar.
Se não bastassem as críticas públicas ao

partido e os elogios rasgados aos

adversários, o vereador resolveu

acompanhar o prefeito reeleito, Mário
Sérgio Peixe r (PFL), a Brasflia esta

semana, onde foram reivindicar recursos'

para Guaramirim. t verdade que
adversário político não é inimigo, mas
um petista acompanhar o prefeito do
PFL é muito pra cabeça.

� Corrupção
Das 50 prefeituras que passaram por
auditorias da Controladoria-Geral da
União, no 100 sorteio realizado, 39

apresentaram problemas graves e 11

têm falhas administrativas. Dos 360

municfpios que tiveram as contas

analisadas entre o quarto e o 100

sorteio, 260 apresentaram falhas
graves nas contas.

As falhas mais comuns estão: obras

pagas e inacabadas, notas fiscais frias,
simulação de licitações, superfatu
ramento e uso de empresas fantasmas

para fraudar os cofres públicos.

�Providências
A Polícia Federal vai instaurar

inquéritos para apurar o

superfaturamento nas compras das

prefeituras. Nos casos em que
foram encontradas irregularidades
estão sendo alvos de inquérito
policial.
Os relátórios da Controladoria-Geral
da União com as irregularidades
serão enviados ao TeU (Tribunal de
Contas da União), aos ministérios
Públicos Federal e Estadual e à
Câmara dos Deputados, para as

necessárias e urgentes providências.

CONSENSO

asold admite que Prefeitura
�eve R$ 46 milhões ao Issem
IOCINA TOMASELLI

�refeito informa
levalor está

a '�do analisado por
o

missão especial

jARAGuA DO SUL - o
Ileitolrineu Pasold (PSDB).S
:nitiuontem que a Prefeitura

n
!eaproximadamente R$ 46
nões para o Issem (Instituto
�eguridade dos Servidores

o micipais). Pasold informa
.Ioivalares repassados estão
�oanalisados pela Comissão

fi iTomada de Conta Especial,
s liaGa especialmente para

inncar a questão para que se

a"uma base de cálculo real

,Mvida". No entanto, disse
,lO vaiar da dívida deve estar

i�imoda que foi divulgado
lDmilhões.

J Deacardo com o prefeito, a
�ministração m u n i c ip al
Wlocolou, no último dia 4,

) Ilumento enviado pelo
) �ielha de Administração do

ARQUIVO/ALEXANORE BaGO

Pasold reconhece parte da dívida, mas questiona depósito patronal
Issem= entâo presidido por josé 11.789.088,19 referentes à
Benedito de Campos, e xo- 'transferência de R$ 4,4 milhões
nerado semana passada -, que do FMPS (Fundo Municipal de
aponta dívida da Prefeitura Previdência Social) aos-cofres
para com o instituto de R$ da Prefeitura, em 1996, durante
45.386.4 70, 70. Deste total, R$ a administração do ex-prefeito
33.597.381,91 são referentes a Durval Vasel (PTB).
não contribuição patronal, no Pasold afirma ainda gue a

período de setembro de 1996 a Prefeitura tem 30 dias para
março de 2004; e R$ apresentar uma posição em

relação à dívida, acatando ou

questionando o valor estipulado
pela comissão. No entanto, não
há previsão para início do

pagamento. "Queremos saber o
valor real e 'partir para as

negociações com o atual
conselho para viabilizar o

FMPS", declarou, lembrando
que a decisão terá que ser

aprovada como lei comple
mentar na Câmara de Verea
dores e que existem formas
distintas de pagamento.

O prefeito fez questão de
frisar que a atual administração
reconheceu ao Ministério da
Previdência dívida referente à

transferência de dinheiro do
-fundo para os cofres da
Prefeitura. "Es'sa dívida reco

nhecemos, mas precisamos
analisar a fidelidade dos

cálculos", pondera, ques tio

nando a obrigatoriedade da

administração assumir a dívida

ligada ao não repasse da
Prefeitura ao Issem durante o

período em que esteve amparada
na lei municipal que extinguiu
a exigência da contribuição.

; aeli e Boeira garantem que sai duplicação da BR-l0l/Sul
) �RASíLIA - A senadora Ideli
, ,

I�tti e a deputado federal Jorge
'�'a,ambas do PT, repetindo o

Geparlamentares de outros
)

aiGos, garantiram que a

illcaçãa do trecho sul dá BR
,I � .

elxará de ser apenas um
:l�
.

o. Na quarta-feira, eles
lu

"
tiram o assunto durante a

tlma re
. -

d F /

�
unlaO o orum

I UStr[al Parlamentar Sul
Ililad /1'

'

a em Br así la, com
1!len d.

ça e parlamentares e

�;sentantes de federações
�uu .

I
aiS de indústrias do sul do

�.

r
I

ara tentar agilizar o início das
'�Ged I

'

�
up icação, o deputado e

:,�adora pediram o apoio dos
IClpantes do fórum para

resolver o problema do processo
licitatório da rodovia, atualmente
suspenso. Nessa semana, a

empresa Corpore Consultoria e

Participações protocolou no

DNIT (Departamento Nacional
de Trânsito) recurso

administrativo questionando o

resultado da licitação de

gerenciamento ambiental, última
etapa antes da assinatura das
ordens de serviços. A empresa
obteve a última colocação, com
uma pontuação bem inferior entre
as concorrentes.

Boeira e Ideli dizem que a

reunião com os empresários foi
uma forma de tentar reverter o

processo com o apoio da
sociedade civil organizada. O

presidente da Fiesc (Federação das
Indústrias do Estado de Santa

Catarina), José Fernando Xavier
Faraco, concordou com a

necessidade de uma articulação
no meio industrial para impedir tal
procedimento. "A não duplicação
da BR-1 O lISul traz prejuízos
enormes, para a economia do
Estado e do País", disse.

Ainda durante o encontro, o§.
industriais apresentaram dados
sobre a necessidade de'
investimento em infra-estrutura
nos Estados do Sul. Para realizar
obras consideradas prioritárias, o
governo deveria investir R$ 9,3
bilhões, valor bem inferior do que
consta em previsão orçamentária
da União.

• A boa intenção de Ideli e

Boeira não é de hoje. Há
anos que deputados,
senadores, ministros e

presidentes visitam o

Estado e prometem
agilizar a duplicação da
BR-' 01.

• Enquanto não sai, além
de prejuízo para a

economia, a não

duplicação da rodovia
causa acidentes e mortes

diariamente.

Recursos do governo federal

para Cuaramirim só em 2005,
GUARAMIRIM - Recursos do

governo federal para execução de
projetos só sairão a partir do

próximo ano, declarou ontem o

prefeito reeleito Mário Sérgio
Peixer (PFL). Acompanhado dos
vereadores AdilsonAraújo (PP),
AltairAguiar (PPS) e Evaldo João
[unkes (PT), o Pupo, Peixer viajou
para Brasília na última segunda
feira, resomando na noite de

quarta-feira. A comitiva visitou

ministérios e apresentou a

senadores e deputados federais os
projetos que a administração
considera prioritários para Gua
ramirim e que deveriam ser

iniciados preferencialmente
ainda este ano.

Segundo Peixe r, a comitiva

participou de reunião com os

deputados federais João Pizzolatti
(PP), Paulo Bauer (PFL) e com o

senadorJorge Bornhausen (PFL).
"Para esse ano realmente será
difícil que consigamos recursos",
admitiu, informando que
também foram pedir apoio aos

deputados federais do PMDB,
Adelor Vieira e Paulo Afonso, e à
senadora Ideli Salvatti (PT). Essa
semana termina o prazo para que

deputados e senadores apre
sentem emendas ao orçamento da
União para 2005.

.

Entre as propostas apre
sentadas em Brasília, o prefeito

reeleito destaca a construção de
dois postos de saúde, esgoto
sani tário nos bairros Caixa

D/Água, Corticeira e Quati,
construção de creche na Corticeira

-

e de Centro de Convivência da
Terceira Idade.

CRÍTICA - De acordo com

Peixer, o repasse de recursos pelos
governos estadual e federal tem
sido "cada vez menor". ''A gente
percebe que os governos têm

repassado cada mais vez mais

encargos e cada vez menos

dinheiro", disse.
Na opinião dele, essa situação

dificulta a administração e "faz
com que tenhamos que ter muita

probidade para ter receita própria
para tocar omunicípio", declarou,
informando que será necessário se

fazer um estudo aprofundado com
associações comerciais e a

sociedade organizada "paramudar
a estrutura que existe hoje no

Brasil". :1,

Por outro lado, Peixer afirmoú�
que Guaramirim foi omunicípio da:
microrregião que mais cresceu

economicamente nos últimos dois
anos. "Percebemos que através de ,

parcerias podemos crescer. Hoje
estamos mostrando isso em várias'.
situações diferentes como a área

I

industrial, que está trazendo novas
indústrias para o município",
esclareceu.

.

ARQUIVO/cEsAR JUNKES

Peixer participou de reunião com deputados e senadores em Brasília

�Gula Fácil
\(� A Lista mais Consultada.

ANUNCIE. A HORA É AGO
(47)324-1900 guiafacil@guiafacilnet.com.br

,
{
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BOA FASE

Queda do dólar faz crescer
�,

,

: procura por viagens aos EUA
" MARIA HELENA MORAES

E .

dl.·Aumento registrado
': nas agências de
� viagens este final
<de ano é de até 30%
t

•

'r_ }ARAGUÁ DO SUL - A queda
dólarestá trazendo resultadospositivos

r,' para as agências de viagens do
2 município, que têm registrado
5: aumento no volume de vendas de
Ir, até 30% em relação ao mesmo

IJ, período do ano passado. O gerente
f' �
de negócios da Cosmos Turismo,

k Maurício Laube, estimaque oprocura
por viagens internacionais, preferen

�i cialmente América do Norte e

B Caribe, aumentou em cerca de 30%
;o.é, em relàção aomesmoperíodo do ano

passado devido ao enfraquecimento
- damoeda norte-americana.

A preferência pela América do
Norte em detrimento da Europa
também é justificada diante da

valorização do Euro. "A

desvalorização do dólar em relação
ao euro foide 31%, oque tembaixado
o custo de viagens aos países da
América do Norte na mesma

proporção" informa o gerente de

negócios. De acordo com ele, 60%
das viagens são a negócios. "[araguá
do Sul tem um parque industrial

expressivo e os empresários viajam
muito", enfatiza Laube.Agerente do
setor de turismo da agência, Suzana
Melato, sahenta que a fase atual tam
bém está favorável aos cruzeirosma
rítimos pela costabrasileiraApreferên
cia para quem viaja para o exterior

tem sido aFlórida, Caribe e Cancun.

"Sempre que o dólar cai, aumenta
o movimento nas agências de via

gens". A afirmação é do gerente de

negócios da Jaraguá do Turismo, João
Frank. Em relação aomesmo período
do ano passado, a procura aumentou
aproximadamente 12%. O gerente
atribui o aumento no volume de
vendas também ao verão e período
de férias.A preferência dos turistas é
para os países daAmérica doNorte e

Caribe.
Ainda de acordo com ls:ank, as

companhias aéreas oferecem

condições melhores de pagamento
das passagens, com mais parcelas e

sem juros, para quem viaja para os

EstadosUnidos. ''A.Europa, preferida
pelos empresários devido as feiras de

negócios, está sendo deixada de lado
em função da alta do euro, que está
valendomais que o dólar", confirma.

Gerentes da Cosmos Turismo confirma fase favorável

CRESCEPRESSÃOPARAFORTALECIMENTODODÓLAR

Correspondentes internacionais que atuam na Europa divulgaram essa

semana que os europeus, fortemente atingidos pela recente grande queda
do dólar norte-americano contra o euro e aterrorizados pelas dolorosas

conseqüências que ameaçam a já débil economia européia, elevaram na

semana que passou suas pressões contra o governo Bush, exigindo a

aplicação da "política do dólar forte':

Unânimes, os ministros de Economia dos países-membros da Zona do
Euro expressaram durante reunião realizada em Bruxelas, na Bélgica,"sua
preocupação com as galopantes e desestabilizadoras evoluções registradas
nos mercados de câmbio" e exigiram do governo de Washington que
"tome medidas urgentes a fim de reduzir seus déficits de orçamento e de

balança comercial, os quais pioram seguidamente a posição do dólar norte
americano':

Turistas já deixaram mais dólares do que ano passado
DA REDAÇÃO -'0 Banco Central

informou em sua nota à imprensa
sobre o setor externo que nos dez

primeiros meses deste ano, as

viagens internacionais �eraram a

entrada deUS$ 2,59 bilhões no País,
valor 32,02% superior que o

registrado nomesmo período do ano
passado quando foi registrada a

entrada US$ 2,48 bilhões. O saldo

para o período, diferença do que os

estrangeiros gastam no Brasil em

relação ao gasto de brasileiros no

exterior, ficou positivo emUS$ 327
milhões (em 2003, este valor foi de
US$ 88 milhões) .

De acordo com o Plano
Nacional deTurismo o compromisso ,

doMinistério doTurismo é de atrair
ao Brasil nove milhões de turistas

estrangeiros, gerando o ingresso de
US$ 8 bilhões, em 2007. Em2003,
os cerca de 4,1 milhões de turistas

que entraram no País renderam

aproximadamente US$ 3,4 bilhões.
Em todos os meses deste ano

houve aumento de gastos de

estrangeiros no Brasil em relação ao
ano passado, com dois recordes

registrados pelo BC nos meses de

janeiro e março. O gasto de
brasileiros com viagens
internacionais também vem

registrando crescimento - em

outubro deste ano, foramUS$ 289
milhões contra US$ 229 em 2003.

Mais passageiros - Nestemesmo

período, houve também aumento

no número de passageiros chegando
ao Brasil. Os desembarques em vôos

internacionais cresceram 14,76% em

comparação com o mesmo período
de 2003, registrando 4.994.706

passageiros. Outro dado relevante é

o aumento nos vôos não-regulares
(charters), que transportam
exclusivamente turistas. De janeiro
a outubro, foram 258.289

desembarques nestes vôos, mais que
o dobro dos 123.288 passageiros no
mesmo período do ano passado. Em
todo o ano de 2003, os desembarques
em vôos charters alcançaram 172
mil.

FATOS

• 98% das agências estão

centralizadas no Estado de
Santa Catarina. O restante

está nas cidades de Porto

Alegre, Curitiba, São Paulo,
Rio de Janeiro e Brasília.

• Apenas 10 fundos do

país receberam

classificação cinco estrelas
de acordo com análise

feita pela Standard,
considerando um período
de três anos.

L_

_

Déficit da Previdência Social fica estável em outubro
BRASÍLIA - A Previdência

Social vem conseguindo manter

estável o déficit do INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social). O

�. resultado do mês de outubro,
[ divulgado ontem, ficou negativo
�. em R$ 2;555 bilhões, mas é

�: praticamente o mesmo registrado
r' em setembro, quando registrou R$

. 2,554 bilhões. No acumulado do
: ,. ano, o que pesa no crescimento de
.': 10,8% do déficit é o pagamento de
.. sentenças judiciais, bastante

, acelerado neste segundo semestre,

�.
,pó, o ,núncio do ,cmdo pdo

governo para a correção das

aposentadorias defasadas. De

janeiro a outubro, as contas do
INSS ficaram no vermelho em R$
22,636 bilhões, enquantonomesmo
período de 2003' o déficit

correspondeu a R$ 20429 bilhões.
O secretário de Previdência,

Helmut Schwarzer, atribuiu a

estabilidade do déficit à

arrecadação líquida do mês, a

segundamaior da história do INSS,
desconsiderados os resultados de
dezembro que incham por conta

do 13º salário. A arrecadação de

outubro, de R$ 7,558 bilhões, só é

inferior à verificada no mês de

junho, que atingiu R$ 8 bilhões por
conta da receita extraordinária de

recuperação de crédito. De acordo
com Schwarzer, a arrecadação do
INSS vem sendo crescente graças
ao bom desempenho do mercado
de trabalho, com aumento do

emprego formal e recuperação da
renda dos trabalhadores.

O secretário explicou que três

quartos da receita corrente do INSS
é constituída por contribuições das
empresas sobre a folha de salários

mais o Simples, onde a contribuição
se dá em cima do faturamento.
Com conjuntura econômica

favorável a sonegação diminui,
assim como aumenta o pagamento.
da dívida em atraso, computada
separadamente na recuperação de
crédito. No início do ano o INSS
tinha úm a meta mensal de

recuperação de crédito em torno

de R$ 440 milhões, que vem sendo
'. sucessivamente' superada. Em

outubro, por' exemplo, a

Previdência Social conseguiu
recuperar R$ 597 milhões.

��CANARINHO
.�

Uma Transportadora de Vidas.

Lazer· Turismo lU Fretamento
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INFORME CP-----
... RECUO

Dólar interrompe série de alta
o dólar interrompeu ontem a série de altas dos últimos d'Ias e
fechou com queda de 0,36%. A moeda americana fechou Cotada
a RS 2,743 para compra e a RS 2,745 para venda. No câmb'
paralelo, o recuo foi ainda maior - 0,56% - a RS 2,933 na Com

10

pra
e RS 3,003 na venda.. .

Na cotação média (Ptax) do Banco Central, o dólar encerrou
pregão cotado a RS 2,7503 na compra e a RS 2,7511 na vend

o

alta de 0,09%. Dólar turismo a RS 2,6800 na compra e RS 2,840�
na venda, alta de 1,07%. Dólar futuro/dezembro, queda de OAO%
a RS 2,7480. Dólar futuro/janeiro, queda de 0,39%, a RS 2,7850:
BOLSA - O Ibovespa fechou em alta de 2,04%, em 24.866 pontos

,

entre a máxima de +2,07% e a mínima de +0,01 %, com volum�
de RS 991 milhões.Contrato de Ibovespa futuro para dezembro
alta de 2,20% em 25.080 pontos, entre a máxima de + 2,20%;
25.080 pontos) e mínima de + 0,04% ( 24.550 pontos),

... TRIBUTOS

Crédito por liminar
É inconstitucional a vedação ao direto de aproveitar integralmente
o crédito da contribuição ao PIS (Programa de Integração Social) e
da Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social),
Com esta tese foi concedida a primeira liminar reconhecendo o

direito de uma empresa multinacional ao aproveitamento de todos
os créditos do PIS e da Cofins sem as restrições impostas pelas Leis
10.637/02, 10.865/04, na apuração dessas contribuições. A decisão
se fundamenta na tese de que o legislador somente autorizou a

edição da lei ordinária para estabelecer os setores de atividades
econômicas sobre os quais será aplicada a sistemática da não· Ma
cumulatividade (artigo 195, parágrafo 12, da Constituição federal).
A questão dos créditos mudou radicalmente com a promulgação
da Emenda Constitucional 42/03, a qual determinou à lei definir OI MÁR

setores de atividade econômica para quais as contribuições serão
não cumulativas. Na decisão, a juíza federal que concedeu a liminar
entendeu que, com a Emenda 42/03, a Constituição não � 1

recepcionou as Leis 10.637/02, 10.833/03, quanto às vedações ao ae
crédito de tributos. Da decisão cabe recurso.

Fonte:lnformativo da Mattos,Mayer, Bianchi & Dalcanale Advogados em

Associados. ao

venl
Ata do Copom sugere nova alta �
da Selic "para conter inflação' �;!

BRASÍLIA - O Banco Central
avalia que a economia registrou
alguma desaceleração nos últimos

meses, mas diz que ainda não foi
suficiente para reverter asexpectativas
de inflação acima da meta esta

belecida para 2005. Por isso, avisa que
o processo de alta gradual da taxa

básica de juros da economiabrasileira
deve continuar e pode atémesmo se

intensificar caso os preços inter

nacionais do petróleo continuem a

avançar e omercado não reveja para
baixo suas expectativas de inflação.

As afirmações constam da ata da
última reunião do Capam (Comitê
de Política Monetária), divulgada
ontem. Na reunião, que aconteceu
na semana passada, o comitê elevou
osde 16,75 para 17,25% ao ano.Na

perspectiva do BC, desde que foi
iniciado o processo de alta de juros,
houve variações positivas na

economia. O preço internacional do

petróleo caiu para patamares mais

próximos a US$ 49, após atingirem
atéUS$ 55,67 emoutubro. O real se
valorizou ante o dólar e chegou a até

R$ 2,74 esta semana. Além disso, a
economia brasileira apresentou
"algum arrefecimento".

Esses fatores são positivos na visão
doBC porque, em tese, tiram pressão
sobre a inflação e facilitam o

cumprimento das metas neste e no

próximo ano. O BC lembra que,

levando em conta o'Tenário
econômi�o atual, a inflação deve

superar o centro dameta deste ano,

que é de 5,5%, e tambémdevencar
acima do objetivo para 2005; queéde
5,1%.

"Por essa razão, os membros do

Capam entenderam que o proceSSO
de ajuste gradual da Selic devena

prosseguir de maneira a assegurara

convergência da inflação para a

trajetória de metas", afirmam 05 mm

diretores do Bt: na ata. �e

FATOS

• A última ata do Capam

(Comitê de Política
Monetária), realizada na

semana passada, sugere
uma nova alta para a taxa

básica de juros,
atualmente em 17,25 ao

ano

--------

• A justificativa do Banca

Central para o possível
novo reajuste da Selic - de

até 0,5% - é conter a
. metas

inflação e cumprir as

estabelecidas para 2005
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ECOLOGIA

'Revista Expressão' premia
três projetos da região

ALEXANDRE BOGa ALEXANDRE BOGa
-------------------------�====�------�---,

Malwee recebe prêmio na categoria Conservação de Insumos de Produção Tamanini e Viviane Lunelli premiados pelo case "Preservar é Amar"

MÁRCIA BENTO meio-ambiente preservado", da

Malwee, purifica a água utilizada
no processo industrial em 99%.
"Reutilizamos ainda 35% do
volume recuperado de água,
poupando a natureza em 280
milhões de litros por ano", afirma
Cassiano Ricardo Minatti,
engenheiro e analista ambiental da

empresa.
"Secador de lodos" é o projeto

da Marisol, premiado na

'categoria Controle de Poluição.
O projeto está implantado há
dois anos e capta lodo do rio

Itapocu, que depois de pro
cessado sai seco e granulado. Os
resíduos são atualmente
destinados ao depósito de
resíduos de Brusque.

Publicado anualmente, o

Anuário de Ecologia apresenta os

cases vencedores do Prêmio

Expressão de Ecologia e traz

também reportagens especiais sobre
o lixo urbano, reciclagem, coleta
de embalagens de agrotóxicos, e
outros assuntos relacionados. Os 95
projetos inscritos neste ano foram
analisados por um júri formado por
oito especialistas em meio

ambiente. Em relação à edição de

� 12° Prêmio Expressão
ae Ecologia consagra
empresas amigas
ao meio-ambiente

SÀü FRANCISCO 00 SUL - Os 24
vencedores da mais importante
premiação ambiental do Sul do
�receberam ontem o 12º Prêmio
expressão de Ecologia. A
�Ienidade aconteceu na sede da
empresa Vega do Sul. Entre as

premiadas estão a Malwee, na
Cltegoria'Conservação de Insumos
ueProdução; Marisol, que venceu
nadeControle da Poluição; e na
ueEducação Ambiental - Setor
rúblico da PrefeituraMunicipal de
Corupá em parceria com a Lunelli
IndústriaTêxtil.
O case "Preservar é Amar",

realizado em parceria entre a

rrefeitura de Corupá e a Lunelli
Têxtilbeneficia em tomo de 6.000
alunos do ensino fundamental do
mUnicípio e do BairroNereu Ramos,
Ue )araguá do Sul.
O projeto "Água recuperada,

Marisol recebe prêmio na categoria Controle da Poluição

2003, a premiação registrou um

crescimento de 26,6% no número
de inscrições e, segundo os,

jurados, houve uma considerável

evolução na qualidade dos
trabalhos apresentados.

O Prêmio Expressão de

Ecologia foi criado em 1993 pela
Editora Expressão, um ano após a

Conferência Mundial do Meio

Ambiente no Rio de Janeiro - Eco
92. Na época, cresciam as barreiras
comerciais não-tarifárias que
cobravam dos exportadores uma
correta postura ambiental.

Exemplo disso é que a Comu
nidade Européia oficializava o selo
ecológico, sem o qual nenhum
produto podia ser exportado para
aquele cobiçado mercado.

Gasolina e óleo diesel estão
mais caros a partir de hoje

DA REDAÇÃO - De acordo com
a FolhaOnune, Petrobras anunciou
os novos aumentos dos preços dos
combustíveis nas refinarias.A partir
de hoje, a gasolina terá reajuste de

4,2% e o dieseI8%. A empresa não

estimou qual será o aumento para o
consumidor na bomba, sob o

argumento de que omercado é livre
e não há como prever qual será o

reajuste. A projeção é que o

aumento chegue até á 3,5% para o

consumidor.'O reajuste do diesel
deve ficar em 6%.

A Fecombustíveis estima que o
aumento da gasolina nas bombas
deva ficar em 2,5% e o do diesel, em
6,54%.A federação alerta para o fato
de que esta estimativa é umamédia
do país, já que cada Estado tem uma

cobrança com valor diferenciado de
ICMS (Imposto de Circulação sobre
Mercadorias e Serviços). Os
aumentos valem a partir da Oh de
amanhã e são motivados pelo
aumento dos preços do petróleo no
mercado internacional. Embora
tenham recuado de um recorde de

US$ 55,67 registrado na Bolsa

Mercantil deNovaYork em outubro

para patamares próximos a US$ 49
ontem, o petróleo ainda justificava um
aumento dopreço interno da gasolina.

Segundo Alexandre Sant'anna,
daARXCapital, os preços do petróleo
vão ficar cada vezmais suscetíveis a

condições climáticas nos Estados
Unidos. 'Já houve melhora na

produção do Golfo do México e há
ainda a reunião da Opep
[Organização dos Países

Exportadores de Petróleo 1 prevista
para o início de dezembro. Ainda não
há uma tendência definida para o

preço do petróleo, mas é difícil haver
um novo reajuste neste ano', disse.

Esse será o terceiro aumento para
o consumidor no preço dos
combustíveis desde outubro. Em 5 de

novembro, as distribuidoras elevaram
o preço do álcool em 14%, o que levou
a um aumentomédio de 2,9% para a

gasolina ---que tem 25% de álcool
em sua composição.

Em outubro, a Petrobras
anunciou aumento de 4% para a

gasolina e de 6% para o diesel nas
refinarias.

Na tarde de ontem o diretor-geral da Fundação Catarinense de

Cultura, Edson Busch Machado, entregou certificados de projetos
aprovados pelo MEIC (Mecenato Estadual de Incentivo a Cultura) e

certificados deAmigo da Cultura à empresas que investem em projetos
culturais. A Solenidade aconteceu no pequeno teatro doCentroCultural.
Os Projetos premiados foram: AComédia de Erros, de Nelson Borchardt,
A Escola é o Palco, de Sanra Regina Bron e os projetos desenvolvidos
na Scar: 2° Festival de Manifestações Folclóricas, 4° Festival de Formas

Animadas, Orquestra da SCAR e Projeto Schwanke 2004.

As empresas contempladas com certificados Amigos da Cultura em

Jaraguá sãoMalwee Malhas Ltda,Carinhoso Roupas Ltda, Marisol,Urbano
Agroindustrial Ltda, Comércio e Indústria Breithaupt, Duas Rodas

Industrial,Weg Indústrias e Zanotti.
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Posto Amizade é o primeiro a
I '

i

receber o ISelo Verde' em JS
i
I

... }ertificação é o

reccnheclmento do
setor em relação aos

cuidados ambientais

I
i }ARAGUÁ DO SUL- Os postos

de combustíveis são co n

si1erados um �os pr�ndpais
agressores do meio ambiente em

fuhção da venda e manuseio de

prbdutos químicos. Todavia,
rekeberão fiscalização mais

efhiva dos órgãos ambientais

p�ra ajustarem às normas

ambientais, O primeiro posto na

c�'
ade a

esta.
r de acordo com

a.
s

e igências é o Posto Amizade,
n Jaraguá Esquerdo.

�
O proprietário, Aristeu

C rrêa, recebeu ontem o "Selo
y, rde", em solenidade realizada

nt Acijs. A certificação é o

reFonhecimento da atuação de

adordo com as normas am

bifntais, que estabelece agressão

zefo ao meio ambiente. O evento

fo� uma in.iciativa do Núcleo de
Postos de Combustíveis, em

I

p ár ce r ia com a Fatma -

F�mdação de Meio Ambiente

dtt S�nta Catarina e .Imam� -

Iris ti tu to de Mon it o r aç ão

Afnbiental.

to
mecânico Edson da

C nha, soube da certificação e

sentiu mais seguro de estar

a stecendo 'num 'lugar
cô�fiável. "Se eles fazem

mre;lhorias para não agredir o

meio ambiente, o mesmo

c (dado deve acontecer com o

c mbustível", aposta.

Reservatório de óleo saturado atende as exigências ambientais previstas pelas normas

O aposentado Pedro Stin

ghen, acredita que a adaptação
do posto de combustível de
acordo com as normas am

bientais, nada mais é do que
uma obrigação. "Deveria ser

regra, todos os postos não

poluírem. Infelizmente isso não

acontece. Mas fico feliz em saber

que abasteço num lugar ecolo
gicamente correto", destaca.

Algumas adaptações ainda
serão feitas. Ontem o empresário
recebeu o selo que garante que
o estabelecimento não polui o

,

meio ambiente. A partir de 10
de janeiro', começarão as obras

para adequar piso-e colocar os
novos tanques. A reforma será

preventiva e deverá estar pronta
no final de fevereiro.

�sgoto se rompeu há 8 dias

ainda não foi consertado
I'

'}ARAGUÁ DO SUL - Os
dradores da casa 98, no Bairro

J raguá 84, estão sofrendo com o

au cheiro e ameaça à saúde da
f rnília por causa do esgoto que
e tourou há quase uma semana, nos
f ndos da residência do auxiliar de
s rvíços gerais, Antônio Miranda
F rte, quemora com os dois filhos,
d 9 e 7 anos.

A babá Gislaine Rodrigues do
ascimento, que cuida das crianças

dl.u-ante o dia, conta que a prefeitura
, esteve no local analisando o
í '

problema, enquanto o Samae

( erviço AutônomoMunicipal de

Água e Esgoto) fez o desen

tupimento do cano. "Omau cheiro
é muito grande, além do que, tive

que fechar a porta dos fundos para
que as crianças não brinquem perto
do local por causa do risco de

doenças", desabafa apontando a

quantidade de água empossada, e a

impossibilidade de utilizar o tanque
de lavar roupa e a pia, já que a água
acaba voltando.

O chefe da divisão de habitações
populares, Renato de Tofol, informou
que o Samae fez o desentupimento
do cano, hoje os técnicos irão à

residência, trocar o cano danificado,

A[_�abá aponta o buraco e a água empossada, que provoca mau cheiro

,',

CERTIFICADO DEPENDE DE ADEQUAÇÕES

Para receber o certificado, o posto precisa seguir uma série de

exigências: o piso deve ser impermeabilizado, os tanques de aço
jaquetados e com parede dupla revestida de fibra de vidro.

Implantação de válvulas de respiro do tanque para evitar
vazamento de gás. Os postos de monitoramento, ao redor dos

tanques, que apontam o início de vazamento, a implantação de

descarga selada, que evita a emissão de gases no

descarregamento de combustível. E para evitar a poluição do

solo, durante a lavação dos veículos, caixas separadoras, dividem
água, areia e óleo. No caso do óleo, o produto vai para um

compartimento, onde empresa terceirizada, credenciada a ANP

(Agência Nacional de Petróleo), faz o recolhimento do material

queimado. O posto realizou recenteménte o teste ·de

estanqueidade, necessário a cada cinco anos, onde pela pressão
nos tanques, é verificada qualquer possibilidade de vazamento.

E a destinação final de resíduos sólidos contaminados (filtros,
estopas, embalagens plásticas) que também são recolhidos por'
outra empresa terceirizada.

Iniciada reforma na casa

incendiada no sábado

Funcionários da prefeitura iniciaram reforma da casa incendiada

]ARAGUÁ DO SUL - Iniciada a luz. E diz que perdeu quase tudo.
reforma na casa31, noBairro Jaraguá "Não conseguimos retirar roupa,mó-
84, que se incendiou no final da tarde veis, nada.O vento estava forte e per-
de sábado, após um curto-circuito.A demos praticamente tudo", lembra.
aposentadaCeciliaCipriani daSilva, N a Prefeitura, o gerente de
58 anos, quemora como filho, a nora, Habitação, Afonso Piazera, disse que

'

doisnetos e umprimo, estãomorando os prejuízos ainda não foramcalcula-
de favor na casa vizinha. A aposen- dos e que a reforma da casa está
tada conta que havia infiltração no sendo feita enquanto a Caixa não

bocal de luz e a situação se agravava libera os recursos do seguro. "Estamos
em dias de chuva, quando havia trabalhando para que no prazo de

goteiras. "Meu filho já havia alertado uma semana, a família volte para a

para que tomássemos cuidado de não casanovamente", assegurou Piazera,
acenderaluzi',relembra. informando que com parte do

Cecíliacontaque o fogo começou dinheiro do seguro, a aposentada
no disjuntor; após umestouro foco de poderá comprar algunsmóveis.

'<'(
J'

CP JURíDICO
... os CONSELHOS DE CONTRIBUINTES E
AS "CONFERÊNCIAS SECRETAS"

Célia Gascho Cassuli, advogada especialista em Direito

Tributário, mestranda em Ciências Jurídicas, exerce a

profissão na Cassuli Advogados ..
,

Por. certo, muitos contribuintes, jamais ouviram dizer que o
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, órgão
máximo a decidir os processos administrativos, possui uma
figura "extra-jurídica" prevista inclusive em Regimento
Interno daquela corte administrativa, que se denomina
"conferência secreta" e na qual se discute questões
atinentes a algum processo administrativo que está sendo
levado a julgamento, sem a presença de 'qualquer
representante das partes.
A questão nunca foi muito difundida, mesmo porque a
Fazenda tem interesse que assim se mantenham os

procedimentos, e os contribuintes pouco Se fazem
representar no Conselho, para apreciar tamanho desrespeito.
Contudo, algumas vozes vêm se levantando contra esse
abuso, como, por exemplo a do Ex-Desembargador Federal,
Professor e Tributarista renomado, Dr. Hugo de Brito
Machado, que fez publicar artigo sobre o assunto, na Revista
Dialética de Direito Tributário nO 110, p. 41.
Assim como os Processos Judlclals, os processos
administrativos também são regidos por princípios básicos
que orientam a Segurança Jurídica dos cidadãos:o Princípio
da publicidade, o contraditório e a ampla defesa estão entre
eles.
O que se tem visto, na prática, é que tais procedimentos
têm sido cada vez mais comuns. Em pleno julgamento de
um caso concreto, qualquer dos Membros do Conselho; em
ap art e e com o consentimento do Presidente, pede a

realização de "conferência reservada'; ao que, por ordem do
Presidente; todos os presentes ao julgamento, inclusive o

Procurador da Fazenda Nacional e o advogado do
contribuinte são obrigados a deixar a sala de sessões. Os

Conselheiros discutem então detalhes do 'caso em

julgamento, detalhes esses que por alguma razão, não

podem, ou não devem, ser ouvidos pelas partes.
Dito procedimento não encontra qualquer amparo em lei,
apenas consta do Regimento Interno - Portaria nO 55, do
Ministro da Fazenda, de 16.03.98.
Visivelmente inconstitucional, por desrespeitar Princípios
Constitucionais que orientam as relações do cidadão para
com o Estado que o governa. Decisão proferida com {
utilização de tal procedimento está eivada de toda a sorte
de vícios e pode ter sua nulidade decretada pelo Poder
Judiciário.

CP NOTAS
... CONCURSO

Nomeação concurso para Polícia Civil
O secretário da Segurança Pública e Defesa do Cidadão, Ronaldo
Benedet, anunciou esta semana que obteve autorização do

governador Luiz Henrique para encaminhar a nomeação dos 168

candidatos remanescentes do concurso público de ingresso à polícia
Civil realizado em 2002. Ainda esta semana acontece uma reunião

para conferir todos os detalhes legais e pendências judiciárias para
definir a listagem final. Entre os novos nomeados estão escrivãos,

comissários, investigadores e escreventes. Os candidatos às carreiras
de delegado de polícia e perito criminalístico já foram nomeados e

estão atuando em diversas comarcas do Estado. O chefe da polícia

Civil, delegado Ricardo Lemos Thomé, informou que todos os

investigadores e escrivãos, após nomeação e posse, serão designad?S
. para trabalhar em unidades policiais do litoral, até o final da Operaçao
Veraneio 2004/2005.

... ALMOÇO

Grupo deApoioMãosAmigas
o Grupo de Apoio Mãos Amigas realiza amanhã, a partir das 11 h30,

almoço no Salão da Igreja Luterana, Apóstolo Pedro, no Centro. No

cardápio, risoto com frango e salada.Os bilhetes podem ser adquiridOS
na secretaria da igreja. Mais informações pelo fone 273-1755

... IMIGRANTES

Noite deAutógrafos
A Malwee e a HB Editora convidam a comunidade para a noite de

autógrafos do livro "Pátria - Heimat" O livro é uma homenagem aos

imigrantes alemães ao Brasil, com poesias inéditas de amor pátria e

saudades. O evento acontece no dia 10 de dezembro, no RestaUrante
. das

Típico do Parque Malwee, na Rua Wolfgang Weege, 700, a partir
19h30.

Informações pelo fone 326-6306

.t.
)
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ENCONTRO

GERAL/ESPORTE

Trilheiros de todo Brasil são,

esperados em Massaranduba

JUlIMAR PIVATTO

Irilheiros se aventuram pelas trilhas do interior

�Organização espera
[erca de 300 pilotos
no evento, que não é

wmpetitivo

MASSARANDUBA - Cerca de
JOOtrilheiros são esperados, nesse
�omingo, para participar do

encontro promovido pelo Clube
Bicho da Trilha, em Massaran
duba. Os pilotos largam, às 9 horas,
em frente ao Pavilhão da Fecarroz,
mesmo local da chegada, previsto
para as 15h30. O trajeto terá cerca
de 75 quilômetros, e será diminuído
para 53 se chover.

Um dos organizadores do

evento, Valdir Mohr, disse que o

objetivo é a confraternização dos
amantes das trilhas. "O evento

cESAR JUNKES

Organização aguarda pilotos de todo o Brasil

não tem nenhum caráter

competitivo, apenas o de reunir
os pilotos para conhecerem as

trilhas do interior do nosso

município", informou. "Espera
mos atingir o número esperado
de participantes, mas poderemos
ser prejudicados pelo mau

tempo", comentou Mohr.
Os encontros dos praticantes

desse esporte se reúnem sema

nalmente em algummunicípio do

Estado. O último que passou pela
região foi no dia 12 de setembro,
em Jaraguá do Sul, e reuniu mais

de 200 pilotos.
Os interessados em participar

do evento devem se inscrever no

dia do encontro, antes do início.

Os pilotos serão recepcionados a

partir das 6 horas de domingo. A
taxa de inscrição é de R$ 25,00, e
dá direito a camiseta, almoço e um .

lanche durante o trajeto.

Jaraguá do Sul sedia etapa Estadual de Hipismo Clássico
)ARAGUÁ DO SUL - A Hípica

]araguá recebe, neste fim-de
;emana, a 6" Etapa do Carn
�eonato Estadual de Hipismo
Clássico. Cerca de 150 com

Il1tidores de Santa Catarina são

esperados na sede do clube,
Il\:alizada às margens da BR-280,
�ueligaJaraguá do Sul à Corupá.
Acompetição começa na manhã
�esábado e continua no domingo,
lotalizando 14 provas.
A equipe de Jaraguá do Sul é

formada por dez atletas e, por ser
Um clube novo, não vem

[tarticipando regularmente de toda

: Competição. "Nosso maior

estaque é participação cada vez
maior das mulheres", informou o

�residente da Hípica, Eduardo Cidade recebe pela primeira vez uma competição promovida pela_FCH

Horn, que também é competidor e
ocupa a terceira colocação na

categoria Master.
Além dele, quem ocupa boa

posição no ranking da FCH

(Federação Catarinense de

Hipismo) é RobertoGirão, terceiro
na categoria Preli�inar. Entre as

mulheres, destaque para Kathia
Gubert e Kátía Kolbach.

Segundo Horn, a forma de

competição consiste em completar
um percurso, previamente
elaborado por uma pessoa

especializada, com o menor

número de faltas possíveis. Se
houver empate, haverá uma nova
prova para a decisão, e estaserá

vencida por quem fizer o menor

tempo.

Santos pensa em "ajudar' adversários do Atlético (PR)
�
SANTOS - O diretor de futebol
Santos, Francisco Lopes, revelou

Ontem a intenção do clube em

�udar financeiramente os próximosa versários do Atlético (PR). A
manobra, conhecida como "mala
�eta" '-

, Ja tinha sido confirmada por
Parte d ' - hl

a Imprensa gauc a, que
C1legOu fi - d »Ó»

a con rmar ate o eposito

�OGrêmio, próximo adversárioparanaenses.
"

o dirigente santista negou que
�tenha depositado o dinheiro para
OSg -

hauc os. "Não vale a pena
tnandar o dinheiro porque poderiaser I
"
Illa gasto. Não adianta

lten'tívar outros times Se o Santos

não ganhar. Vamos dizer que o

Grêmio vença, mas o Santos empate
em Belém? Qual a vantagem?",
afirmou Lopes.

Os outros clubes que podem ser

beneficiados com amanobra são o

Botafogo, adversário do furacão na
última rodada e Vasco, na

penúltima. "Não vejo problema em
dar essa ajuda. É como um bicho.
Vamos pagar para ganhar, não para
perder. Um 13Q á mais para o

pessoal", disse Lopes, sem falar em
valores.

Para.o lateral-direito Flávio, por
exemplo, oGrêmio precisaria de um
estímulo extra para vencer o

Atlético. "Se o Grêmio já se

entregou mesmo como estão

dizendo, a rodada deve sermais fácil
para o Atlétíco-Pk", afirmou o

jogador. Enquanto os gaúchos, com
38 pontos, estão praticamente
rebaixados, o Paysandu, com 48,
briga para não cair.

A "malapreta" é umamanobra
conhecida dos santistas. Em 2002,
quando foi campeão brasileiro, o
Santos foi beneficiado com a

vitória de 4xO do Gama (já
rebaixado) sobre o Coritiba. Na

época, os jogadores do time de
Brasília reclamaram que não

receberam o dinheiro. No ano

passado, quando foi vice-campeão,
o time da Vila se envolveu em outro

caso parecido: teria oferecido um
bicho para que o Paraná batesse o
Cruzeiro. Não deu certo: os

mineiros venceram.

��
.

COPA RENAULTCJ.io

ACOMPANHE O PILOTO
PSLOSJTI

www.kreisjr.com.br

ESPORTIVAS
� FIGUEIRENSE

Treinadormantémdúvida
No último treino técnico, realizado na tarde de ontem no estádio
Orlando Scarpelli em Florianópolis, que visa o confronto diante o Atlético
Mineiro,sábadoem Ribeirão Preto/Sko técnico Dorival Júnior comandou
a equipe, observando a atuação do meia Mazinho no meio campo, nos .

trabalho coletivo e tático. A equipe titular, utilizada por Júniorfoi: Édson ,;� '\

Bastos; Paulo Sérgio, Márcio Goiano, Cléber e André Santos; Jeovânio,
Bilu, César Prates e Mazinho; Romualdo e Genílson. Após as atividades -, •

dessa semana o meio campo continua indefinido.Trabalharam no meio
-'

campo os volantes Jeovânio, Bilu, Galeano e Luciano Sorriso; e os meias :'

César Prates, Alexandre Gaúcho e Mazinho. Júnior ainda afirmou que, ,

tem os meio campistas Nenê e Oliveira, que podem ser opções para a
' ,

partida no estádio Santa Cruz. Hoje, o Figueirense realiza o último treino, I)

um recreativo, em Florianópolis, às 10 horas no estádioOrlando Scarpelli,
antes de viajar para o interior do estado de São Paulo, na parte da tarde.

b
� CRIClÚMA

Tigre continua preparação .� �il.3S
Em preparação para-o jogo de domingo contra a Ponte Preta em

, ul
Campinas, pela 43a rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador Lori .

, r

Sandri comandou, ontem, um treino técnico, com os atletas no gramado
- q

do Estádio Heriberto Hülse. Apesar de não ter definido a equipe que
. � I

enfrenta a Macaca, já que espera pela recuperação completa de'
'jél

jogadores como o volante Paulo César e o lateral esquerdo Luciano' l'j

Almeida, Lori afirmou que vai montar um time que tenha condições de"
- r.

voltar do interior paulista com um resultado positivo."Vamos dispostos .

,n

a conseguir os três pontos;afirmou o comandante tricolor. h

Tanto Paulo César quanto Almeida voltaram a participar dos trabalhos. )r{
realizados ontem e não sentiram dores. O volante estava com uma

lesão no joelho direito e o lateral com dores no tendão. O coletivo que ,')

defií'e o time acontece sexta-feira. Os atletas receberam folga no )./

período da manhã e retornam as atividades à tarde.

� AVAí

Equipe faz último treino em Florianópolis
Avaí fez ontem pela manhã, o último treinamento coletivo antes do ,:

confronto do próximo sábado contra o Brasiliense, pela quarta rodada ()

do quadrangular final da Série B. O treinador Roberto Cavalo tenta ",�l

definir o time que vai a campo sábado, no coletivo desta manhã. São r,

varias as dúvidas em relação ao time, quem jogará no lugar do suspenso, ,':1
Marquinhos, na lateral direita Edílson ou Luizinho Neto, na lateral ,b

esquerda volta Badé ou fica l.uizinho Neto. Certo é que o Leão viaja, I I
para Brasília ,às 16 horas, com embarque no Aeroporto Internacional -,A
Hercílio Luz, com a equipe definida por Roberto Cavalo. Cairo não viaja,
pois sentiu uma contratura muscular. , J

)2

.1':3
A Equipe de Futsal Feminino patrocinada pela Fundação 11
Municipal de Esportes consagrou-se campeã da 1 a Copa Arweg _

de Futsal Feminino, organizada entre os times da região. No '�
pró�i�o fim-de-semana as meni.nas do time Infanto-Juv�nil vão'c L
participar da Copa 40 Anos da Liga BrUsquense, contra times de

-

Itajaí, Gaspar e Brusque. A Equipe, composta por 15 meninas, é

treinada por Maurício Berti. .: �
'b

� �:cj
.

A Família. - -I

-: A

OLAYR NICOLUZZI

NOTA DE AGRADECIMENTO E

CONVITE PARA MISSA DE r DIA
'\,. j

A família enlutada de Olayr Nicoluzzi, ainda consternados com

seu falecimento, ocorrido no último dia 22 de novembro.com
idade de 73 anos. Agradece a todas as pessoas que enviaram

flores, coroas, e que compareceram e acompanharam Olayr
Nicoluzzi até a sua última morada. Agradecemos ao Corpo de

Bombeiros, pronto atendimento do Hospital São José, Ora. Daniela,
parentes e amigos e especialmente ao Dr. Dalisbor.
Convidamos a todos para a missa de r Dia, que acontece hoje dia
26 de novembro, às 19:00h, na Paróquia São Sebastião.

- ------------------------------------------
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JUVENTUS

Profissionalismo é a

palavra de ordem
JULlMAR PIVATTO

� Treinador é um dos

responsáveis pela
boa campanha
do tricolor

JARAGUÁ DO SUL - Depois de

pegar um time e, com menos de

quinze dias, começar uma

competição, o técnico Itamar Schüller
disse que já conquistou o principal
objetivo do ano: levaroJuventus para
a Série A2 do Campeonato
Catarinense em 2005. Comumgrupo
reduzido de. jogadores, variando
durante o ano entre 18 e 20 atletas, o
treinador, junto como auxiliar técnico
Gamarra, soube aproveitar bem o

elenco e conquistar a vaga.
Agora, com o pensamento

voltadopara a decisão do título como

Brusque, Schüller explica como

trabalha como os jogadores. "Profis-

ARQUIVO/ALEXANDRE BaGO

Treinador é carregado pelos jogadores na conquista do 1 o turno
.

sionalismo. É assim que trabalho com com o grupo. Todos os jogadores
meus atletas. Aaplicaçãodojogoéo assimilaram bem a forma de
resultado dos treinamentos da se- trabalho", ressaltou o treinador, ainda
mana e isso vem acontecendo", novo na profissão, já que o [uventus
comentou. é o quarto clube profissional que

"Não tivemosnenhumproblema dirige.

SchüIler começou a carreira como jogador
JARAGUÁ DO SUL - Para o

treinador, é importante que ser

profissional também fora de campo.
"Quero que eles andem arrumados,
cabelos cortados, sem brinco. Isso
também é ser profissional.Nenhum
jogador émais do que ninguém, mas
eles são profissionais e tem imagem
a zelar", disse. Essa filosofia vem

dando certo pelos clubes que vem
passando.

Schüller nasceu em Ituporanga
(SC), mas se criou em Curitiba
(PR). Começou jogando no extinto
Juventus de Rio do Sul, e logo foi
transferido para o Atlético (PR).
Atuou vários anos no futebol

gaúcho e conquistou importantes
títulos em Santa Catarina, tomo o

título estadual de 1992 com o

Brusque. Além desse, ajudou no

título da segunda divisão doAtlético
de Ibirama (1993) e doAvaí (1994),
teve uma passagem rápida pela
Chapecoense e encerrou à carreira

no Brasil de Pelotas (RS).
Antes de estrear como treinador

profissional, dirigiu as equipes de
base do [oinville. Em 2001, na estréia'
como técnico, pegou oAtléticoAlto
Vale, de Rio do Sul, praticamente
rebaixado, e conseguiu ficar entre
os cinco melhores do Catarinense.
"Ficamos a dois pontos do

quadrangular final. Se tivéssemos
vencido a última partida contra o

Avaí, em Florianópolis, estaríamos
na decisão", lembrou Schüller.
.

No ano passado, dirigiu o São

Bento, ajudando o clube a subir para
- a Série 'A2, fazendo a melhor

campanha da primeira fase, com
melhor ataque e melhor defesa,
além demanter o time invicto por
18 partidas. Mas quando chegou no

.

quadrangular decisivo, preferiu sair,

Schüller em uma das conversas com os jogadores
e o São Bento ficou fora da final,
vencida pelo Guarani de Palhoça /

em cima do União de Timbó.
Antes de vir para Jaraguá do

Sul, o técnico estava no Nacional
de Rolândia (PR). "Ainda sou um'

treinador em início de carreira",
disse Schüller. A comissão técnica
do Juventus não tem preparador
físico, função acumulada pelo
treinador e pelo auxiliar Gamarra.
Nas últimas partidas do tricolor, em
que se exigiumuito do preparomico,
onde, por quatro vezes

consecutivas, decidiu a vaga na

prorrogação. "Nesses jogos, nosso
time sobrou fisicamente", disse o

treinador, na época.
O futuro ainda é um ponto de

interrogação na cabeça de Schüller.
"O que eu quero mesmo é decidir
isso depois da decisão contra o

Brusque. Enquanto isso, penso
exclusivamente nesse desafio",
avaliou o treinador, não escondendo
a intenção da família em ficar na
cidade. "Fizmuitos amigos aqui, mas
só irei falar se ficou ou não depois do
juiz apitar o final da segunda partida
da decisão".

JARAGUÁ DO SUL - A última

etapa da Copa Duas Rodas de

Bicicross, realizada no último
sábado no Parque Malwee,
definiu os troféus, por equipe e

individual, da competição. No
primeiro, a Equipe Jaraguaense
de Bicicross conquistou o título,
tendo como vice Brusque e

[oínville na terceira posição.
Nesta última etapa, os pilotos

da cidade conquistaram, dez
títulos além de 32 troféus, entre
os oito melhores colocados, nas
32 categorias disputadas. O

destaque da equipe foi Leonardo
Spredmann (Posto Marcolla/
Sacolão da Economia/Hotel
Etalan), na categoria Boys oito
anos, desbancando o campeão
Sul-Brasileiro Carlos Miguel
Strelow, de Schroeder.

Os outros campeões gerais da
equipe jaraguaense, nas devidas
categorias, foram: Sebastião
Vieira (cruizer 40/44 an'os) ,

Letícia Voigt (Damas 9/10),
Joyce Moretti (Elite Woman),
Vítor Konell (Junior Cruizer),
Cláudio @3ertoldi (Cruizer 25/
29), Guilherme Borscheidt (Boys
11 anos e Cruizer 12) e Gregori
Goelzer (Boys 12 anos).
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Leonardo desbancou o campeão Sul-Brasileiro e venceu na Boys 8 anol

No próximo final de semana, Estadual de Bicicross. Jaraguádo
a equipe jaraguaense viaja para Sul está em primeiro lugar e

Rio do Sul, onde disputa a busca o título tanto por clube,
última etapa do Campeonato como por cidade.

(JQUE É (JJU. TEEN?
o Jump Teen mistura diversão. saúde utilizando

mini-trarnpulins.essa atividade foi projetada
especialmente para as condições físicas da

criançada. O Jurnp Teen é indicado para crianças
a partir dos 7 anos de idade, estando os pais
matriculados na Impulso ou não.

o

2' 6'16h3Dmin até 17h15min < L
.' 5414h3Dmin até 15h15min < éI�E

\'e

A

QUJlI6 (JS BENEFiCIDS?
o Jump Teen desenvolve a coordenação motor a

e libera a enerqia da go o da, m Ih ido J

capacidade de concentracao e hu I'

O Jump Te �1 r Impulso
Ruo Epitácio Pessoa 1081 Centro

CEP 89251 100 . Jeraquá do Sul. se
br

47 275 1862 academiaimpulso@terra.com.
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recentemente nada menos que 60 anos de

casados. As bodas de diamante foram

festejadas por toda a família: seis filhos, 24
netos e 15 bisnetos, que, de vez em quando,
lereúnem na casa dos avós uma edificação

�aBarra do Rio Cerro com mais de 50 anos,
em ao estilo alemão - para lembrarem os

velhos tempos e trocarem idéias.
Alida e Helmuth casaram no dia 7 de

�Utubro de 1944, na Igreja Luterana do Rio
erro. Ele com 20 e ela com 21. A foto da

�arede comprova a longevidade da união.
lião fizeram festa porque a época era de

g�erra e os descendentes de imigrantes

�emães estavam proibidos de falarem a

Ingua germânica e tinham receio de não

:�nsegUirem cumprir a lei e serem presos.
'

c::-
d'
aVia muita perseguição. Foi uma época

i;ficil para nós", admite Helmuth, que, aos

AI'
"nOS de idade, pouco fala Português.
Ida entende Português, mas se comunica

:Penas emAlemão.
A família toda fala o' idioma dos

antepassados", comenta Ingoberto Laube,
qUarto filho do casal. Ele próprio somente

apre d
id

n eu a falar Português aos sete anos de
,ade, quando foi para a escola. "Naquela
tPoca todos aqui eram de origem alemã. A

Ivo, Ildefonso.lrio, lrinéu, Ingoberto, Elsina, Lorena, lris, Maria,Valtrudes e Ilse - Filhos e noras ao lado do casal

gente nem tinha chance de aprend
Português. Vivíamos quase no isolamento

as pessoas amigas também eram de origem
alemã e não sabiam falar Português", explica
Ingoberto, casado com Ilse Hamburg
Laube. Eles têm duas filhas e um neto de

quatro anos.

Alida e Helmuth moram sozinhos na antiga
e aconchegante casa onde criaram os seis

filhos e que pertenceu aos pais de Elsina

Laube, nora do casal, esposa do filho Ivo.

Por morar nas perto, é ela quem cuida dos
idosos. Em função de problemas de saúde,
Alida e Helmuth pouco saem de casa. Mas

nem sempre foi assim. "Ela sempre gostou
muito de festa. Participava de todas as festas
de rei e rainha da Sociedade Aliança. Agora
eles participam do Grupo de Terceira Idade

e gostammuito", afirma Elsina.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I FiccH Atento Preparados!"

Iniciamos ho] o tp r.po IIt ti JI( eI( Advento, da vinda de Deus até o

1dllC dc h J I j «Ó, J 11 VIY,j um dia, de forma definitiva.
L preciso qUt' uquernos • ter.tos e vigilantes para nao perdermos de

v t � sua presença salv fica.
( elt bramo '>Ui vi 'c d presença na eucaristia que agora iniciamos.
E IE' v m n P iv n li (arpo e sangue entregues na pessoa de

II ,J
'
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Um Tiro no Escuro
Peter Sellers está de volta como o

desafortunado Inspetor Closeau nesta farsa
absolutamente h lálla que não concede

tempo para respirarmos entre as

qarqalhao, s. Cu tr lando Herbert Lom
como o sofredor chefe de Closeau e BU1't

Kwouk, como o empregado e parceiro de
treino Cato, este filme furiosamente
divertido com seu humor original e seu

roteiro ainda mais maluco (qUE! inclui uma
hilária passager.n por um campo de
nudismo) vai deixar você "cor-de-rosa" de
tanto rir! Designado por engano para um

importante caso de assassinado, Closeau
descobre que está caído (literalmente) pela
principal suspeita, a bela Maria (Elke
Somrner), cuja habilidade de estar no lugar
errado na hora errada é quase tão grande
quanto a do próprio Closeau! À medida que
o numero de corpos aumenta, e a ficha
criminal de Maria se torna mais longa,
Closeau percebe que terá que encontrar o
verdadeiro culpado rapidamente ou sua

carreira estará terminada.
Comédia - Ano: N/F - Duração; 113
minutos - Cor - 12 anos - Lançamento em

Vídeo e OVO

.1

Van Helsing - Missão Londres
Acompanhe Van Helsing pelas ruas de
Londres em sua caçada feroz atrás do
inescrupuloso Dr. Jekyll, que toma uma

fórmula secreta e se transforma no mostro

Mr. Hyde. Animação inédita que conta fatos
ocorridos antes de "Van Helsing - O Caçador
de Monstros".

Animação - Ano: 2004 - Duração: 33
minutos - Cor -14 anos - Lançamento em

OVO

Amor Sem Fronteiras
Ao comparecer a um evento para angariar
fundos, uma ingênua socialite americana,
Sarah Jordan, que é casada e vive na

Inglaterra, testemunha um inflamado
manifesto feito por um intruso, o renegado
human'tário Dr. Nick Calahan. Seu apelo em

favor de crianças miseráveis sob seus

cuidados transtorna Sarah completamente.
Atraída por Nick e .ua causa, ela

impulsivamente abandona sua vida

protegida na Inglaterra e junta-se a ele em

sua luta para ajudar os campos de
refugiados,
Drama - Ano: 2004 - Duração: 126 minutos
- Cor - 14 anos - Lançamento em OVO

el

a�
rei

-

._----,-----------------�-----

,:> Pelé Eterno
Muitos o chamam de gênio, um craque que
cravou nos corações do mundo diversos

qols.líções de humanidade e

principalmente, orgulho de ser quem ele
era. Seu nome: Pelé. Grife mundial de paixão,
e emoção.Acompanhe a história do maior
atleta do milênio, Rei incontestável do
Futebol, tricampeão mundial, bicampeão do
mundial interclubes pelo Santos Futebol
Clube e campeão paulista, também pelo
Santos Futebol Clube. Reveja e comemore

os gols consagrados, os lances inesquecíveis
e a recriação de dois gols antológicos do
único esportista a parar uma guerra.
Documentário - Ano; 2004 - Duração: 121

minutos - Cor - Livre- Lançamento em

Vídeo e OVO
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Cozido Especial
Ingredientes: Meio quilo de quirera de milho amarelo, escolhida; meio quilo
crecostelinhas de porco, separadas nos ossos; 400 gramas de lombo de

porco, cortado
em cubinh?s; 300 gramas de lingüiça de porco cortada em

rodelas; 200 gramas de pala cortado em rodelas; 1 cebola grande picada; 1

crente de alho picado; 2 limões; 4 tomates sem peles e sem sementes; cheiro

verde picado a gosto; sal e pimenta-da-reino moída a gosto.

preparo: Cozinhe a quirera, no fogo médio, com muita água
(aproximadamente 3 litros) e uma colher (sopa) de sal. O cozimento da

quirera leva uma hora e meia; cresce bastante, absorvemuita água. Deve ser

freqüentemente mexida durante o cozimento para que não grude no fundo

crapanela.Tempere as costelinhas e o lombo com sal, pimenta e limão.

Reserve.Quando a quirera começar a amolecer, depois de uma hora no fogo,
comece a preparar o refogado. Esquente óleo numa panela grande em fogo
forte.Frite primeiro as costelinhas até ficarem bem douradas. Reserve. Em

seguida, frite o lombo, a lingüiça e o paio. Reserve também. Na mesma

panela, doure a cebola e o alho. Acrescente os tomates, baixe o fogo e deixe

refogar por 10 minutos. Raspe o funda da panela para aproveitar o sabor das
frituras anteriores. Coloque meia xícara de água, volte as carnes à frigideira e

creixe no fogo por mais cinco minutos, até que a água se evapore e fique um

molho encorpado.Quando a canjiquinha estiver bem macia, misture ao

lefogado e cozinhe por mais 30 minutos, em fogo baixo. Se a canjiquinha
estiver muito seca, acrescente duas xícaras de água. O Cozido fica com a

aparência de uma sopa grossa. Sirva bem quente acompanhado de couve

refogada.

Sopa Italiana
Ingredientes: 2,5 quilos de pedaços de frango; 6 xícaras de água; 1 talo de

salsão; 1 1/2 colher (chá) de sal; 6 grãos de pimenta-da-reino; 4 batatas
médias cortadas em rodelas; 1 cebola grande, cortada em rodelas; salsinha
picada a gosto.
Massa: 1 xícara de farinha de trigo; 1 colher (sopa) de manteiga; 1 colher

(chá) de sal; 1 ovo; 2 colheres (sopa) de água. Numa tigela,misture com um

garfo a farinha, a manteiga e o sal. Faça uma depressão no centro e adicione
o ovo e a água.Misture com o garfo até ficar bem incorporado. Forme uma

bola com a massa e abra com o rolo de macarrão sobre uma superfície
polvilhada com farinha de trigo, a espessura de 3mm. Corte em tiras de
2,Sem. Reserve.
Preparo da sopa: Numa panela grançle e funda, leve ao fogo os pedaços de
frango com a água, o salsão, o sal e os grãos de pimenta. Quando levantar
fervura, abaixe o fogo e cozinhe por 30 minutos, com a panela tampada.
Retire o frango com uma escumadeira e tire a pele e os ossos. Deixe a carne

em pedaços grandes. Reserve.Junte as rodelas de batatas e de cebola à
panela com o caldo. Cozinhe em fogo baixo, por 15 minutos, até ficarem
macias. Retire a batata, a cebola e o salsão do caldo e mantenha-os
aquecidos. Deixe o caldo ferver e adicione as tlras de massa. Cozinhe por 1 Q
a 15 minutos, mexendo de vez em quando, até a massa ficar ai dente. Retire
com uma escumadeira e reserve.Volte à panela com o caldo, a batata, a
cebola, o salsão, o frango e a massa. Aqueça por 5 minutos e sirva logo,
polvilhado com salsinha picada.

A Sopa Italiana é excelente opção como prato ún'ico.l>
Sirva acompanhado de queijo parmesão ralado na hora

o Boticário

-
[cM @ARAMIRIM

Rua 28 dI! Agosto. 1939
Sola 02 • 373-1065

EM JARAGVA DO SUL
Av (jet(clio Vargds, lS8 • 275"0583
Av. Mal. Deodoro. 183 . 311R7365

Shopping Center Brelthftupt • 372·2678

Ensopado de Peixe
Ingredientes: 1 cebola cortada em

rodelas finas; 1 pimentão vermelho,
sem sementes, em rodelas; 2 tomates
em rodelas; 1/4 xícara de azeite; 6
postas de peixe; 2 colheres (sopa) de
suco de limão; 1 xícara de leite de
coco;6 talos de coentro; 1 pimenta
dedo-de-moça cortada em

pedacinhos; sal a gosto. Preparo: Num
refratário, espalhe os quatro primeiros
ingredientes. Leve ao microondas e

cozinhe em potência média por 7
'

minutos.Tempere o peixe com o suco

de limão e sal, arrume as postas sobre
as rodelas de legumes. Regue com o

leite de coco e por cima coloque a

pimenta e o coentro.Tampe e volte ao

microondas por 10 minutos ou até a

carne do peixe ficar macia. Sirva
acompanhado de arroz branco.

o peixe ganha sabor ligeiramente [>
Picante em menos de 30 minutos

Acontece hoje,às 20hOO,na Sede Social do
Circulo Italiano, será realizado o nosso

último encontro mensal, com o

tradicional"prato típico': destacando-se a

polenta e o macarrão caseiro, regado ao

um bom vinho.

CONVITE
Jantar Típico

Italiano

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

membros da Diretoria e Coral.

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

Adquiraseu ingresso antecipadamente.

SEXTA-FEIRA, 26 de novembro de 2004

I
'

Bolinho para o Lanche
Ingredientes: Massa: 3 ovos; 3/4 xícara

(chá) de farinha de trigo; meia colher

(sopa) de casca de limão ralada; 2 colheres
(sopa) de fermento em pó; 1 colher (chá)
de óleo.
Calda: 250 gramas de mel; 1 colher (chá)
de canela para polvilhar.
Preparo: Numa tigela média, junte todos
os ingredientes e mexa com colher de
pau até obter uma mistura homogênea.
Reserve. Coloque 2 xícaras (chá) de 61eo
numa panela média e aqueça em fogo
alto. Reduza o fogo para médio.Tire
porções da massa reserva equivalentes a

meia colher (sopa) de deixe cair no 6leo. À
medida em que ficarem douradas, retire
com escumadeira e deixe escorrer sobre
papel absorvente. Numa panela pequena,
aqueça o mel em fogo alto, mexendo de
vez em quando com a colher de pau, até
começar a levantar fervura
(aproximadamente 1 minuto). Retire do

fogo. Distribua os bolinhos reservados em
pratos individuais, regue com a calda,
polvilhe com canela e sirva a seguir.

Tradição Polonesa
Comida
Existiam também numeresas crendices sobre e ate de comer e beber, bem corno

simpatias para arranjar e conservar os alimentes, Não se devia conversar durante as

refeições, não contar e número de pretos, não se servir de determinades alimentes em

certes dlas.Teda a arte culinária e outras atividades deméstlcas seguiam rlçorosas
prescrições recemendadas pela crendice popular para contrlbulr cem a preservação da
paz e da felicidade familiar. '

O visitante sempre que chegava a uma casa colocava pequenas porções de aveia nos

quatro cantes da mesa de anfttrláo, num geste que significava desejes de que ali nunca

fal:asse e pão. Durante a. última ceia do ano era servldo o Lemieszka .urn calde gresse de
farinha de tnqo cem multa gerdura. Este alimente prenunciava um ano de muit� gerdura
eu seja fartura de realizações. Um banquete polaco sempre apresentava 7 eu 9 iguarias.

r

Entre elas se destacavam:

-�ieregi (pieregui = pastéis) - feitos de farinha de trlqo, queijo eu requeijão, batata
cozidos em leite e servidos ao molho de de manteiga eu de pedacinhos de
toucinho.

-Korowa] ( coróvai = pão grande) - de farinha de triço, forma redonda e enfeitado de

tranças e marrequinhos da mesma

massa.

-Chleb razowy ( relép razóvi) eu broa integral feita de centeio o

trigo sarraceno

-Luba - caldo especial sem sal cozido somente no leite

Outros alimentos bastante difundidos da culinária polaca são:

-Polewka (poléfca) - caldo de farinha de aveia com farinha azeda de centeio.

- Zacierki (zatchérqul) - o tradicional nhoque de batata

- Krupnik (crupnhfque) - bebida resultante da fermentação de cereais commel

- Strucel (estrutzél) - pão trançado

- Rogate - pão em forma de lua crescente

- Paczki (pontzqui) - sonho (doce)

- ---_-----'
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Novidades e atrações inéditas
marcam o fim de ano na TV Glob
Por Erica Guarda/GB Edições

, Muitas estréias vão agitar a emissora com programas para
todos os gostos e idades

Como sempre acontece a Rede Globo é a primeira em colocar
no ar sua programação especial de fim de ano. A festa começa
já no dia 18 de dezembro, sábado, quando será exibido o show
de Roberto Carlos. Com este especial, que vai ao ar logo após
a novela "Senhora do Destino", o cantor celebrará com seus

sucessos 30 anos de parceria com a emissora.
O "Tela Quente Especial" de segunda-feira, dia 20, ficará a

cargo do filme de "Shrek", o ogro que na companhia de seu

fiel e tagarela burrinho conquistou crianças e adultos com

suas trapalhadas e maluquices.
No dia 22, quarta-feira, o público vai conhecer a história.de
"Quem vai ficar com Mário?". O especial conta a história de
Mário (Thiago Lacerda), um jornalista bem-sucedido, boa
pinta, que sempre saiu com muitas mulheres mas que, agora,
quer encontrar o amor de sua vida.

Depois de "Quem vai ficar com Mário?", será exibido o

especial "Correndo Atrás". O programa contará a história de
um grupo de oito amigos desempregados que acha uma

solução para sua crise financeira. Desesperados com a falta de
dinheiro, os amigos decidem criar a empresa "Trampo" que,

em troca de remuneração,
propõe-se a consertar, criar ou
resolver qualquer tarefa, desde
pintar paredes até servir mesas

em eventos sociais.

Na quinta-feira, dia 23, depois
de "A Grande Família", uma
discussão bem humorada sobre
o universo de homens e

mulheres estará na tela da
Globo no especial "Histórias de
Cama e Mesa". Amor, sexo,
casamento: quem não tem uma

boa história para contar? Na
trama, Bob (Marcos Palmeira) é

um "solteirão inveterado" que
não quer mais saber de
relacionamentos sérios e

aproveita como ninguém a vida
de divorciado. Tudo, claro, até

<l Roberto Carlos abre na'
_

noite do dia 18 de dezembro a

programação especial de fim de
ano da Rede G lobo. Vale lembrar

que neste ano, seu programa
completa 30 anos de exibição

FOTOS:ARQUIVO GB IMAGEM

1::,. No dia 26 de dezembro, a emissora exibirá o

infanti I \\0 Pequeno Alquimista". Entre as

estrelas do especial pode-se destacar o ator

Alexandre Borges

a situação fugir de seu controle. Como se não

bastasse ter que aprender a lidar com a filha
adolescente, ele acaba se apaixonando, logo à

primeira vista, por Paula (Patricia Pillar), uma
velha amiga de sua irmã Vânia (Deborah
Evelyn).
A noite de Natal estará por conta de Xuxa,
que vai apresentar um 'especial depois de
"Senhora do Destino". Papai Noel sumiu?
Como? Para responder a essas perguntas e

descobrir o que aconteceu com o velhinho,
Xuxa contará com a ajuda de algumas
crianças, de um grupo de astronautas e de um

mago muito louco, Esse é o tema do especial
protagonizado pela Rainha dos Baixinhos que
contará com a participação do ator Cláudio
Corrêa e Castro como Papai Noel e Zezé
Polessa como uma bruxa do bem.

Logo após do especial de Xuxa, será exibido o

filme "O Príncipe da Paz". Baseado na história

do nascimento de Jesus, o filme
mostra, em animação 3D, Maria e

José recebendo a visita de anjos,
enquanto Herodes conspira para
eliminar qualquer um que possa

ameaçar seu trono. Depois do
filme, às 23h44, a emissora
transmitirá a "Missa do Galo".
O "Supercine Especial" do sábado,
dia 25, exibirá o filme "Os

Queridinhos da América", que
tem no elenco a bela Catherine
Zeta- [ones e galã John Cusack .

O domingo, dia 26, traráduas
novidades. Depois de ''A Turma do
Didi" estréia "O Pequeno
Alquimista". Nada de fórmulas da

juventude ou de como transformar
lata em ouro. Apesar de descender
de uma família de renomados
alquimistas, João (Daniel Torres),
protagonista da tramaquer mais é

saber de brincar. Ao lado do amigo
Matias (ator ainda não escalado),
o esperto menino usa a

criatividade para inventar

brinquedos novos e objetos que
resolvem pequenos problemas do
dia-a-dia. Quem não fica nada
satisfeito com tantas traquinagens
é Aderbal (Alexandre Borges), pai
amoroso e rigoroso, pois espera

que o filho estude muito e ingresse
naAAA - Associação
Alternativa dos Alquimistas -, que
é presidida por Filolal (Lima
Duarte), avô do garoto.
"O Pequeno Alquimista" será
exibido em quatro episódios,
sempre aos domingos, entre 26 de
dezembro e 16 de janeiro.Nestes
domingos, irão ao ar também

Como não poderia deixar de ser, a [>
véspera de Natal foi reservada à
Rainha dos Baixinhos. No programa
Xuxa tenta desvendar o sumiço
misterioso de Papai Noel

quatro especiais musicais, sendo que um dele
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o staçao o o , programa que trará astros
música popular brasileira cantando temas que
fizeram parte da trilha sonora de algumas
novelas.
Na noite do dia 27, no será exibido o filme "O
Retorno da Múmia", de Stephen Sommers,Na
terça-feira, dia 28, tem "Programa Novo"
trazendo de volta ao ar os atores Bruno Garci
Lázaro Ramos, Wagner Moura e Lúcio Mamo
Filho, protagonistas do seriado "Sexo Frágil",
especial contará as tentativas dos quatro ator
de criar um novo programa para a emissora e

que trabalham. Depois de "Programa Novo",
público vai assistir ao "Vídeo Show
Retrospectiva", que mostrará o que aconteceu
em 2004 nas novelas, minisséries e emissora,
Essas são apenas umas das atrações que a

emissora dos Marinho pretende exibir até a

virada. O ano de 2005 promete novos

programas e bons filmes pra quem gosta de fie
sentado em frente à telinha. Agora é só espe
as estréias e aproveitar!
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I NOS DISSEMOSI
, Da Redação/GB EdiçõesUm Amor de Verdade História da Beleza

Viver uma experiência amorosa é um dos maiores prazeres da vida. Apesar de ilustrada por imagens de
Gostar é sentir com a alma, mas expressar os sentimentos depende centenas de obras-primas de todos os

das idéias de cada um.Condicionamos o amor às nossas necessidades tempos, esta não é como uma vasta

neuróticas e acabamos com ele. Vivemos uma vida tentando fazer antologia de textos desde Pitágoras
com que os outros se responsabilizem pelas nossas necessidades até 0$ nossos dias, que servem para
enquanto nós nos abandonamos irresponsavelmente.Queremos ser reconstruir as múltiplas idéias de
.amados e não nos amamos, queremos ser compreendidos e não nos Beleza expressadas e discutidas desde

compreendemos, queremos o apoio dos outros e damos o nosso a a Grécia antiga até hoje. Este livro
eles.Quando nos abandonamos, queremos achar alguém que venha apresenta as diversas concepções de
preencher o buraco que nós cavamos. A insatisfação, o vazio interior Beleza da natureza, das flores, dos
se transformam na busca contínua de novos relacionamentos, cujos animais, dos corpos humanos, dos
resultados frustrantes se repetirão. Cada um é o único responsável astros, das relações matemáticas, da
pelas próprias necessidades. Só quem se ama pode encontrar em sua luz, das pedras preciosas, das roupas,
vida "Um Amor de Verdade"! Escrito por Zibia Milani Gasparetto, o de Deus e do Diabo. Embora apenas

lançamento é da Editora Vida e Consciência. os textos dos filósofos, dos escritores,
_________________________-j

dos cineastas, dos místicos, dos
teólogos e testemunhos dos artistas
tenham chegado até nós, por meio
desses documentos é possível
reconstruir também a maneira como

os humildes, os excluídos e os homens
comuns de todos os tempos
relacionam-se com a Beleza. Assim
podemos sentir como, não somente
em época diferentes, mas por vezes
até dentro de uma mesma cultura,
diversos conceitos de Beleza entraram
em conflito. Escrito por Umberto Eco,
o lançamento é da Editora Record e

tem 438 páginas.

Receitas da Dieta de South Beath
A Dieta de South Beach foi feita para pessoas que têm prazer
em comer. Nesta edição especial, você vai encontrar mais de
200 receitas deliciosas, adeq uadas aos princípios nutricionais
da dieta e ilustradas com fotos. coloridas de dar água na boca.
Com receitas para o café da manhã, lanches e aperitivos, sopas,
saladas, molhos e acompanhamentos, peixes, frutos do mar,
aves e carnes, pratos vegetarianos e sobremesas, este livro
também apresenta os princípios gerais da Dieta de South
Beach, uma lista de compras para facilitar a sua vida e as

respostas do Dr.Agatston às dúvidas mais freqüentes sobre a

dieta. Escrito por Arthur Agatston, o lançamento é da Editora
Sextante e têm 344 páginas.
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I "Tenho essa voz grossa desde a adolescência.
I' Atendia ao telefone em casa e me chamavam

de senhor" (Do jornalista Marcos Hummel)

"Hoje dou dona do meu nariz" (Da modelo
Luma de Oliveira)

"

Sempre acho que sou pouca areia para o

caminhão delas" (Do ator Leonardo
Miggiorin, Q Shao Lin de "Senhora do
Destino")

" Sou um homem fiel. Posso ter tido várias
mulheres, mas sou homem de uma mulher só

por vez" (Do publicitário e apresentador
Roberto Justus)

" As pessoas deveriam peqar um ônibus e ir à

casa da empregada, levando o filho. Acho que
isso mudaria muita coisa" (Da atriz Regina
Casé)
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explica para Marcelo que
mentiu para proteger Natasha e Catraca.Vivi confessa
paraBeleAline que perdeu a vontade de escolher um
vestido de noiva depois que brigou com Cadu.
Marcelo fala para Gustavo que Catraca ou Natasha
podem ter empurradÓ Fabrício, mas é Cadu quem
está respondendo pelo crime. Gustavo se sente
culpado por ter prejudicado Cadu. Os vizinhos de
Vinicius fazem' uma festa barulhenta e ele resolve
mamar a polícia. Drica mostra para Miyuki que
comprou um relógio caro de presente para Cadu.
Cabeção anda com alho nos bolsos para espantar
mau-olhado, mas o cheiro começa a incomodar seus
amigos. Marcelo avisa Cadu que Fabrício contou a

verdade para seu advogado. Letícia teme. que
Natasha e Catraca falem besteira no depoimento e

compliquem a situação de Cadu e Gustavo. José
continua fazendo manha para Lúcia, que faz todas as

Vontadesdele.Os meninos sugerem aVinícius que ele
se candidate a presidente da Associação de
Moradores do bairro.

lERÇA. Catraca fala para Natasha que é tudo culpa
dela e Gustavo quer saber o que. ela fez. Cadu

pe�gunta a Fabrício se ele vai mudar mais alguma
�olsanodepoimento e fica aliviado ao saber que não.
atasha confessa para Gustavo que usou Fabrício

para deixã-Io com ciúmes. Rafa, Tedebê e Miyuki
com�çam a ajudar Vinicius em sua campanha para
presidente da Associação de Moradores. Letícia
estranha ao saber que Cadu estava atrás de
Informações do que Fabrício ia dizer ao juiz. Beatriz

�deaGustavo que a acompanhe na festa de Lionel
ertz,o famoso diretor de teatro. Gustavo combina
comMarcelo,para que ele leve Beatriz na festa. Letícia
P�rgunta a Gadu se está escondendo mais alguma
COisa. Ele fica nervoso e garante que não. Beatriz se

�spanta ao ver que é Marcelo quem vai levá-Ia na
esta. Ele se esforça muito, mas diversos
(Mlratempos fazem com que ele e Beatriz cheguem
atrasados na festa e não consigam encontrar Lionel.

�UA.R.TA - Natasha proíbe Cat'raca de ameaçar

r�nCI? para não piorar ainda mais sua situação.
ebe e Rafa impedem Cabeção de dormir em seu

�ua�to. por causa' do cheiro de alho. O pessoal da
d�ubhca combina de se reunir e definir a estratégia
(,.�ampanha do Vinícius. Lúcia falta ao trabalho para
(UI ar de José. Os professores não conseguem abrir

�us armários, pois as chaves estão com Lúcia. Felipe
N
anda Fabrício tornar cuidado com Catraca e

�tasha.Gustavo fala para Fabrício que ele está certo

nà 'cntar a verdade e garante que Catraca e Natasha

paova? fazer mais nada de errado. Pasqualete avisa

dor\lucl.a que vai descontar do salário dela o custo

Viv� avelro.Letícia percebe que Cadu ainda gosta de
{OI .. PasqUalete descobre que o Múltipla foi

Pon�!da�o para participar de uma maratona de

Gur ugues. Catraca ameaça Fabrício. Natasha e

fel�tavo impedem Catraca de bater em Fabrício.

�r�pe topa participar da maratona. Sabrina dá uma

dosncla em Vilma por ela ter interpretado os sonhos
a unos.

��I��A - Gustavo separa a briga entre Catraca e

alí�ICIO e dá uma bronca em Catraca. Fabrício fica

deFs:.ado.Pasqualete comenta com Oscar que a mãe

fab ��pe tem 6 mesmo nome de uma ex-namorada.

de;�Clo fala p�ra Letí�ia. que �ustavo o defendeu,
te)t

ndo-a feliz, Beatriz e convidada para fazer um

perepara um papel na peça de Lionel Herz.Natasha

depg�nta porque Catraca está tão preocupado com o

repúO��ento de Fabrício e ele disfarça. Os rapazes da
{am

«a preparam cartazes e panfletos para a

deFPI�f'lha deVinícius.Pasqualete encontra Elisa,mãe
tlisae Ire,e descobre que ela é a sua antiga namorada.

deixanlca nervos� na presen.ça de Pasqualete,
(om

do-o ressabiado. Os meninos colam cartazes

lTIaioo r�s�o de Vinícius por todo o bairro e fazem a

rsuJelra. . ,

;!�A - Catraca fala para Letícia que só estava

o q�rSando com Fabrício.letícia pergunta a Fabrí�io
rnora� Catraca lhe disse. ViníciLls garante aos

(onta
ores que vai mandar tirar os cartazes. Fabrício

falas Para Letícia que Catraca mandou que ele não

nào:e � �erd�de. Letícia tenta convencer Fabrício a

queve. elxar Intimidar, mas ele avisa que não sabe o

\ lTIandal faz�r.Vinícius dá uma bronca nos meninos e
a-os limpar os cartazes. Bel conta para Viví que

,,-----__�'� .••,w_w�__�__

(Chaves
o SBT acertou em

cheio. É que Silvio
Santos teve a feliz
idéia de substituir o
programa "Cor de
Rosa" pelo "Chaves':
Exibido desde 1984,
o seriado sempre foi
líder em audiência no

horário em que é
exibido.

Moda e beleza
Valéria Valenssa vem negociando com um canal de
TV por assinatura a apresentação de um programa
sobre moda e beleza. E está dito.

CO
Os fãs de Marlon & Maicon podem comemorar. Depois de três discos
românticos, a dupla enveredou pelo estilo sertanejo. Assim chega ao mercado o

disco "Coração Aventureiro", que tem canções inéditas e duas regravações.

Apagando as velinhas
Kelly Key comemorou o aniversário de quatro anos da filha Suzanna com uma

grande festa, na qual compareceram vários famosos.Entre eles estava o elenco
da peça "A Bela e a Fera" cuja apresentação arrancou aplausos tanto da ala
mirim como dos adultos.

"Olga"
o filme de Jayme Monjardirrffoi escolhido para representar o Brasil, na
categoria de Melhor Filme Estrangeiro", na próxima edição do Oscar.Vale
lembr.ar que o longa já alcançou a marca de 3 milhões de expectadores.

Planejando o futuro
Wanessa Camargo pretende seguir por
outras áreas, além da carreira de cantora.
Ela reconhece que tem uma agenda cheia
de compromissos, mas não esconde de

ninguém que pretende cursar Filosofia.

I
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cas� em recuperà-se muitq bem da cirurgia de emergênc'ia
irar a vesícula.Tudo não passou de um grande susto.

Trinta fotos
Sabrina Sato será a musa da "Playboy", em sua edição de dezembro. A estrela do "Pânico 'da TV!"
(Rede TV!) aparecerá em 30 fotos mais um pôster duplo.

Drica está pensando em transar com Cadu. Vivi fica
arrasada, mas garante que não está nem ligando.
Beatriz consegue o papel. Oscar diz a Pasqualete que
ele pode ser o pai de Felipe. Cabeção estaciona seu

carro cheio de panfletos num lugar proibido e uma

moradora acha que o carro é de Vinícius. Cadu e Vivi
trocam desaforos. Felipe conta para Pasqualete que foi
criado por seu padrasto e nunca conheceu seu pai
verdadeiro. Marcelo parabeniza Beatriz por ter

porque Samuca emprestou o carro.JJ pede que um amigo
português consiga informações sobre Daniel. Nina
convence Daniel a ligar para Almerinda para que ela

consiga uma segunda vla de seus documentos. Figueiroa
manda dizer que ela não está. Almerinda fica chateada ao

saber. Figueiroa avisa que se mudarão para Lisboa. Nina

I
I
! sugere que ele escreva outra carta. Floriano escreve na areia
� o pedido de casamento a Rosário. Lavínia consente que
! Júlia use o computador de Rafa. Floriano mostra para
1 Rosário o barco que comprou para eles. JJ dá a Oscar a

I primeira parcela do projeto do resort. Conrado descobre
I que o dinheiro para o resort está sendo desviado da
) empresa e se alia a JJ. Prata avisa Sinésio que ele não pode
1 ter preocupações. Sinésio decide ir à empresa, apesar dos

I protestos da família.

i
SEXTA - Amarante fica magoado,mas Lavínia diz que Júlia

! sempre o considerou como pai. Querubim pega o
SEGUNDA - JJ e Daniel brigam. Nina pede que Daniel vá i cachorrinho e entra no jípe.Quebra-Queixo vai atrás.Júlia
embora e mente que ele só queria dar boa noite. Daniel ! teme que Amarante não a perdoe, Lavínia se lembra do
sofre, especialmente quando um dos mendigos diz que ! passado, quando chegou à colônia de pescadores com a
Nina não é mulher para ele. Mariléia se desaponta ao' ! filha e foi abrigada pelo marido e pede a ela que diga a
saber que não teve pedido de casamento. Lenita fica j Amaranteo quanto o ama.Amanda tem um ataque com

eufórica-porque Daniel está vivo. Encarnação cuida de JJ. ! Rafa e diz que contou tudo para Amarante. Rafa acaba o

Ele diz que Nina está diferente e que não quer perdê-Ia. ! namoro, Amanda promete vingança. Lavínia pede que
Rafa deixa a chave com Júlia e sai. Lenita quer comer só o ! Amarante pare de implicar com Rafa, só porque ele é
couvert, para o jantar com Conrado acabar rapidamente. I irmão de Conrado."Quebra-Queixo concorda em voltar
Amanda percebe as luzes acesas, vai desligar, vê Júlia e j com Querubim.ldalina abençoa o casamento de Floriano,
tranca-a, desligando a chave geral de energia. Lavínia se ! mas se preocupa. Mariléia reúne os empregados e avisa
preocupa com a demora da filha.Júlia, desesperada, bate ! que eles devem vigiaras passos de Stnésto.Frank, Rubico e
na porta querendo sair. Lenita aconselha Conrado a se (I Gigi lêem um livro de �ruxaria, Júlia pede para usar o
dedicar mais ao trabalho. Abigail diz a Nina que seus

( fogão de Dona Francisquinha. Nina se oferece para
encontros com Daniel podem ser coisa do destino.Lenita ! mostrar as aldeias açorianas para Daniel. Lenita diz que a

procura por Daniel durante a madrugada.Gigi, Franklin e
i irmã está arrumando desculpas para ter um encontro

Rubko combinam ir à ilha depois das aulas. Daniel se . romântico com Daniel. JJ recebe informações sobre
espanta ao ver Lenita.Amarante quer saber porque Júlia Daniel.Júlia leva um bolo para Amarante e o abraça com
não dormiu em casa e Lavínia não sabe o que dizer. carinho.

SÁBADO· NÃO HÁ EXIBiÇÃO

COMO UMA ONDA

TERÇA - Mariléia convence Sinésio a contratar o SABADO -JJ diz que mandoujnvestlqar a vida de Daniel,
mordomo.Leníta diz que ele perdeu os documentos.rnes porque já é quase da família. Rafa avisa que cuidará do
já está providenciando tudo. Nina se choca ao saber que filho, caso Amanda esteja realmente grávida, mas jamais
Daniel é o mordomo da casa. Rosário devolve a chave a reatará o namoro. Amanda se recusa a fazer o exame e
Rafa. Amanda fica enciumada, mas disfarça. Lenita beija Rafa tem certeza que ela está blefando. Sinésio procura
Daniel e Nina se surpreende. Daniel mostra-se. pelo mordomo. JJ se irrita ao saber que Nina saiu com

contrariado e diz a Lenita que é cornprometido.Júliajura i Daniel. Nina leva Daniel à casa de Dona Francisquinha,
a Rosário que não aconteceu nada entre ela e Rafa. Gigi, I que se encanta ao saber que o rapaz nasceu na sua terra.
Rubico e Franklin encontram um cachorro machucado e Gigi, Rubico e Franklin cozinham insetos, seguindo a

se lembram que Francisquinha disse que um animal ia ! receita para caçar fantasmas. Dona Francisquinha diz a

ajudá-los a chegar até o Velho Bartô. Nina exige que i Nina que ela está apaixonada por Daniel. Lenita insinua
Daniel seja demitido, mas Mariléia decide que o ! para JJ que Nina foi fazer um passeio romântico. Um
mordomo vai ficar. Nina diz que viu o beijo e Lenita fala 1 relâmpago ilumina a sala, seguido pelo estrondo de um

que ela está enciumada. Rafa fica �is�ado ao s?ber que ! trovão quando as crianças pronunciam as palavras
Conrado comprou.a casa de Man!ub�nha. Rubico pede

I'
mágicas. Franklin pula no coJo de GigLJúlia reage quando

que .Qu�bra-Q��lxo leve .0 cãozinho para Dona Lavínia diz que Amarante eJ1tendeu que ela não tem mais
Francisquinha cura-lo e as cnanças saem com o barco. nada com Rafa. Todos se preocupam porque Querubim
Dona Francisquinha imobiliza a pata do cachorro. l está no mar, em meio a tempestade.JJ vai à casa de Dona
Querubim se impa.cienta porque �ão ,enco�tra o bafC? e I Francisquinha atrás de Nina e acusa-a de estar de conluio
nem Ouebra-Ouefxo. O ba�co fica a derrva e Rub1C� com o português. Dona Francisquinha e l\marante
aperta o amuleto. Querubim acha que o barco fOI I mandam que ele saia da casa. JJ diz que, em breve, ele
roubado e manda Quebra-Queixo encontrá-lo. trará o progresso para a região e não vai haver lugar para

I gente atrasada. JJ passa por um corredor polonês de
QUARTA - Amanda assume que trancou Júlia e que faz, pescadores,queolham feio para eJe.
qualquer coisa para que nada atrapalhe o amor que �
sente por ele. Ela lhe dá um beijo e ele se entrega. Nina

(,
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acusa Daniel de ter beijado Lenita.Ele replica que a culpa
é de Lenita e diz que é fiel a Almerinda e só está
trabalhando para juntar dinheiro e voltar para Portugal.
Nina confirma que colocou a carta no correio. Figueiroa
queima a carta para a filha.JJ acha que conhece o novo

mordomo, mas ele nega. Nina não sabe o que responder
quando JJ insiste em saber quem trouxe o português
para dentro da casa. JJ conversa com Mariléia e as filhas
para que elas convençam Sinésio a se afastar

temporariamente da empresa,dando maiores poderes a

ele. Mariléia decide levar o talão de cheques inteiro para
Sinésio assinar.JJ diz a Lenita que a situação da empresa
não é boa,mas que ele fará tudo para evitar a falência. As

crianças acham que Bartô fez uma lavagem cerebral
neles, pois não se lembram de nada. Querubim dá uma

bronca nelas pelo roubo do barco e se preocupa por ter
sido injusto com Quebra-Queixo. Quebra-Queixo
caminha pela estrada, muito triste e com o cachorro ao

lado, JJ se irrita quando Daniel interrompe o beijo que
dava em Nina.

SEGUNDA - Letícia fica com ciúmes, mas disfarça.Miguel
percebe os ciúmes de Letícia e garante que ela não tem
nada a temer. Letícia fala para Miguel que está com medo

que Anselmo tente fazer algo contra eles. Abel garante a

Branca que ela não vai se arrepender de casar com ele e

lhe dá um beijo. Branca tenta resistir ao beijo, mas acaba
gostando. Miguel fala para Anselmo que sabe que ele

ameaçou l.etkia e avisa que ele terá que assumir as

conseqüências de seus atos. Anselmo não consegue
enfrentar Miguel e fica furioso. 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 Betinho se fazem de
fortes, mas na verdade ficam arrasados com a separação
dos pais. Simone sugere que Mérilin se livre de Carmem.
Mário resolve perdoar Arda, 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.
TERÇA - O promotor explica a Miguel que a fita não

poderá ser usada com prova num tribunal. Miguel
garante que continuará atacando seus inimigos e que irá
reunir mais provas. Anselmo fala para Ademar que seus

negócios de pesca estão muito mal e pede dinheiro
emprestado. Ademar se recusa a emprestar dinheiro a

Anselmo. Arda fala para Lucrécia que seu filho está vivo,

QUINTA - Lenita conta que Daniel não sabe que ela está
com o passaporte, que roubou da sala do comandante. Ela
pede para que Abigail não fale nada,pois está apaixonada e

não quer que ele volte para Portugal. Abigail diz que Nina
está interessada no português. Rosário pede que Floriano

aguarde a lua de mel. Floriano a convida para passear nas
dunas e diz que tem uma surpresa para ela.Querubim pega
um carro para procurar Quebra-Queixo. Amanda implica

deixando-a apavorada. Doidona volta para casa depois da
cirurgia e é muito mimada por Doidão, Sidarta e Dandara.

Miguel desconfia que Simone seja espiã de Lucrécia.
Ademar fala para Lucrécia que Abel e Branca assinaram
sem saber um acordo de comunhão total de bens.
Olavinho fica espantado ao saber que Branca tem dinheiro
e entende 'por que Lucrécia queria o casamento. Lucrécia
não quer que Olavinho conte para Lúcia sobre a herança
de Branca,mas não sabe como se fazer entender. Doidona
fala para Isadora que Sidarta está morando na rádio. Joana
fala para Moacir que ele não pode se deixar abater pela
morte de Eurídice. Márcio confessa para Sidarta que está

apaixonado por Mérilin. Mérilin recebe uma aranha de

presente e acha que alguém não gosta dela. Murilo fica
feliz por estar com Carmem, mas se sente culpado por
causa de Dandara.

QUARTA - Letícia morre de ciúmes ao ver Miguel e Gigi
juntos,mas disfarça.Miguel se diverte ao perceber o ciúme
de l.etfcla.Xavler fala para Pedro que não sabemuito sobre

Miguel, apenas que ele era muito amado por todos. Anita
fica arrasada ao perceber que Márcio está apaixonado por
Mérilin. Anselmo conta para Letícia que seus negócios
andam muito mal e explica que todos os seus

fornecedores estão dificultando seu trabalho. Letícia fica
furiosa ao descobrir que Miguel está tentando arruinar

Anselmo.Mlquel fala para Letícia que nada vai impedir sua
vingança.Gigi vê Almeida, um dos homens para quem seu

marido deve dinheiro e foge dele. Ademar implora que
Carmem volte para ele, mas ela permanece irredutível.
Abel garante a Branca que não vai forçá-Ia a fazer nada que
ela não queira. Branca diz a Abel que o ama e os dois ficam
juntos. Gigi tem vergonha de falar a verdade a Miguel e diz
que está se escondendo de um ex-marido que era violento
com ela. Xavier fala para Joana que eles precisam fazer
algo para ajudar Moacir. Murilo não sabe como falar para
Dandara de Carmem: Lucas descobre que Betinho fala
errado de propósito para impressionar as garotas. Dudu,
Kiko e Pepê decidem pedir a ajuda de Ana para decorar a
matéria das provas finais.

QUINTA - Gigi pede que Miguel não a defenda mais.

Miguel não entende nada, mas se diverte com Gigi. Letícia
decide ir trabalhar na firma de Anselmo para ajudá-lo a

melhorar sua situação. Anselmo tenta usar a situação para
se reaproximar de Letícia. Adernar explica para Olavinho

que eles não poderão tocar na fortuna de Branca se

Lucréciá não se recuperar. Moacir descobre que Joana

jogou as coisas de Eurídice fora e fica furioso com ela.

Miguel vê Anselmo e Letícia conversando e fica com ódio.
Ademar dá uma bronca em Simone por ela ter deixado

que Elvira visse seu filho. Olavinho manda Aída não tentar

prejudicar a carreira politica dele,mas ela não se intimida.

Gigi confessa para Miguel que vai ficar arrasada se souber

que seu marido está em Paris com outra. Miguel consola
Gigi e começa a se sentir atraído por ela. Dandara dá um

beijo em Murilo. Carmem vê. Anita comenta com Isadora
que perdeu seu marido para Mérilin. Júlia confessa para
Artur que está decepcionada com Pedro. Artur fala para
Júlia que ela deveria ficar com ele. Zezé pergunta a Lucas
se ele não quer namorá-Ia. Aída fala para Simone que vai
conversar com Lucrécia. Simone deixa um recado no

celular de Olavinho avisando. Júlia ouve. Moacir faz as

pazes com Joana e garante que sabe que tem que
esquecer Eurídice.

SEXTA - Miguel diz a Letícia que ficou furioso ao vê-Ia com
Anselmo. Letícia fala que estava tratando de assuntos de
trabalho. Miguel confessa para Letícia que tem medo de
perdê-Ia de novo para Anselmo. Elvira conta para Gigi que
algumas pessoas em Ouro Negro têm medo de Miguel.
Gigi fica intrigada.Aída fala para Lucrécia que sabe que ela
vendeu seu filho e garante que vai fazê-la pagar por tudo o

que fez. Lucrécia fica apavorada, mas não tem como reagir.
Moacir conta para Pedro algumas coisas sobre a morte de
Miguel Arcanjo.Sonya comenta com Oimitri que acha que
há algo de errado com Elvira. Ademar manda que Elvira
nunca mais tente ver seu filho e a humilha.Moacir fala para
Joana que está sofrendo por não poder contar a Pedro que
seu pai está vivo. Letícia conta para Pedro que Andrei é

primo de Miguel e ele decide ir conversar com ele.
Olavinho descobre que Aída foi até a casa de Lucrécia e

morre de ódio. Ademar pede que Carmem o perdoe e

volte para casa. Artur interrompe a conversa deles dois e

leva Carmem embora dali, deixando Ademar furioso.
Oandara consegue um emprego no Hangar, Teca e Márcia
Anita desconfiam da nova mania de estudar de Betinho,
mas ele garante que é sério. Pepê diz para Doidona que
está muito feliz por ela poder ficar naTerra com ele.

SÁBADO . Miguel pergunta a Simone onde Aída está.
Simone acaba confessando que acha que sabe para
onde Olavinho levou Aída. Afda implora que Olavinho a

tire do túmulo de Lucrécia. Olavinho, falando às vezes
como Lucrécia e às vezes como ele próprio,afirma que
não sabe se Aída merece ser perdoada. Dandara
anuncia para as alunas de Doidona que ela vai ficar
algum tempo sem dar aula. Gigi acha que pode ser a

professora substituta e pede que Dandara a leve até
Doidona. Miguel vai com dois seguranças até o

cemitério evê Aída no mausoléu de Lucrécia.Doidona
aceita ser substituída por Gigi e explica para ela que
tudo o que está lhe acontecendo faz parte de seu

carma. Gigi fica encantada com Doidona. Simone fala
pata Ademarque Andrei a ameaçou. Linda pega todos
os dados dos pais de Rico na ficha do spa para
confirmar se eles são verdadeiros. Rico conta para
Dimitri sobre a conversa de Lúcia e Ademar.Sonya fica
com pena de Rico ao perceber que ele está infeliz por
ter que enganar Linda. Miguel pergunta a Aída se eJa

quer ajudá-lo em sua vingança e ela diz que sim.Artur

beija Júlia com paixão numa das cenas do filme.
Carmem vê e morre de ciúmes. Letícia e Abel pensam
em soluções para tirar a empresa da família do buraco.

SENHORA DO DESTINO

SEGUNDA - Leandro parte para cima de Josivaldo. Do
Carmo tenta apartar e leva um empurrão, Plínio entra na

briga com o pai. Cicera avisa Reginaldo. Do Carmo

expulsa Josivaldo, que diz já ter conseguido que ela o

sustentasse para o resto da vida. Ela avisa aos filhos que
não admite que eles defendam o pai. E manda que eles
escolham: ou ela ou Josivaldo. Leandro e Plínio apóiam a

mãe. Reginaldo tenta manter-se neutro, mas acaba
abraçando a mãe, a mando de Viviane. Cláudia provoca
Nazaré dizendo que vai dormir na Baixada e que ela terá a

casa todinha para receber seu homem. Isabel tem um

pressentimento que algo de ruim vai lhe acontecer.

Edgard a consola. Josivaldo diz que arrumará as suas

coisas no dia seguinte, mas Leandro manda que ele saia
da casa imediatamente. Rita vibra ao saber que Cigano
concordou em assinar o divórcio e garante que vai à

delegacia retirar a quelxa.Letndro diz que vai se atrasar e
Cláudia sugere que eles durmam em sua casa. Giovanni
decide que vai dar as esmeraldas de presente de
casamento para Do Carmo e insiste que o barão venda
lhe as jóias. Josivaldo fala que Do Carmo esconde um

segredo e ela confessa para Reginaldo e Plínio que
encontrou Lindalva. E garante a eles que vai reveJar ainda
naquele dia que é mãe dela. Viriato pede que Edgard
marque um encontro damãe com Isabel em sua case.Ela
estranha,mas concorda. Dirceu diz a Do Carmo que ficará
do lado de fora. Sebastião lê no jornal que especialistas
atestaram a autenticidade do Cézanne.

TERÇA - Josivaldo diz a Isabel que ela precisa saber a

verdade. Nazaré manda que ele se cale. Cláudia ouve a

conversa e conta para Leandro, que liga para Do Carmo.
Isabel insiste em saber o que Josivaldo tem a lhe contar.
Nazaré se ajoelha e pede que ele lhe deixe conversar com

lsaçel.Josivaldo lhe dá meia hora e promete voltar. Edgard
avisa Viriato, que aciona Do Carmo. Nazaré diz a Isabel que
não é sua mãe de sangue e que a roubou na rua a mando
de José Carlos. Isabel lembra-se de vários diálogos, diz o

nome Lindalva e entende toda a verdade. Plínio e Reginaldo
decidem ir à casa de Nazaré. Nazaré abraça Isabel e pede
perdão, mas ela permanece imóvel, enigmática. Do Carmo
bate na porta da casa e Isabel abre. Dirceu, Viriato, Duda e

Leandro entram também. Cláudia abraça Isabel que vê

Edgard. Josivaldo se esconde ao ver Reginaldo e Viviane

chegando. Isabel não expressa sentimento ao ser

apresentada a Reginaldo e Plínio. E explode ao saber que
todos sabiam a verdade e não lhe contaram. Isabel foge do
abraço de Do Carmo e fala que precisa ficar sozinha. Nazaré
garante que Isabel entendeu os seus motivos e já a

perdoou, e acusa Do Carmo de ter entregue a filha nas

mãos de uma desconhecida. Do Carmo enfrenta Nazaré.
Eduarda consola Edgard. Do Carmo insiste em falar com
Isabel; Nazaré tenta impedir que ela suba, mas os quatro
irmãos formam uma barreira protetora. Thomas paquera
Nalva na churrascaria. Crescilda arrasa no shaw. Regina
combina com João Manoel de fazer uma surpresa e levar
todo mundo para ver o shaw. Jsabel abre a porta do quarto
para Do Carmo.

QUARTA "'\ Isabel pede que todos saiam da casa, com

exceção de Cláudia e Leandro. Nazaré enfrenta-os, mas
permanece insegura. Thomas dá carona para todos
depois do show. Maria do Carmo fala de sua emoção
desde a primeira vez em que viu Isabel e garante que não
houve uma conspiração, mas uma tentativa de não lhe
fazer sofrermais. Isabel diz que a tentativa não funcionou.
Do Carmo pede que a filha não a condene por isso, após
20 anos procurando-a. Isabel concorda em deixar a porta
aberta para a mãe, desde que nada seja feito contra

Nazaré. Do Carmo diz que não pode fazer nada, porque
mesmo que ela não dê queixa, o Estado tem obrigação de

prender o criminoso. Isabel diz que procura Do Carmo

quando entender melhor tudo e nega-lhe um abraço.
Quando todos saem, Josivaldo tenta entrar, mas Nazaré
bate com a porta na cara dele. Nalva não dá bola para
Thomas, que insiste na paquera. Constantino diz a Daiane

que vai se casar com Rita e que eles serão muito felizes. Do
Carmo diz a Angélica que vai encontrar a sua mãe e ela sorri
amarelo. Nazaré acusa Cláudia de' ser a culpada de tudo e

garante que o jogo ainda não acabou e que não é bom
cantar vitória antes da hora. Angélica ouve Plínio elogiar a
beleza de Vara em brincadeira com Dado. Flaviana repara
que Danielle está íntima de Venâncio. O delegado liberta

Cigano.Viriato se preocupa com Edgard,que está arrasado.

QUINTA - Nazaré diz a Isabel que a ama mais do que tudo e

que daria a sua vida por ela. Isabel insiste na pergunta sobre
a prisão. Nazaré diz que será acusada de seqüestro,mas que
o crime já prescreveu. Cláudia fica indignada atrás da porta
quando Nazaré reafirma que José Carlos foi o culpado. Do
Carmo garante a Dirceu que vai denunciar Nazaré e que ela

pode ser acusada por outros delitos. Edgard manda que o

restaurante fique fechado na hora do almoço. Peres e

Moura o incentivam a trabalhar. Cláudia acha que Maria
Eduarda não vai convencer Isabel a conversar de novo com
Maria do Carmo. Nazaré diz a Isabel que pode pegar oito
anos de cadeia, em especial por falsificação de
documentos. Isabel pede que a mãe não faça drama.
Venãncio olha para Danielle e quase atropela uma pessoa.
Isabel diz que vai ajudar Nazaré, mas não por amor e sim

por dever. Nazaré vê Josivaldo parado do outro lado da rua.

Maria Eduarda consola Isabel, que diz estar vivendo um

pesadelo. Nazaré abre a porta para Josivaldo e os dois se

agarram. Maria Eduarda intercede por Do Carmo. Nazaré

pede que Josivaldo seja o seu espião na Baixada. Isabel diz
que não está com vontade nem de olhar para Do Carmo.
Crescilda solta um agudo na frente de Do Carmo, que não
entende nada. Ela jura que foi outra pessoa e que ela não
sabe cantar.

SEXTA � Reqinaldo. e Viviane querem ir até a loja, mas
Leandro e Viriato dão o contra, Isabel insiste que foi traída
por todos e que a única que abriu o jogo foi Nazaré. Do
Carmo argumenta que ela estava pressionada. Isabel fala
que seu mundo desmoronou. Dirceu comemora com

Aretuza e Rodolfo o reencontro de Do Carmo e a filha. Isabel
diz que ama Nazaré como mãe, que ela esteve sempre ao

seu lado em todos os momentos e que não se aproximará
de Do Carmo se ela sofrer alguma punição e que,se Do
Carmo insistir em denunciar Nazaré, é melhor que não a

procure mais. Do Carmo diz que Nazaré não pode ficar

impune, mesmo que isso signifique perdê-Ia. Isabel deixa
claro que para Nazaré o mais importante é ficar com ela,
mesmo que vá para a cadeia. E vai embora chorando,
deixando Do Carmo em prantos.Clqano foge para não ir ao

advogado. Jurema avisa Gisela que o Barão e Laura vão ao

médico.Toda a família vai à loja consolar Do Carmo,que se

emociona.Cláudia diz a Nazaré que não vai permitir que ela
suje a reputação do pai. Cláudia jura que vai descobrir a
verdade sobre a morte do pai. Alberto conta para Cláudia
tudo o que aconteceu na casa de Nazaré no dia da morte

de José Carlos. As novidades correm.Giovanni fica arrasado
quando lhe contam que Isabél está na casa de Maria do
Carmo e que todo mundo está festejando. Nalva procura
Leandro.Giovanni vai à loja efica cara a cara com Do Carmo.

SASADO � Giovanni diz que foi traído. Do Carmo pede que
ele se controle. Nalva diz que está muito feliz. Leandro
responde que ela reclamava que ele vivia falando da irmã.
Giovanni diz que ficou sabendo do reencontro porTula e

que Dirceu acompanhou tudo. Nalva confirma que o filho é
de Leandro, mas que não quer nada dele. Ele diz que
mesmo com o filho, jamais voltará para ela. Moura diz a

Viriato que Edgard está arrasado e nem vai abrir o

restaurante para o jantar. Leandro conta para Viriato os

problemas que está tendo com Nalva. Giovanni se declara,
diz que não suporta receber só migalhas e jura que vai

esquecer Do Carmo,que fica mais arrasada ainda. Sebastião
se emociona quando Reginaldo diz que a sobrinha
apareceu e que Do Carmo está esperando-o. Leandro não
sabe como vai contar para Cláudia que teve uma recaída
com Nalva. Viriato aconselha que ele faça um teste para
saber se a criança é sua e promete ajudá-lo. Nazaré se

lembra em detalhes da morte de José Carlos. Cláudia
comenta com Alberto que acha muito estranho que o

remédio do coração do pai tenha acabado na hora em que
ele teve um enfarte. Cláudia avisa Leandro' que Isabel não
voltou para casa. Isabel anda pela rua sem rumo. Edgard lê
trechos do diário da avó.O médico pede que Laura faça um
check- up também e finge que é só para acompanhar o
Barão. Do Carmo manda seu advogado colocar Nazaré na

cadeia. Giovanni pede Danielle em casamento e ela aceita.
Isabel vai ao rêstaurante.Edqard se vira e reage ao vê-Ia.
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A arte de passar batom
Essa é dúvida de todas as mulheres. A
cada aparece uma novidade, mas será

que todas as novidades podem ser

usadas sem cair no ridículo?
É claro que sempre vale u� toque de
ousadia. Mas tem que ser bem dosado
e é preciso respeitar as Comece [>
particularidades de cada rosto, de Pelo lábio
cada tonalidade de pele e de cada inferior,
lábio. passando o

Existem algumas regrinhas que valem batom de um

para todas. canto a outro

Os tons rosados, marrons- :

avermelhados, cobres, dourados e

também os cor de boca ou pêssego
combinam com qualquer pele.
Os batons cintilantes acentuam as

rugas dos lábios. Os pigmentos se No lábio [>
concentram nas fissuras, aquelas que ' superior,

passaram dos trinta anos devem inicie pelo

evitar.
canto em

Mulheres com peles muito claras e
di reção ao

centro da
batom escuro ficam com um visual boca
dramático. Melhoré optar por um
visual mais suave.

É bom evitar o uso de batom
vermelho quando a roupa também é

vermelha. A ordem é constrastar.

Se tem pequenas peles so] as nos
lábios, é 50 fazer uma léve exfoliação

e

usando gotas de hidratante e uma
Use o lápis [>

toalha felpuda. Passe-a de um l�do depois do
batom para

para outro nos lábios que as garantir um
casquinhas sairão com facilidade. contorno

Os batons de longa duração não perfeito
combinam bem com bocas muito
secas porque o próprio batom provoca
a sensação de lábios ressecados logo
após sua aplicação.

II
OS lábios exigem cuidados especiais

II assim como a área dos olit6\s. Aos
primeiros sinais de rugas nos lábios, 'Finalize [>
adote um creme à base de ácido definindo

glícélico toda noite, antes de dormir, melhor as

De manhã, aplique hidratante com curvas

filtro solar para evitar os efeitos dá: superiores do

radiação solar. lábio

,.

Leve Toque

Aplicar o batom é uma arte.

t

· o filtro solar é um produto de uso diário e constante. O maior aliado de todos (homens e mulheres)
durante todo o ano; sendo que no verão os cuidados com a pele devem ser redobrados. Quem tem o

cabelo fininho e, às vezes ralo, não pode se esquecer de passar protetor no couro cabeludo porque o sol

castiga sem piedade, deixando a pele. avermelhada e muito dolorida.
'

• Durante o verão, costuma aumentar a transpiração do corpo. É uma defesa do organismo que transpira
mais na tentativa de manter a temperatura do corpo, mas o mau cheiro é inevitável. Uma dica é passar

loção adstringente nas axilas antes de aplicar o desodorante. A loção mata as bactérias que causam o odor.
• O sol também é um grandé inimigo dos cabelos tingidos. Uma das soluções é hidratar os fios
semanalmente e usar produtos que tenham filtro solar.
- O protetor solar deve ser o companheiro de todas as horas. Opte também pelos itens de maquiagem que
tenham algum grau de FPS, tais como bases e batons. Além de colorir a pele, estes produtos ajudam a

tratá-la.
- Para tet os pés. sempre lisinhos, não se esqueça da dupla "esfoliação & hidratação". Use sempre produtos
específicos para esse fim; na hora de hidratar opte por aqueles que contenham ceramidas, uréia, vitamina
E e ácido hialurôníco. Passe o hidratante, cubra os pés com filme plástico e aqueça-o com toalhas quentes.
- Dica de ouro: as caminhadas melhoram o sistema cardiovascular e fortalece as coxas, bumbum e pernas.
Os especialistas explicam que andar durante uma hora queima até 400 calorias, mas cuidado com as

caminhadas durante o verão. Evite os horários em que o sol está forte.
-,

---

ARlES - Ótimo semana para obter a cotabcração 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,

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

ter aborrecimentos e prejufzos, Sua personalidade se exaltará, bem como

as chances de sucesso profissional. :

G�MEOS - Você estará mais interessado por experiências intelectuais,
Fluxo astral dos mais propicias 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,

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 artlsticos, pode esperar uma surpresa agradável,
proveniente dos superiores,

VIRGEM - Benéfica influência astral gara tratar de questões sociais
pendentes, para lucrar em negóclos'lniclados anteriormente e para a sua

prosperidade profissional. Disputas no lar deverão ser evitadas, Os astros
Indicam que alguma sensação de Inlegurança poderá aborrecer você,

LIBRA - Não é dia propicio aos negócios 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,

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,

SAGITARIO - Hoje, você poderá ter uma idéia brilhante e promissora,
Mas, somente a coloque em prática quando tiver certeza de uma boa
chance,Continue cauteloso com seu dinheiro e seu trabalho, Faça
exerclcios por quinze minutos 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 favorabilidade para aventuras, mas não abuse,
Sem esforço de sua parte,jamais você atingirá o alto da montanha,

AQUARIO - Semana propicia ao sucesso na investigação de todo e

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

pouco mais diflcil neste período.

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

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

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

As lamúrias de existência
o essencial é o exterior ,e o exterior está impresso na imagem.

lA gente tenta passar por cima disto.dizendo que o importante mesmoéo
conteúdo e não as embalagens, que o importante realmente está no
interior do ser humano, perdido, esquecido em algum lugar lá dentro no
infinito ...mas atire a primeira pedra quem nunca julgou pela aparência
pela primeira imagem que teve de algo ou alguém.

I

A imagem tomou de assalto a nossa era tecnológica, invadiu nossos oe
ambientes e infiltrou-se em nossas casas sem ao menos pedir licença Oe
Tivemos que aprender a conviver com ela adividir nossos espaços e noss; 1M
tempo.
A grande vantagem da imagem é que ela tem o poder de falar por si
própria, sem utilizar nehuma das letras do velho alfabeto, sendo capazde

lut

ocupar o lugar de milhares de palavras sem deixar transparecer nenhuma
ia'

e em um mundo onde agilidade é uma palavra chave,a imagem tornou-s� I ��
essencial- então voltamos aqui para o ínicio do Ite
nosso texto,clareando as idéias. �efl
A cada novo ambiente em que você por seus pés, pode ter a certeza de algo oJ
será inevitável: uma porção de olhos de todos os formatos estarão
analisando a sua imagem, que está impressa nas suas roupas e acessórios
que você estiver envergando. E engana-se quem pensa que usando os

objetos da moda estará a salvo dos olhos especuladores e massacrantes,
nada nem ninguém tem a felicidade de poder estar livre e a salvo disto. É
algo fatal.Aterrorizante para alguns,motivo de felicidade para outros.

c O mais aterrorizante ainda é saber que esta questão vai muito além do
espelho e do vizinho ao lado, é um assunto que vem sendo
frequentemente estudado e trabalhado por filósofos e estudiosos do
mundo todo, sendo alvo de estudos e temáticas de livros que tentam
revelar e explicar qual seria o significado desta mania que tem adeptosem
todos os lugares possíveis.Certamente que, ofato de estarmos em meioa
esta globalização que faz render a cultura de massa, possa ser um dos
fatores determinantes para esse anseio em analisar o lndlvlduo que senta

ao seu lado no ónibus ou que trabalha com você no mesmo espaço todos
os dias, afinal o mercado está armado e defendido pelos meios de

comunicações que insistem em dizer o que devemos vestir, usar, comer,
comprar,e afirmam que o que vale é estar na tal da moda. t necessário estar

dentro das regras desta palavrinha de quatro letras apenas,capazdecausar
revoluções e formar novas ideologias se estiver solta por ar. Sim, sejamm
sinceros, é dlffcll ressitir diante de tantas opções. São diariamente milhares
de propagandas e produtos attaentes, trazendo imagens sedutoras que
parecem nos chamar pessoalmente. .

Para nós,os lndlvíduos fãs das cascas,o conteúdo já foi posto na reserva há

tempos. Deixemos de lado a hipocrisia ao dizermos que o importente é o

perfume e não o frasco, você que está lendo este texto, nunca se permitiu
comprar um produto por sua aparência? Sim,com certeza,mas certamente
você também não foi o único,há milhares da sua espécie parar.

er

Moda Unerj
Por Daiana Riechel.

"Hehehe volta pro mundo camarada ...

Hehehe mundo dá volta camarada .. ,"

(Gilberto Gil)

A exposição dos cem anos de moda "Fashion Passion" que está acontecendo em

São Paulo,e paralelamente a ela a Bienal de Arte Moderna, nos remete a pe�sart�
quão impressionante são as "voltas que o mundo dá': E nós, como parte eSce
inebriante movimento, buscamos de alguma forma interagir com o que �co.nte se
a nossa volta. E neste movimento, as pessoas,suas culturas ,conceitos e Idéias

el
fundem para reverenciar o belo .o diferente, o extravagante e até o que as veZ

não compreendemos. .

O Fashion Passion em todo seu esplendor nos dá a sensação de e�tarmol
flutuando em outra dimensão com suas"deliciosas"criações. UI
A Bienal de Arte exala a sensibilidade de suas obras e de seus artistas,com se

olhares inusitados sobre tudo e sobre todos.
E foi assim, engolfados pelo espírito mágico da arte que dissemos á nól

mesmos ....

"He,he,he volta promundo camarada .......
"

Produzido por Jocelaine Raimundi,l a.Fase do Curso de Moda
(após visita 'a São Paulo,junto a um grupo de estudantes do curso.
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ITRADIÇA� Por Vanessa Raquel vanessactg@ig.com.br www.ctglj.com.br

•••

oencerramento do ano de 2004 foi uma festa só ...

OCTG Laço Jaraguaense promoveu nesse último

10/110 Baile de Encerramento de 2004. Um

0111lucess .. ,

!partir das 13:00 horas aconteceu à tarde de'
.

õutógrafos com o pessoal do conjunto Chiquito e

iordoneio no pátio do Demarchi Carnes e logo
mais à noite o Super Fandango.
ogalpão estava I�tado e a gauchada amiga dançou
õtenão poder mais.
�ena que passou rápido demais ...

opatrão Ninho já antecipou que o inicio de 2005

vai começar animado. Em março, o CTG Laço
laraguaense esta preparando uma ,grande festa
wmllJoão Luis Correia" e garante:"E pra começar o

õnobeml:

Abaixo alguns momentos da festança ...

Rodeio dos Campeões
Foi realizado no dia 21/11/041 uma laçada classificatória da 9° região tradicionalista, no CTG

Chaparral em Joinville.

O CTG Laço Jaraguaense participou com vários peões, e para orgulho nosso, dos cinco

clàssslficados da categoria Peão, quatro são do CTG Laço Jaraguaense:
Marcon,Aguinaldo Jr ., Jaime Jr e Jair Pereira.

Categoria rapaz: Rafael Nanes,Categoria Piazito: Ravieli,Categoria Prenda: Camila Vargas.
A todos eles nossos parabéns, o CTG Laço Jaraguaense se orgulha de todos.

A próxima etapa agora será em Tubarão onde será escolhida a seleção de Santa Catarina nos

dias 10,11 e 12 de Dezembro.

I F----·----------------',8'1
'asl i
: ,i

Indústria e comércio de madeiras I
3��:�����J :'.::§���:��::

..

o Joalheria & Ótica
unaeo.

DEMARCHI

CARNES

Prove nossas
carnes especiais:

MARRECO,

JAVALI, COELHO

E OVELHA

Temos carnes
temperadas para

festas
Coxinho da Asa,

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

Confira nossgs
ofertas imperdlveis

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL - se

E-mail: demarchicornes@netuno.com.br

Bananinha Temperada R$ 6,70
Costela Rechecdo : R$ 6,95
Paleta Suína Sem Pele R$ 4,99
Capa do Contra Filé R$ 6,25
Rolha da Alcatra , R$ 6,25
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, - EN(ONTRE NA ÁRVORE AO
�

A
LADO O NOME DOS SEGUINTES ��!

ANIMAIS EM EXTINÇÃO: .>

� � TAMANDUÁ, JACARÉ,A H
I T T ONÇA PINTADA, JAGUATIRICA
I C A E ARIRANHA.
A M A

- ATRAVESSE A PONTEç O O
I ç A PISANDO APENAS NOS NÚMEROS
Q A J DE MODO QUE A SOMA
AMP RESULTE EM DEZ.
T ç J LEWRE-SE QUE vOCÊ

NÃO PODE DEIXAR DE I PULAR
DUAS TMuAS SEGUIDAS, HEIN?

PÁGINA DA CRIANÇA

, - O�SERVE ATENTAMENTE
A J A C A RAS CORUJAS AO LADO.

APENAS DUAS DELAS SÃO H � R � O ç J
T I H I H R H N

IGUAIS. CONSEGUE U R' A T G U T .R
DESCO�RIR QUAL? J A G U A T I R

O I '0 N I I A U D N
2 - ENCONTRE OS M O M H O N H T O N

�I(HINHOS ESCONDIDOS: M N A A G M A R
TRÊS COELHOS, P O P ç P I N T A

DUAS CO�RAS E UM ç P ç P D U P P T

SAPINHO. U R

• O �RASIL É O SEGUNDO PAís
DO MUNDO COM MAIS ESPÉCIES
DE PlANTAS CARNíVORAS, COM
MAIS DE se ESPÉCIES. PARA

UMA PlANTA SER CONSIDERADA
.> CARNíVORA, NÃO É NECESSÁRIO Ga

QUE ELA TENHA "DENTES" OU
ATAQUE ALGUM INSETO. A

CAPACIDADE DE ATRAIR,
APRISIONAR E DIGERIR FORMAS

DE VIDA ANIMAL FAZ DESSAS
PlANTAS ESPÉCIES CARNíVORAS;

• O MACACO ARANHA É UM
EXCELENTE SALTADOR. ELE
CONSEGUE SALTAR ATÉ 10

METROS DE DISTÂNCIA;

o fofinho Maicon da Silva Ceresa,
completou 2 aninhos dia 6/11. Para alegria
de seus pais Cleomar e Andréia.
Felicidades!

Embelezando nossa coluna a gatinha
Francini Ranieli Postai, que recebeu sua

-

1
a

Eucaristia no dia 21. Parabéns!
Completou 10 anos no dia 24,0 gatinho
Bruno Alexandre Schmitz. Quem deseja
muitas felicidades são seus pais Edson e

Vânia e sua irmã Gabriela

Embelezando nossa coluna Ronaldo
Nielsen de Lima, que. completou 11 anos

·dia 23. Seus pais Elza e Valmir desejam a

você felicidades

No dia 6/11, na Comunidade.
São Luis Gonzaga, o gatinho
Daniel Eduardo Bockor
recebeu sua 1

a Eucaristia.
Parabéns dos pais Irineu e

Roselha e da irmã Aline

:Sou uma gracinha né?
Gabriella G.Mohr, filha de Adriana
Giovanella e Marcelo H.Mohr

No dia 26, a gatinha Jaqueline
Bonatti, completou 7 anos. Seus
pais Kledson e Cheila desejam a

voc� feljcidades

Dra, Míríam Voígt Schwa1't'i

OdOl1fOfod,.fra eRO 2190

2752701o gatinho Igor C.Welter completará
3 anos no próximo dia 30/11.A
madrinha Cristiane Mussinato manda
um super beijo!

Rua Barão do Rio Branco - 739 .

Jaraguá do Sul· se - CEP:89251-400
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