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J SEXTA,FEIRA I

INDECISÃO

Postos não decidiram se vão
\

repassar aumento da gasolina
Os postos de gasolina de Jaraguá do Sul ainda não repassaram para o

,- consumidor o reajuste dos preços causado pelo aumento na aliquota do

ICMS do Governo do Estado. [araguá do Sul já é conhecida como a

cidade que tem q gasolina mais cara de Santa Catarina. Se os postos
decidirem aumentar; será o quarto reajuste nos combustíveis desde
outubro. • .PÁGINA 4

NATAL

Cestas aumentam as

vendas e também abrem
,

"um novo mercado

Só uma empresa de Jaraguá do Sul produziu
.

'2 mil cestas, um recorde de todos os natais.
Além de ser um bom negócios, as cestas

també .. abriram um novo mercado, com
modelos rsonalizados e para grupos de
funcionário e amigos. Pessoas que estavam

fora do mercado de trabalho tambérm

conseguiram uma forma de renda para este

Natal. � PÁGINA 4

Um clássico de- emoções

Juventus e Joinville revivem neste sábado a história de I,Im
clássico que marcou os anos 90. Ontem os veteranos craques,
corno Tato (foto abaixo à esquerda), recordaram os bons

tempos mas prometeram muita luta pára reviver as emoções
da rivalidade entre os dois times. • PÁGINA 6

Vestindo o corpo e

a atma das pessoas
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CORREIO DO POVOtl:

Leitores e assinantes
do Correio do Povo

ganham um presente
na edição de amanhã:
um especial com
trabalho, solidariedade
e voluntariado
realizado em 2004 no
Vale do Itapocu. Um
trabalho que culmina
com um Natal mais

.... oiII feliz para todos
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Dá com a direita ...
São Paulo, Paulo Skaf:Apelidado de "pacote de do mmrmo, fazem parte do Papai Noel trará no pacote de

bondades" pela imprensa, o pacote de Natal do governo a bondades o reajuste a tabela "Quanto existe corrida para o

presente de Natal do correção da tabela do Imposto do Imposto de Renda. Porém, dólar, sobem os juros, quando
Rresidente Lula .ao povo de Renda em ·10% e a muito cuidado ao abrir o tem valorização cambial e

brasileiro, anunciado na concessão de incentivos fiscais presente: o governo ainda não moeda norte-americana

quarta-feira, é em resumo um recentemente aprovado pela deixou claro se vai corrigir as sobrando, aumenta-se os juros
antigo adágio: dá com a mão Câmara. Isso representa 66% faixas da tabela ou toda ela também. Isso parece um jogo
direita e tira com a esquerda. de tudo o que o Executivo 1 (incluindo deduções). Se for sem riscos. Mas, só para o

�onto um: o reajuste do salário havia previsto em novos assim, será uma correção mercado financeiro".
mínimo em 9,3% (deR$ 260,00 investimentos em 2005. Poderia menor, o que já frustrou as Então, fazendo um balanço
para R$ 300,00), antecipando o governo, então, cortar na centrais sindicais. do ano, já se sabe quem foi o
o lQ de Maio. Para começo de "menino benzinho" na

conversa, essa canetada vai ....Então, fazendo um balanço do ano, já se avaliação do governo: os

custar. R$ 6,5 bilhões em sabe quem foi o "menino bonzinho" na bancos. Vão ganhar os

�umento de gastos com avaliação do governo: os bancos melhores presentes. As

aposentadorias e pensões. De lembrancinhas vão para a

onde vai sair esse dinheiro? própria carne para não sangrar É importante observar que classe média, que ganha um

Ora, dos investimentos, como a área de investimentos. Mas o que foi falado até aqui é o leão mais mansinho, e os

a' educação e infra-estrutura. não vai ser assim: o custeio da lado bom do pacote natalino. aposentados e pensionistas,
tá se vão pelo ralo escolas, máquina pública vai ser de Tem presente de grego com direito, a um vale para

contratação de professores, apenas 5%, enquanto no também: 0,5 ponto percentual maio. Os "mal comportados"
estradas, ferrovias, portos... Congresso se prevê que os de aumento nos juros. Com empresários não ganham nada
Com todo respeito, aposentados cortes serão de 15% nos isso, os juros chegam ao maior - pelo> contrário, serão
1

e pensionistas já custam hoje investimentos acima de R$ 3 nível (17,75) dos últimos 13. brindados com mais juros e

em dia 12% do PIB, mas não milhões. �, meses. Aliás, este presente mais impostos.' Ninguém
passam de 6,75% da Para a classe médiaquegem parece ter destinatário certo: mandou gerar empregos,

população. filho na escola particu� o empresário. Não é à toa o investir e fazer girar a máquina
Bem, mas como tudo, pode plano de saúde, isso poderia desabafo do pr�sidente da� economia. Isso, no Brasil,

ficar piar. Afora os R$ 300,00 não representar nada, já que
-

Federação das Indústrias deli dá castigo.

�'FRASES'�----------------------------------�--�I I

r
"Não vamos repassar o reajusta para a bomba porque o percentual é insignificante':

.•Lilia Hedler,gerente do Posto Km l,da Barrado Rio Cerro,ao se referir ao reajuste de 0,9% nos preços dos combustíveis em decorrência

do alteração na base de cálculo do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Mundo I;.._�
�.
)":

� ISRAEL
t"

�haron esboça perspectivas
�e paz noOriente Médio
� primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon,
rlIisse que, para seu país, "2005 é o ano da

�rande oportunidade': Falando numa

conferência acadêmica, Sharon afirmou que
� próximo ano poderá trazer um "avanço

iistóriCO"
nas relações entre Israel e os

alestinos.Ele disse que um elemento-chave
a implementação de seu plano de retirada
e toda a Faixa de Gaza e de quatro pequenas

colônias judaicas na Cisjordânia."Para tanto,
recisamos tomar a iniciativa'; admitiu. "Está
laro que, num acordo de paz permanente,
ão estaremos mais em Gaza': (AEI

Pessoas & Fatos I
.... IRAQUE .... ARÁBIA SAUDITA

Forças de segurança abrem
fogo contramanifestantes
A polícia saudita perseguiu supostos
manifestantes pelas ruas de uma cidade

portuária e deteve outros em Riad ontem,

respondendo com vigor aos pedidos de 'um
dissidente exilado para que o povo proteste
contra a família real da Arábia Saudita,
Havia informações sobre dezenas de' detenções
em Jeddah e Riad, mas autoridades locais
recusavam-se a confirmar ou negar os relatos e

diziam que um comunicado oficial seria

divulgado em breve.O dissidente Saad al-Fagih,
líder do Movimento pela Reforma Islâmica na

Arábia exilado em. Londres, pediu os protestos
por meio de canais de televisão. (AEI

Saddam vê advogado de
defesa pela primeira vez
Saddam Hussein reuniu-se com seu advogado
de defesa pela primeira vez-desde sua captura,
ocorrida há um ano, disse o chefe da equipe
de juristas responsável pela defesa do ex

presidente iraquiano.O encontro ocorreu

ontem, dois dias depois de o Iraque ter

informado que em breve levará à justiça
membros do alto escalão do regime deposto
em abril de 2003. Ziad al-Khasawneh disse

hoje que Saddam reuniu-se durante quatro
horas, no início do dia, com um representante
da equipe de defesa. O advogado forneceu

poucos detalhes sobre o encontro. (AEI

.... ORIENTE.... CHILE
.... IRAQUEI

_

I'congresso aprova reparaçao,por tortura em tempo recorde
!Em apenas dois dias e com os votos da

ioposição direitista, _o Congresso chileno

iaprovou uma lei que outorga reparações a

128.000 vftimas de aprisionamento e tortura

!durante a ditadura liderada pelo general

IAugusto Pinochet (19l3-1990).A lei concede

ípensão mín,ima de 112.000 pesos mensais

(equivalente a pouco mais de RS 500) às

�ftimas cujos testemunhos foram registrados
I�or uma comissão especial. A lei também

[outorqa benefícios escolares e de· saúde aos

Ifilhos das vítimas.No Senado, o projeto foi

Irechaçado só por apenas dois senadores
remanescentes da ditadura. (AEI

I

Sin Laden elogia ataque a

consulado dos EUA em fita
Numa fitade áudio divulgada ontem num slte
islâmico da internet, Osama bin Laden elogiou
os homens que atacaram no começo do mês
um consulado dos EUA na Arábia Saudita e

ironizou anunciadas reformas do regime
saudita.A voz era bem parecida à do líder do

grupo terrorista' Al-Oaeda e a fita, de mais de
uma hora, foi colocada num site que
comumente divulga material de militantes
islâmicos.Em Washington, o secretário de
Estado dos EUA, Colln Powell, afirmou que
oficiais de inteligência analisavam o conteúdo
da fita, mas adiantou que a, voz «parece ser»

de Sin Laden. (AEI

Rebeldes dizem termatado um
italiano em bloqueio na estrada
Rebeldes iraquianos afirmam ter matado um

cidadão italiano que tentou romper um

bloqueio rodoviário imposto pela guerrilha em
uma estrada próxima do bastião muçulmano
sunita de Ramadi.Homens armados e

mascarados levaram três jornalistas a uma

localidade no deserto em torno de Ramadi na

quarta-feira e mostraram a eles o cadáver
vendado do italiano, contou um dos

repórteres.Fotografias mostravam o corpo sem
vida do homem, que vestia calça jeans e

jaqueta de couro e tinha uma venda branca
nos olhos. (AEI
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rpo 12,
Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de co. de
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direlt� as
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

com

correções ortográficas e gramaticais necessárias.,

Coluna Mosaico
Marlene Eggert*

Ao Sr. Maurílio de Carvalho

Cabem alguns esclarecimentos a respeito da nota"Último Suspiro"
publicada na sua colunaMosaico desta quinta-feira, dia 16 de dezembro,

A Administração de Jaraguá do Sul não espalhou outdoors pela
cidade divulgando os benefícios do Tiansfácil . A prefeitura colocou dois
outdoors somente no terreno já desapropriado onde será construído o

Terminal Jaraguá.A foto não é damaquete da estação de integração, na
ilha da Figueira, mas sim do projeto do próprio Terminal Jaraguá que
deverá ser construído no terreno onde está o outdoor.

, O que o governo pretende com isso?Mostrar e informar à população
que o Transfácil já começou e que a Prefeitura já fez várias obras em

contrapartida aos R$ 42 milhões que deverão ser liberados pelo BNDES
no próximo ano para o próximo governo. Não é "uma operação engana
bobo" (sic) e não houve "tempo de sobra para fazer a obra" (sic), pois a

prefeitura depende da liberação da verba doBNDES para fazer oTransfácil.
A parte que cabe à prefeitura fazer com recursos próprios já foi feita,
lembrando também quy haverá investimento da iniciativa privada,
conforme projeto aprovado,Na última segunda-feira, na sessão daACIjS, 't

o prefeito Irineu Pasold falou também sobre o Transfácil, apresentando o

que já foi feito e o que deverá ser feito, inclusive pela empresa de transporte
coletivo Canarinho. Lamentável que o jornalista tenha comparecido à

sessão, porém se ausentado na hora da fala do prefeito. Mas colocamo
nos à sua disposição para quaisquer informações e esclarecimentos.

'

*Gerente de Assuntos do Governo - PMJS

e-mail: marlene.gabinete@jaraguadosul.com.br

"Açôes contra a

assinatura de telefonia"
José Serpa [r,*

Calma! Isto não é uma sentença definitivamas sim a�onstatação de

que a decisão sobre este caso, quando bater às portas da cimeiradoJudiciária
em Brasília, levará em conta o "custo econômico" para o país caso seja

procedente em fa�or dos milhares de usuários do sistema de telefonia,
Apesar de entender que a cobrança de taxa básica de telefonia seja

exagerada, o grande problema que vislumbro nestas ações é o enorme risCO

de que, caso sejam julgadas procedentes, venham a causar temor nOS
t;

inyestidores internacionais quanto aos riscos contratuais existentes no

Brasil.
O operador do Direito, ao vislumbrar questões de tal importância,

deve levarernconsíderação omacro-ambiente econômicopoispode incorter
em severo erro de avaliação quanto aos efeitos de uma sentença desta

qualidade. De nada adianta beneficiar os usuários dos serviços de teleforua
por um lado e causar fuga de capitais estrangeiros do país por outro. A

necessidade doBrasil, assimcomo de qualquereconomia, seja ela estabilizada
ou em desenvolvimento, é atrair emanter capitais externos, garantindo
geração de renda para a população como um todo. '.

Comento o tema por este viés já que na reuniãode cúpula do Judiciária
daAmérica Latina, que está ocorrendo em Brasília, os Ministros 40 STJ e

STF deram o recado: "Haverá respeito aos contratos".
'

Ao semanifestarem desta forma, dois foram os objetivos: demonstrar
aos investidores internacionais que o Brasil é um país onde se pode invesOf

de fonna segura e que não haverá repetição do embróglio causado pelo e;'
ministro das Telecornunicaçôes,MiroTeixeira, no episódio do aumento e

tarifas telefônicas no início do governo Lula, cujos efeitos na imagelfl
.

nacional face aos investidores externos foram extremamente negativOS,
Assim, senhores, finalizo este breve comentário repetindo seu título co�o
conclusão: "as ações judiciais contra a assinatura básica de telefonia naO

vão prosperar". Anotem aí e aguardem!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



� Injetando Jaton
fI era·se que os 19 vereadores de

Ja�guá do Sul a�"quem na economia

local os quase R$ 70 1'1'111 que vãe receber

atllUlo de comparecimento nas sessões

0110 extraordinárias convocadas pelo

prefeito. No mrnlme, que façam suas

compras de Natal nas nossas lojas, com
os R$ 3.600,00 que vão receber para

apreciar 50 projetos que certamente,são
InadiáveiS, urgentes fi! vão provocar

grandes mudanças na vida de Jaraguá
do SUl. Aliás, entre essas mudanças
poderia estar o que acaba com essas

convocações "acerto de calxa'� ,

SEXTA·FEIRA, 17 de dezembro de 2004

""Ondasmisteriosas
Dizem que acaba na semana que vem

o mistério sobre a tal nova rádio que se

Instala na regl2lo. Serl!l uma emissora AM,
de canelnhas, com o nome de Rádio
Clube. Mas os bastidores continuam
firmes falando numa outra concessão,
FM, que estaria sendo cobiçada por um

grande empresário local. A concessão
foi ganha por um profissional liberai de
Jelnvllle, O problema todo parece ser o

preço, que passa bem da casa do milhão
de reais. Resta saber se o mercado local
tem cepacldade para absorver tudo o

que dizem os boateiros.

"" Segunda época
Pelo menos em matéria financeira, duas
alas politicas ficaram para exame e

provavelmente vão reprovar este ano. Um
delas é constltulda pelo ,futuros ex

secretários municipais do governo Moacir
Bertoldl, que não conseguiram resolver
suas pendências Junto ao Serasa e similares.
Vão se contentar com o banco de reservas

(Iela·se segundo escalão), pelo menos até

que o tempo passe e possam ir dando

solução nas pendengas. Pode ser que na

primeira reforma de secretarlado, desde
que apresentem certidões negativas,
voltem ao estrelato,

"" Segunda época 2
A outra turma que ficou para exame final
em 2004 = e com certeza vai ter que
"fazer de novo a matéria" ano que vem
- é de uma das campanhas para prefeito.
Apesar de estar tudo rigorosamente
certo Junto à Justiça Eleitoral com

relação às contas de campanha, nas

Internas permanece um "rombo"
bastante desagradável. Já houve Jogo de
empurra, tentativa de acusação, multa
reunião, 'mas até agora o que se sabe é

que ainda falta um longo caminho para
resolver a questão. Para estes, derrotados,
2004 não vai terminar tão cedo.

E por falar em contas que ficam em

aberto, ainda dói a cabeça de empresários
locais que tinham Investimentos no Banco
Santos, aquele que deu um calote de R$
700 milhões e fechou semanas atrás. A d
maioria bronca dos empres·árlos é com q
seus analistas financeiros, que não .q
conseguiram ver um palmo adiante do d
nariz, mesmo quando às vésperas do

'o,
desastre havia todos os lndlclcs de que o

banco Ia quebrar.Tem gente desconfiada
J,

de que as bolas de cristal estão custando :':J

multo caro e não funcionam na hora mais =r
necessária.

UNIDADE

Nilda aposta em projeto que
interliga secretaria às igrejas

CAROLINA TOMASELLI

� Criação de sistema
informatizado quer
controlar repasse de
donativos

}ARAGUÁ DO SUL - A futura
secretária de Desenvolvimento
Social e Habitação, Nilda
Bertoldi (PL), afirma que uma

das prioridades a partir de Iode
,._.janeiro será a implantação de
preieto em parceria com as

igrejas católicas e luteranas. A

intenção é que a distribuição de
alimentos e roupas às famílias
carentes do município sej a feita
deforma mais organizada.
A assistente social informa

que ° projeto, em estudo pela
atual administração, pretende
unir os trabalhos da secretaria
com a Igreja Matriz São
Sebastião e Igreja Evangélica
Luterana, ambas no Centro,
onde se concentra a maior parte
dos donativos repassados às

paróquias. "As igrejas já
aderiram à idéia e es tão se

informatizando. Aliás, foi uma
preocupação dos próprios padres,

RAPHA,L GüNTHER

Nilda afirma que a intenção é implantar o sistema 17I0S próximos seis meses

que querem ter um controle
sobre o número de famílias

, carentes e as doações feitas", diz.
Nilda declara que a futura

'equipe da secretaria vai se reunir

com os responsáveis pelas
paróquias no início do ano para
tentar implantar a proposta nos

primeiros seis meses. O sistema

vai funcionar através de uma

rede de computadores, através
da qual' duas igrejas e a

secretaria terão acesso aos

cadastros das 800 famílias
atendidas atualmente. "Senão a

pessoa recebe donativos na

igreja, depois também pega na

secretaria, enquanto outros não
ecebem nada", justifica.
Segundo a assistente social,

o u'tro objetivo da próxima
administração na área social

contempla a criação de uma

cisa de passagem, não para

hospedar viajantes, mas para

que sejam conduzidos ao

mercado de trabalho ou

retornem à cidade de origem.
"Também será um local onde vão
ser atendidos por uma equipe
multidisciplinar, com assistência

médica", acrescenta.
PERFIL -'Natural de São

Paulo, Nílda Neves Sanches
Bertoldi mora em Jaraguá do Sul
desde 1987. É casada há 16 anos

com o prefeito eleito Moacir

Bertoldi, com quem tem três filhos.
Em 1988, trabalhou na empresa
Marisol como assistente social. De
2001 a 2003, assumiu a Gerência
de Assuntos Sociais, vinculada à

Secretaria de Desenvolvimento
Social e Habitação.

PT de Cuaramirim não abrirá mão da presidência da Câmara

p GuARAMnuM�A executiva do
T deCidIU, em reunião realizada '

quarta· feira, que não abrirá mão
da presidência da Câmara de

iereadores. O partido, que já
echou acordo com o PMDB '_ I

aliado nas I ' .' '"

,

e elçoes muructpais >,
eXige tempo de permanência de
um ano no cargo. Se confirmar o
apoio do PSDB, que elegeu o

vereador Marcos Mannes
Petistas t d bi

'

d
' ucanos e peeme e istas

ecidirão quem presidirá a Casa
a partir de Iode janeiro. Eles
prete dn em formar bloco de
°posi -

M' ,

çao ao prefeito reeleito

a�o Sérgio Peixer (PFL).
l presidente do PT Charles
On h' ,

'

g I, afirma que o partido não
aceita'
,

ta as declarações feitas à
Im '

prensa local do vereador
reeleit E

"
,

o p
° valdo João Junkes (PT),

pre
upa, de que abriria mão de

M
sldir a Câmara e apoiaria"
annes "S·.

d
. ao assuntos queeVelll '

v
ser tratados no partido. Oeread .

,or nao pode decidir por si

próprio", reclama, Ele lembra que
as três legendas já haviam
definido (i) tempo de permanência
,no cargo: um ano para o PT, um
'ano para o PSDB e dois para o

PMDB, pois elegeu três

parlamentares.
Longhi salienta que Pupo foi

convidado para a reunião da
executiva e que será comunicado
oficialmente sobre a deliberação.
''As razões que levaram ele (Pupo)
a tomar essa posição eu

desconheço. Em nenhum
momento consultou o partido",
comunica. O vereador, por outro

, lado, declara que Longhi fez
questão de marcar a reunião no

horário da sessão da Câmara, por
isso não pode participar. "Antes de
ter ido à imprensa, deveria ter

vindo conversar comigo",
reclama. Na avaliação de Pupo,
que reconhece não ter interesse

em presidir o Legislativo, o PMDB
pode representar o PT, "já que

Longhi defende que Pupo deve discutir as decisões com o partido somos uma coligação".

POL 131·

""Nem tio santos

'1

o

Seminário propõe aumento de:
renda aos produtores da regiãq

]ARAGuA 00 SUL - Aproxima
damente 40 representantes de
agricultores e entidades ligadas à área
ruralparticiparam, na tarde de ontem,
do Seminário de Políticas Públicas

'

voltadas à Agricultura Familiar.
RealizadopelaAssembléiaLegislativa,
o evento deb�Jeu alternativas para
incremento t9!renda dos produtores
ru�a região.
�ntre os temas, foram apre

sentados! financiamentos para

agricultura familiar cornoo Crédito
Solidário, da Cooperativa Cresol, e
projetos como o Beija-Flor, proposta
do governo estadual para inclusão

digital nomeio rural e CasaRural, da
Cohab (Companhia de Habitação
do Estado de Santa Catarina), que
propõemelhoria das habitações.

O deputado, Dionei da Sil�a
,

(PT), que propôs o seminário, afirma

o

que os produtores devem se organizar)
em forma de associação 0Ue
cooperativaparaparticiparde projetol
do governo federal e Conabl)
apresentado no evento, e conheçam

, 'J
outras propostas para o setor. '�
intenção é que eles comercializem
os produtos de forma organízada."
gerando renda para as famílias i?
beneficiando entidades assístenciaisjl
que receberão gratuitamente 051
alimentos", explica.

Dionei informa que o Copajs]
(Condomínio de Produtores de Leite
de Jaraguá do Sul), conhecido como
Mini Usina do Leite, já foi inserido
no projeto, só que através de [oínvílle.
"Queremos trazer a proposta para
nossa região no próximo ano,mas vai
depender da organização dos
agricultores e também do futuro
prefeito", disse.

C�SAR JUNKES

,Seminário apresentou projetos e financiamentos à agricultura familiá�

Edital de Convocação .t

?
t

o presidente designado da ARSEPUM (Associação Recreativa)
dos Servidores Públicos Municipais de Jaraguá do Sul), pessoa jC
jurídica de direito privado, CNPJ 83.784.652/0001-91, situado ,(

a rua Arthur Guenter,350, Amizade, cidade de Jaraguá do
Sul,vem através deste nomear a Comissão Eleitoral para as �

eleições da nova diretoria executiva/conselho fiscal e
Conselho Deliberativo, assim ficam designados os seguintes)
associados: l
Sr.lngo Ristow, Sra.Cleide Xavier e Sra. Eliziana dos Reis. 3

o

Daniel Francisco da Silva Mendes
Presidente da ARSEPUM

}

Jaraguá do Sul, 17 dezem�ro de 2004.

õ
('
"',

v

ABANDONO DE EMPREGO, -q

De, conformidade com o artigo 482 letra ';i': da consolidação das leis,�
de trabalho, informamos que o funcionário Edson Lemes Padilha,'
eTPS na 1 9760 série 021 -se, deverá comparecer no prazo de 48 (quarenta

1

e oito) horas à empresa eonstrumadi Empreiteira de Mão-de-Obre"
Ltda, sob pena de caracterizar-se abandono de ernpreqo. ,

Jaraquá do Sul, 16 de !:?ezembro de 2004

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ACEITAÇÃO

Cestas de Natal incrementam
as vendas de final de ano

MARIA HELENA DE MORAES

I!l-Em apenas um ponto
de venda foram

confecclonadas 12 mil

cestas de Natal

JARAGUÁ 00 SUL-As cestas de

Natal são responsáveis pelo aumento
(Ias vendas de final de ano em
I

Supermercados, postos de
combustíveis e lojas especializadas.

. Somente a redeMime de Postos de

Combustíveis montou e

cornercialízou de 12 mil cestas.
Noventa por cento desse total é

direcionada a empresas da região e

foram feitas por encomenda.

"Apenas para um empresa

entregamos 1.200 cestas",
exernplifica o gerente do PostoMime
da Walter Marquardt, Romário
Fiamoncini. De acordo com ele, a
tede Mime vende cestas de Natal
�m grande quantidade há dois anos,
sempre com uma excelente

aceitação. "Os itens são de marcas
conhecidas e aprovadas pelo
tonsumidor", ressalta o gerente.
i A autônomaElizabeth Benetta,
I

'

'45 anos, é especialista emmontagem

CESAR JUNKES

Elizabeth Benetta é e""specialista em cestas diferenciadas, feitas por encomenda e com detalhes personalizados
�It

de cestas e todos os anos �,a
serviços para o Posto Mime. Ele é

responsável pelos detalhes que fazem
a diferença, como a colocação de
um bichinho de pelúcia para cestas
endereçadas a meninas ou mesmo

champagne sem álcool para quem
não bebe. "Montamos cestas de
todos os tipos e preços. As cestas

""-

'Feira de Ministérios' quer
atrair comunidade da região

JARAGUÁ DO SUL - A
comunidade "Casa de Oração Para
Todos os Povos" realiza amanhã a

primeira Feira de Ministérios, que
apresentará os serviços oferecidos à
população. As atividades começam
às 9h com apresentação de teatro,
gincana, desfile infantil, música,
cantina, esporte, rec;eação infantil
(cama elástica, piscina de bolinha),
aeróbica, escola de música; coral
infantil, médicos e dentistas. O
evento está previsto para encerrar
às 21 horas.

Segundo o pastor superin
tendente da Casa de 'oração,
Lineas Domiciano, a Feira pretende

atrair visitantes de toda a região do
Itapocu, para 'conhecerem os

trabalhos desenvolvidos na igreja.
Fundada em 1999, conta atual
mente com 350 membros que
fazem trabalhos nos chamados
ministérios ou departamentos. Dos
34Ministérios implantados, 30 estão
em funcionamento e são

administrados por quatro coor

denadores que trabalham com os

líderes de cada ministério.
"Dividindo as funções, envolvemos
os membros em atividades dentro
da igreja", explica o Pastor
convidando a comunidade para

participar daFeira. (CG)

Feira dos Ministérios pretende mostrar trabalho da Casa de Oração

especiais são mais caras, mas são especiais, sete funcionários foram
únicas, exclusivas", esclarece �manejados de suas funções e há

Elízabeth, Para esteNatal, Elizabeth�Ummês trabalham com amontagem
deve termontada cerca de trêsmJ!l das cestas. Os preços e as

cestas especiais", comenta. embalagens são as mais' variadas

De acordo com o gerente do possíveis.AmaisbaratacustaR$22,90
Mime, a montagem das cestas e tem 12 produtos diferentes. Amais
começou há um mês. Além de cara pode custar até R$ 190,00 e é

Elizabeth, que trabalha só nas cestas feita por encomenda.

Gerentes de postos não sabem
<'

se reajuste será repassado

Até ontem os preços permaneciam os mesmos nos postos

JARAGUÁ, DO SUL - Os

gerentes de postos de gasolina da
cidade não definiram se repassam

para o consumidor reajuste de

0,9% anunciado em Santa
Catarina. A gerente do posto de

gasolina KM 7, localizado no

Bairro Barra do Rio Certo, Lilia
Hedler, informou ontem quenão
vai repassar para a bomba o

reajuste porque "o percentual é
insignificante". Nos demais

postos pesquisados, os

responsáveis afirmaram que
ainda não há definição sobre o'

assunto.

De acordo com informações
divulgadas, o aumento dos preços
dos combustíveis atinge somente
Santa Catarina e é devido a

alteração na base de cálculo do
ICMS (Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços). Este
seria o quarto reajuste desde

outubro, e elevaria o preço da

gasolina emR$ 0,022 sobre o preço
médio de R$ 2,405. O preço do
álcool não será alterado. No posto
Km 7 a gasolina comum está

sendo comercializada a R$ 2,33.

CP NOTASI-----�-

�VIAÇA�CANARINHO•
Uma Transportadora de Vidas.

Lazer • TurDsmo .. Fretamento

� REIVINDICAÇÃO
Comissão pela vida pede segurança
A comissão em Defesa da Vida esteve reunida no dia 15, na Unerj, para
elaboração de documento pedindo a iluminação e continuidade da
obras do túnel da BR 280, no km 70. Iniciada em dezembro de 2002s
retomada em 2003, vem sofrendo contínuas paralisações. O document�
foi enviado para o DNIT (Departamento Nacional de Infra-estrutura de
Transportes), SDR (Secretaria de Desenvolvimento Regional), Gabinete
do Deputado Dionei da Silva, Ministério das Cidades, Prefeito Irineu
Pasold e Prefeito eleito Moacir Bertoldi e Carla Schreiner (Unerj). A
comissão é formada pela Associação de Moradores do bairro Água Verde
Chico de Paulo, Estrada Nova, Monos, Três Rios do Sul, Vila Rau, Centr�
Universitário de Jaraguá do Sul e os Consegs dos bairros.

� PREMIAÇÃO
Escola jaraguaense recebeprêmiode inclusãodigital
A escola do Rio Molha recebeu na terça-feira o Prêmio Telernar de
Inclusão Digital. Desenvolvido com 22 alunos de quarta série, sob a

coordenação da professora Karin Bartel, a escola ficou em primeiro lugar, _

recebeu um certificado, troféu e RS 20 mil para aplicar na continuação
do projeto.

� ASSOCIATIVISMO

Curso de recursos humanos
Segurança e higiene do trabalho, rotinas da administração de pessoal e
legislação trabalhista são alguns temas que serão abordados através do
curso intensivo de férias de aperfeiçoamento em recursos humanos. O
treinamento é uma iniciativa da Associação Comercial e Industrial de
Jaraguá do Sul (Acijs), com o apoio da Sociedade Educacional de Santa
Catarina (Sociesc), e acontece de 17 de janeiro a 17 de fevereiro. Com
duração de 96 horas, as aulas serão' realizadas as segundas e quintas·
feiras, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul (Cejas). No total, serão 18

encontros, sendo 15 no horário das 16h30 às 22h30 e os demais das
18h30 às 22h30. Durante o curso, os participantes aprenderão sobre
recrutamento e seleção, avaliação das competências, remuneração e

benefícios, treinamento e desenvolvimento de talentos, relações
trabalhistas e sindicais e legislação previdenciária.

'

O investimento é de duas parcelas no valor de RS 305,00, o valor inclui

coffee-break,matériadidático e certificado. Inscrições e mais informações
podem ser obtidas através do telefone (47) 275-7017 ou pelo e-mail

capacitação@acijs.com,br

� ACT

Mais de 30mil professoresconcorrem paravagas
Cerca de 30,3 mil profissionais estão inscritos no wocesso seletivo

de Professor Admitido em Caráter Temporário para atuar nas escolas

da rede pública estadual para substituir docentes titulares nos casos

restritos pela lei. A Secretaria de Estado da Educação e Inovação
(SED) divulgou na terça-feira, nas Gerências Regionais de Educaçãoe
no site www.sed.rct-sc.br.a classificação dos aprovados.Os aprovados
terão três dias úteis para solicitar reconsideração. A escolha de vagas
se dará de acordo com a ordem de classificação do candidato
somente ao término do período de matrícula da rede, que encerr�

hoje e após a realização da quarta chamada de concursados, marcada

para os dias 24 e 25 de janeiro. O local, data e horário da escolha
serão divulgados pelas Gereis.

� VAGAS

Critérios para a escolha dasvagas
A escolha de vagas levará em conta a integração dos alunos e

distribuição do número de aulas aos professores efetivos nas 1.328

escolas da rede estadual. Para selecionar os inscritos, a Comissão
de Classificação de ACTs da Diretoria de Recursos Humanos
considera a habilitação, dando preferência à licenciatura plena e

cursos .de pós-graduação na disciplina específica ou área de

educação. Podem ser classificados ainda os que têm licenciatura
curta na área e em disciplina específica ou magistério. Cont� como

critério o tempo de serviço ,no magistério público estadual e em ...

outras redes. Também interferem na escolha cursos de

aperfeiçoamento, freqüentados ou ministrados nos anos de 2002

a 2004, atualização na disciplina ou área em que o pro!essor
pretende atuar.concluídosaté 31 de outubro deste ano.CandidatoS
com ensino médio para a área de Educação Infan:iI.�odem s;;
classificados depois de esgotadas todas as possibilidades.
admissão dos candidatos habilitad�s pelo critério de freqüê,nCla
por fase em curso de licenciatura plena na disciplina espeCIfica,
maior tempo de serviço no magistério público estadual, ser

estudante do programa Magister na disciplina escolhida e pOSSUir
curso de aperfeiçoamento ou atualização, freqüentado nOS an�:
de 2002, 2003 e 2004, concluídos até 31 de outubro. Em casa

o

empate será levado em conta o maior tempo de serviço n

. ,.

ibli di" d dependentes.rnaqtsteno pu ICO esta ua e o malar numero e

�
..
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DESAPONTAMENTO

Sindicatos protestam contra

carga horária no comércio
CWCE GIRARDI

�Passeata critica que

o horário natalino foi

imposto à revelia

dos comerciários

JARAGUÁ DO SUL

�Representantes de sindicatos de

trabalhadores protestaramnamanhã

. cle ontem contra a impo�ição do

Sindicato Patronal com relação ao

'horárionatalino. Pelo terceiroanonão

houve acordo sobre os direitos dos

trabalhadores no período de final de
ano. O presidente da CUT de

Florianópolis, Paulo Gonçalves e o

,Presidente da Federação dos

:Trnbalhadores doComérciodeSanta
:Catarina, FranciscoAlano, também
iestiverampresentes na passeata que
saiu do sindicato do comércio e

percorreu o centro, onde foram
distribuídos cerca demil panfletos de
protesto nas lojas.Na praçaÂngelo
Piazera osmanifestantes criticaram a

intransigência do sindicato patronal
esolrítaram apoio dos funcionários.

Segundo o sindicato dos

empregados, a comissão de nego

ciação coletiva patronal não enviou

seA" �
Sindicato dos Empregados no comércio de Jaraguá do Sul e Região

Manifestantes percorreram ruas e entregaram folderes contestando posição do sindicato patronal
a proposta de acordo para a

prorrogação do horário de trabalho,
como ocorreu com os outros

municípios da região. O horário
natalino foi negociado individual- \

. mente com cada empregado. Pela
decisão dos empresários, lojas e

supermercados ficarão abertas aos

domingos, apesar de os comerciários
serem contra. "Todas as outras

.çategorías conseguiram algum tipo de
negociação coletiva, somente a dos

empregados do comércio não houve
acordo", critica a presidente do
Sindicato dos Empregados do
Comércio, Ana Roeder.

O presidente daCUTdesaprov
a atitude do sindicato que, segundo
ele, tem explorado o funcionário. "O
bancode horas, ao invésdehoraextra,
é uma exploração ao funcionário que
precisade dinheiro e acabanão tendo

opção e aceita a imposição dos

patrões", criticaGonçalves.

Alano acredita que a intran

sigência do sindicato patronal não é

econômica,mas política e ideológica.
"A cidade está à mercê dos

empresários, que ditam como querem
e quando querem, e todos àcabam
acatando. Isso tem que acabar", diz
Alano.OCorreio doPovo fez contato
com o presidente do Sindicato

Patronal, BrunoBreithaupt, mas até
o fechamento desta edição não

obteve resposta.

Jornal'é base para pesquisa sobre a Revolução de 1930
JARAGUÁ DO SUL - Jornal

mais antigo ainda em circulação
no Estado, o Correio do Povo,
também é fonte de pesquisas. O
advogado e co�onel da Polícia
Militar aposentado, Valmir Lemos,
que pesquisa há um ano e meio a

Revolução de 1930, esteve em

Jaraguá do Sul, recolhendo'
informações sobre a "Coluna
Nordeste", que passou pela cidade
emmeados de outubro de 1930.,

Lemos conta que o interesse
pela Revolução de 30 começou
em 1992, quando um padre
holandês comentou que a história
do Brasil não é preservada, por
que havia seis ou sete túmulos,
no meio da mata, na cidade de
Anltápolis (Se). "Até hoje
ninguém sabe o nome destas
pessoas, só sabemos que eles foram
arr

'

eglmentados pelo governo do
estado para lutar, junto de um

pelotão da PM tentando conter
"e

'

a aluna do Litoral", explica.
Em Jaraguá do Sul, o

pes .

dqUIsa ar encontrou algumasfotosd .

d
os lUtegrantes da Coluna

o Nordeste, que estão hoje
Spreservadas no museu Emilio da
Ilva "E

h
. ram uns sete, oito mil

Otnens, que passaram por aqui,
vlnd d�Blumenau, para pegar

Lemos pesquisa a Revolução de 30 nos arquivos do Correio do Povo

o trem que os levaria para
Curitiba". Nos arquivos do
Correio do Povo, Lemos
encontrou artigos e notas sobre
a passagem dos revoltosos.
"Infelizmente a preservação de
documentos é precária no

Estado. Os documentos

,

influência da cultura "café-com

leite", em que os presidentes do

país eram sempre indicados dos
estados de São Paulo e Minas

Gerais, A revolução culminou com
o Estado Nov�, quando Getúlio
Vargas assumiu a presidência do

"-

Brasil. (MB)

importantes que encontrei,
foram resgatados no Rio de

Janeiro, Paraná e Rio Grande do
Sul".

A revolução de 30 foi um
movimento iniciado no Rio
Grande do Sul e que tomou

forma depois de alguns anos de

Preparatório
Para Exame de
Proficiência
em Lingu« Inglesa

CP JURíDICO
... Câmara dos Deputados aprova
a nova lei de Falências
o plenário da Câmara aprovou na noite de anteontem, por votação simbólica,
o projeto da Lei de Falências. A matéria vai agora à sanção presidencial. Entre
os objetivos da nova lei, estão a viabilização da recuperação das empresas em

dificuldade financeira, com a manutenção de empregos e a redução dos juros
bancários por meio de maiores garantias para credores que emprestaram
dinheiro a essas empresas.
A atual Lei de Falências e Concordatas esteve em vigor por quase 60 anos. A

nova legislação não se aplica às empresas que já estão em processo de

concordata e falência.
O deputado relator do texto na Câmara, o gaúcho Osvaldo Biolchi (PMDB-RS)
apresentou parecer favorável à aprovação da matéria, apesar de ter se

mostrado contrário ao texto que retornou do Senado.

Veja, em tópicos, algumas das novidades sobre a nova lei

1. O texto aprovado restringe aos créditos sem garantia - os chamados

quirografários - o benefício do parcelamento em 36 meses, com prazo de
carência de 180 dias, em parcelas atualizadas e acrescidas de 12% de juros
anuais.
2. Desaparecem as concordatas preventiva e suspensiva, bem como a

continuidade dos negócios do falido. Em substituição foi criado um único

processo, chamado de recuperação judicial, que ocorre sempre antes de uma

possível decretação de falência.

3. Outra inovação da nova legislação é a possibilidade de que o devedor

negocie suas dívidas com os credores serna necessidade de recorrer à Justiça .

4. Pela lei que ainda está em vigor, o empresário que propusesse dilatar o

prazo de Jpagamento de suas obrigações e pedisse remissão de seu débito

poderia ter sua falência declarada.
5. Quantos às empresas de transporte aéreo, o relator opinou pela exclusão

de dispositivo que garantia a não suspensão do exercício de direitos em

contratos de arrendamento mercantil de aeronaves na recuperação judicial
de companhias aéreas,
6. Os débitos trabalhistas deverão ser pagos em seis parcelas mensais, iguais
e sucessivas, contadas depois de vencida a primeira prestação (180 dias

após apresentação do pedido de recuperação em juízo).
7. O juiz poderá atender a pedido fundamentado do devedor e decidir por
outra formaAe pagamento ou parcelamento, facultada a prorrogação por um

ano, no má�mo, se tiver a anuência expressa da maioria dos credores.

8. agamento dos credores responderá a uma nova ordem de prioridade. A
.

t gente dá prioridade ao pagamento dos créditos de natureza trabalhista

e fiscal. O texto aprovado define que os créditos com garantia real (dívidas
bancárias) passam a ter prioridade no processo de falência.
9, Os créditos dos bancos ficam abaixo apenas dos créditos trabalhistas, estes
limitados ao valor equivalente a 150 salários mínimos:

10. Para o pagamento das dívidas, o devedor poderá ter seus bens vendidos

sem a necessidade de composição do quadro geral dos credores.

Romeo Piazera Júnior, advogado na Cassuli Advogados Associados 515,

reproduz texto extraído do sitio www.espacovital.com.br.

de Férias
de: 17/01/2005

a: 25/02/2005
Matrículas
Abertas

•

IA até�M�
1"9 e$nn

�spanhol
F'� faça o equivalente a um ano

F" aulas de 2a a 6a à noite

informações:

��I<?':U:;:
275-3475

fellows@netuno.com.br

aulas aos sábados
das 10h às 12hNovas

Turmas
início:
12/02/2005

��I<?��:
Fone (47)275·�475

fellows@netuno.com.br
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ídolos do Juventus e JoinviHe
revivem emoções do, clássico

JUI.IMAR PIVATTO

...Craques do passado
fazem partida
beneficente no

João Marcatto

Toto em 1991, o artilheiro

Zagueiro Alcir, em 1995

Treino em 1994: agora, a base para o jogo de sábado

o meia Biro-Biro, em 1995 Goleiro Leonetti, em 1994

]ARAGuA 00 SUL- Sábado é dia
de reviver os bons tempos do maíor
clássico regional do futebol. Craques
do passado do Juventus e doJoinville
fazemjogobeneficente 110EstádioJoão
Marcatto, às 17h30, onde o ingresso
será um quilo de alimento não

perecível.Aprelímínanmarcada para
às 16horas,seráafinaldoCampeonato
[araguaense de Futebol Sênion no

confronto entre Veteranos da Vila
LalaueVitória. Time de 93: Alcir e Márcio Ventura (30 e 4° em pé), Blro-Blro e Ricardo (1 ° e 4° agachado): confirmados

Quemestáorganizandoo time do
Juventus é o técnico ItamarSchüller
e opresidente da LigaJaraguaense de
FutebolAmador, RogérioTomazelli.
Por parte do ]oinville, quem está
convocandoos atletas éocomentarista
Ricardo Freitas. Tomazelli falou que é
uma formade coroar o ano do futebol
de ]ataguá do Sul que, segundo ele,
foiumdosmelhores. "Percebemos isso
com a ascensão do futebol amador;
com estádios cheios.O que também
se percebeu nos jogos do ]uventus e

da Malwee. O torcedor só tem a

comemorar", comentou.
Para os saudosistas, será a

oportunidade de rever os craques do
time de 1994, que tinha no ataque
Alaor, Ricardo e Índio, todos
confirmados para a partida. Além
deles, quem também confirmou

presença é o centroavante Tato, que
iniciou a carreira no tricolor

jaraguaense no inicio da década-de
90. Dentre os títulos do craque, estão
oBrasileirode 1992, comoFlamengo
e o Campeonato Mineiro de 1993,
onde foiartilheiro emelhor jogadorda '

competição.
"Será uma boa oportunidade de

rever os ex-companheiros de trabalho,
aindamais noestádioqueme projetou
para o futebol", disse Toto. Para ele,
mesmo sendo umapartidabeneficen
te; a rivalidade não vai ser deixada de
lado. "Ninguémvaiquererperder, pois
isso estádentro de cada um. E farei o

possível para marcar o meu gol",
prometeo atacante, que vaijogar tam
bém aprelirrúnar; no time doVitória,
fazendo dupla de ataque comAlam:

Juventus: Biro-Biro, Alaor, Tino, Alcir, Ricardo, Daniel Pereira, Gomes, Hélio, Kaska, Zé Mário, llton,
Itamar Schüller, fndio, Márcio Ventura, Mario Pereira, Rogério Tomazelli, Rui, Silvinho, Tôto, Valmor e

Leonetti.
Joinville: Nardella, Zé Carlos Paulista, Ricardo Freitas, Adilsão, Pingo (ex-Botafogo carioca), Rocha,
André Freitas, Ricardo Oliveira, Pachequinho (ex-Coritiba), Fabinho, Michel, Mineiro, Palmito (ex
Brusque); João Carlos Maringá, Sidão, Vilson, Goiano e Fantlck.

Família Schürmann e Marina Silva inauguram Parque em se
DA REDAÇÃO - A ministra do

Meio Ambiente Marina Silva já
confirmou presença na inau

guração do Parque Ambiental
.

\

Instituto FamíliaSchürmann, às 11
horas deste domingo. O Parque
está localizado no município de

Bombinhas, distante 60 quilômetros
de Florianópolis e promete se

transformar em referêncianacional
no que se refere à preservação do
meio ambiente no Brasil.

O Parque está localizado numa
área de' 30 mil metros quadrados,
emmeio aomais puro verde do que
resta da Mata Atlântica. Sua
estrutura conta com um espaço de

informática, que visa proporcionar

a integração social e digital da
comunidade de Bombinhas, um
museu com fotografias das viagens
realizadas pelos Schürmann, assim
como objetos de diversos cantos do
mundo, uma trilha ecológica, uma
estação de tratamento e reciclagem
de água (98% da água utilizada no
parque é reciclada, fora os 15 mil
litros que são captados das águas
das chuvas), além de um auditório

para 70 pessoas para a apresentação
de vídeos sobre as viagens e sobre a

, natureza.

Sua construção foi realizada de
forma que houvesse o menor

impacto ambiental possível. Não
foràm abertas passagens para

caminhões ou tratores. por

exemplo, assim como as árvores e

'vegetação em geral puderam
permanecer "de pé", mesmo que
tivesse de ser aberto um buraco no
chão e no teto. As paredes verdes
também ocultam o prédio emmeio

à mata e a vista para a praia do
Ribeiro torna-se ainda mais

interessante. Com essamesma vista

também é possível saborear um '

gostoso café no Café Moai, um
agradável ambiente com saborosas
delicatessen, ou ainda fazer algumas'
compras naAdventure House, loja
especializada em artigos de

aventura, com a venda de produtos
exclusivos.

• Depois de retornar de

mais uma expedição, desta
vez pela costa brasileira, a
família denaveqadores
mais conhecida do Brasil
recebe a Ministra do Meio

Ambiente, Marina Silva.

• O Instituto Família

Schürmann, está
localizado no município
de Bombinhas (SC), a 60

quilômetros de

Florianópolis,
aproximadamente, na
Praia do Ribeiro.

ESPORTIVAS
... DECISAo
Atlético-PRqueresquecerdenúncia
Em um dia tumultuado pela denúncia do presidente do Vasco da Gama
EuricoMiranda, de que o Atlético teria ofertado R$1 milhão aOsjogadore;

,

cariocas para se empenharem mais contra o Santos, a comlssao técnica'
procurou se concentrar apenas no treino tátlco'reallzado no CT do Caju
ontem à tarde. A partir desta quinta-feira a equipe entra em regime de
concentração para a partida contra o Botafogo, no próximo domingo
Par� esse jogo o técnico Levlr Culpl terá a volta do mela Jadson qU�
cumpriu suspensão contra o Vasco.Além do reforço no elenco, o Atlético
aposta na força de sua torcida, que no segundo dia de venda de Já
comprou' 5.900 Ingressos. Apesar do clima de desánfmo que tomou
conta do clube desde a derrota para o Vasco da Gama, o ala Fernandlnho
teve motivo para comemorar. O atleta foi convocado para a seleçêo
br,asllelra Sub-20 que disputará o torneio Sul-Americano da categoria no
lníclo de 2005 juntamente com Evandro.
"É multo Importante essa convocação, mesmo assim, gostaria que 1
tivéssemos com mais possibilidades de ganhar o campeonato braSileiro;
disse. Mesmo abatido, a diretoria e comissão técnica não farão nenhum
esquema especial de motivação para os atletas. Eles têm se reunido ,

antes dos treinos e, segundo a maioria, a Intenção é acabaro campeonato "

com uma boa apresentação e quem sabe, ganhar o tltulo."Estamos
lutando por um trabalho de toda ii temporada, um caminho que
construlmos� disse o técnico Levlr Culpl. Sobre uma posslvel premlaçao
pela conquista do titulo, o presidente do Conselho Gestor, João Rocha

.

Fleury não quis comentar."Há uma cláusula do nosso acordo com os

jogadores que proíbe a divulgáção sobre esse assunto': disse.

... BASQUETE
Lula Ferreira será secretário em Ribeirão
Aloísio Elias Xavier Ferreira, o Lula Ferreira, técnico da Seleção Brasileira
de Basquete e do COC Ribeirão, assume no próximo dia 10 de janeiro a

Secretaria Municipal de Esportes de Ribeirão Preto. O anúncio foi feito
na manhã de hoje, pelo prefeito eleito Welson Gasparini (PSDB), que
anunciou todos os secretários, presidentes e superintendentes de

autarquias que vão trabalharem seu governo.Mesmo aceitando o cargo,
ele continuará dirigirindo a equipe do COC Ribeirão e a Seleção Brasileira,
"0 prefeito (eleito) sabe de minhas atribuições e também sabe que não

tenciono deixá-Ias'; disse Lula Ferreira. Ele sabe que não será fácil

desempenhar todas as funções, mas trabalhará para isso. liA seleção
brasileira é uma coisa pontual e o COC eu treino aqui mesmo em Ribeirão,
por isso será possível conciliar; garante.
Lula diz que terá que se desdobrar para desempenhar a contento todas
as funções."Mas como esportista estou acostumado a enfrentar desafios,
Este será mais um': E sabe que terá condições de dirigir a Secretaria

porque trabalha com esporte. Sobre projetos e planos ele ainda não fala,

"Somente após a posse': Com três títulos de campeão paulista de

basquete (2001,2002 e 2003), um brasileiro (2003) e um vice do

brasileiro (2001), Lula Ferreira considera que o esporte tem que andar

atrelado com educação e inclusão social. Sobre a nova função ele afirma

que "Ribeirão é um importante pólo regional e o esporte tem que
caminhar concomitantemente com essa grandeza':

.... INTRANSIGÊNCIA
Oimba recorredemulta no Flamengo

."

Délcio Cardoso, procurador do atacante Dimba, revelou nesta ontem

que o jogador está recor�endo da decisão da diretoria, de puni-lo em

40% do seu salário de novembro decorrente de polêmica com o treinador
Ricardo Gomes."O atleta não pode ser responsabilizado por algo que
ele não disse. A diretoria tem o direito de multar, mas o mérito da multa
tem que ser discutido. O Flamengo terá o bom senso de analisar as

razões e rever a rnulta'eflrmou Dékio Cardoso à Rádio Brasil.
Na ocasião da discussão, foi publicado em jornais uma possível declaração
do jogador às vésperas da partida contra o Juventude, anunciando um

boicote de treinador e jogadores contra ele.Como represália, o Flamengo
multou o jogador em 40% dos seus vencimentos no mês de novembro,
Já Ricardo Gomes foi demitido do cargo após derrota na mesma partida,
O procurador aflrmou que o atacante tem um projeto a médio e longo

prazo no Flamengo. Segundo ele, o atacante tem contrato até meados
ç

de 2006 e pretende cumprir o contrato até o fim."Dimba está encarando •

o maior desafio da vida. Ele tem contrato até julho de 2006 e enxerga0

projeto Flamengo a médio e longo prazo; afirmou.

Falecimentos
Faleceu às 16:00h do dia 14/12,a senhora Ida Marquadt Lickfel�,
com idade de 81 anos. Ovelório foi realizado no Salão da Igreja
Cristo Salvador e o sepultamento no Cemitério Rio da LuZ l°'dFaleceu às 02:30h do dia 15/12, o sen hor Rafael Fernan es

Oliveira, com idade de 67 anos. O velório foi realizado em sua

residência e o sepultamento no Cemitério Vila Rau.

Falec.eu às 02:30h do dia 15/1,2� a se.nhor� Matilde Martins NU��I�
com Idade de 74 anos. O velório fOI realizado na Capela da

Lenzi e o velório no Cemitério daVlla Lenzi.
ki

Faleceu às 11 :30h do dia 15/12, o senhor'Aluisio KlimbO�� �
com idade de 69 anos. O velório foi realizado em sua residênCia
o sepultamento no Cemitério da Vila Lenzi

. 111
Faleceu às 14:30h do dia 15/12, a senhora Maria pasquall,COIO
idade de 69 anos. O velório foi realizado na Igreja São Pedro Aposto
e o sepultamento no Cemitério de Bom Jesus.

111
Faleceu.às 22:00h do dia 15/12, o senhor Nicolau Krause:co O
idade de 60 anos. O velório foi realizado em sua residênCia e

"sepultamento no cemitério Municipal de Guaramirim.
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A CONFRATERNIZAÇÃO
DA M BORRACHAS

OlVERSÃ PARA S PE UENOS ... ·

Momentos de pura
alegria e descontração
também para os filhos

,
de funcionários. Seja na

- piscinade bolinhas.na
cama elástica ou

recebendo pintura facial,
todas esperavam pelo
qrande momento da
noite: a hora de ganhar
presentes de Papai e
Mamãe Noel em pessoa!

/::, o tão esperado e claro, apreciado churrasco

ãl
[4'\}1.18''].' "41#4'444

A empresa I/Borrachas BM"juntament·
.

.

colaboradores, familiares repres t
e Com sua diretoria, deseja a todos os seus

. FELIZ'NATAL
en a�tes, clientes, fornecedores e amigos um

,

. e PROSPERO ANO NOVO!
.

Rua Apiuna nO 157,
bairro Rio Hem
Schroeder -

Te1.374-1199
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SEXTA-FEIRA, 17 de dezembro de 2004ESPORTE
DECISÃO NO PERU

Malwee espera um adversário na retranca
.

'
.

Jl:JLlMAR PIVATTO

� Equipe viaja de

madrugâda e

faz a primeira
partida amanhã

JARAGUÁOOSUL-Durante toda
a semana, aMalwee treinou voltada

para o próximo e mais importante
desafio do ano; a, final da Copa
América.AequipeViajanestamanhã
parao Peru, para enfrentar oKansas,
em'duas partidas. A primeira será

,

amanhã, às 16h (horade Brasília), e a
segundanodomingo, aomeiodia, com
transmissãodaRádioJaraguá.

,

Na manhã de ontem, os atletas
fizerammusculação e umcoletivo.O
auxiliar técnicoMarcosMoraes disse

Xoxo (com a bola) disse que é preciso errar o mínimo possível

• Se recuperar os pontos, o'
São Caetano volta a 77, um
atrás do Palmeiras. Assim, a
rodada de domingo
ganha importância para os

dois times, na luta por
uma vaga na Libertadores.

• No domingo, o São

Caetano enfrenta o

Atlético-MG em Minas,
enquanto o Palmeiras vai
ao Rio enfrentar o
Fluminense.

Treino foi intenso para adaptar o sistema de ataque para a decisão de fim de semanaque espera um time. na retranca.

"Iiabalhamos toda a semanapra isso.
Não temos corno aperfeiçoar nosso Chico, queveiodaUnivali, eRafinha, "Não podemos entrar sempre com os "Temos que errar omínimopossível.
ataqueparaesse tipode jogo,mas tenho ex-Colegial. "Eles estarão adisposição quatro atletas no ataque. Temos que Treinamos tambémchutes demédia
certezaque aequipe estarámais atenta edevemjogar.iníormouMcraes.jáo teressecuidado,paranãoterproblemas distância já que não podemos dar

paranãosofrercomosccnrra-ataques", ala Falcão joga sOQente a primeira no setor defensivo", disse ainda muito o contra-ataque. Foi com esse

comentou. partida,poisViajap�urique (Suíça), Moraes. esquema que eles chegaram à

A Malwee viaja completa, onde, na segunda-feira, �be o O ala Xoxo tem o mesmo decisão", disse. Sobre amarcação, o
inclusive COJ:l1.dois novos reforços; prêmiodemelhorjogadordo�do. pensamento do auxiliar técnico. jogadordissequeaMalweevaiprecisar

���C�é���-I--------------�
RIo DE JANEIRO - O auditor do os dois times, na luta por uma vaga esgotados os recursos na esfera ItSTJD (SuperiorTribunal de Justiça na Libertadores de 2005. Afinal, esportiva. Mas adiretoria do clube

Desportiva) OscarArgollo, relator a definição do caso sairá apenas j á manifestou a intenção de
do processo sobre a morte de na terça-feira. No domingo, o São, recorrer à Justiça comum para

Serginho, pediu nesta quarta-feira Caetano enfrenta o Atlético-MG reaver os 24 pontos perdidos.
mais tempo para analisar os autos. emMinas, enquanto o Palmeiras
Com isso, o julgamento em vai ao Rio enfrentar o

segunda instância do recurso Fluminense.
movido pelo São Caetano, que O futuro do São Caetano está

deveria acontecer nesta quinta, foi nas mãos de seis auditores do
adiado para terça. STJD. A expectativa é de votação

Na semana passada, � apertada. Se houver empate, a

presidente do clube, NairoFerreira legislação esportiva diz que
de Souza, foi punido com dois anos prevalece o resultado favorável
de suspensão e o médico recebeu aos réus. O presidente e omédico

pena de quatro anos. E o São do clube, Nairo Ferreira de Souza
Caetano perdeu 24 pontos no e Paulo Forte, respectivamente,
Campeonato Brasileiro, além de ter não devem ter a pena alterada.
sidomultado emR$ 50mil. Na semana passada, a 1ª

Se recuperar os pontos, o São Comissão Disciplinar do SJTD
Caetano volta a 77, um atrás do levou 8 horas e 35 minutos para
Palmeiras. Assim, a rodada de apreciar o caso. Se a punição for
domingo ganha importância para confirmada na terça-feira, estarão

cercarmais do quemarcar em cima.

"Por serem jogadores de campo, eles
têm bom domínio de bola e sabem

jogarcomo corpo", completou.
Outra preocupação da equipe é

comaarbitragem,mais rigorosaque a
brasileira. "Não podemos exceder o �

limite de faltas, pois isso é uma ilIllli

forte de qualquer equipe de Full1l',
avaliouXoxo. Se conquistaro ti�i
Malwee disputará a final da Ta�
Intercontinental contra o cam[ci:
europeu, em data e local ainda aa
definido.

DQIIEiDJ_TlIN?
Ingressos para Santos e Vasco estão esgotados

DA REDAÇÃO-Mesmo jogando
longe da Vila Belmiro, o time do
Santos vai contar com o apoio
máximo da torcida na partida
decisiva desse domingo, contra o

Vasco, em São José do Rio Preto.
Todos os ingressos colocados à

venda para os santistas acabaram
no início da tarde de ontem. A

partida acontece no interior de São
Paulo porque o Santos foi punido
com a perda de mandos de campo
por problemas com seus torcedores
na Vila Belmiro.

Dos 36.426 bilhetes colocados
à venda, sobraram apenas os que
são reservados para os conselheiros
e proprietários de cadeiras cativas,
que ficam reservados. Se esses

ingressos não forem comer

cializados até sexta-feira, existe a

possibilidade de serem vendidos no
estádio Benedito Teixeira, em São

José do Rio Preto.
A venda de ingressos causou'

tumulto entre os torcedores e

brigas foram registradas em frente
à Vila Belmiro, um dos pontos de
venda. Na cidade onde vai

acontecer a partida, .torcedores
denunciaram a ação de cambistas.
Uma vitória garante o título para o
Santos. Em caso de empate ou

derrota, o time do técnico
Vanderlei Luxemburgo terá que
torcer por um tropeço do Atlético

Paranaense, que enfrenta o

Botafogo em casa.

• Dos 36.426 bilhetes

colocados à venda,
sobraram apenas os que
são reservados para os

conselheiros e

proprietários de cadeiras

cativas, que ficam
reservados.

• A partida acontece no

interior de São Paulo

porque o Santos foi

punido com a perda de
mandos de campo por

problemas com seus

torcedores na Vila Belmiro.

Q Jump Ieen mistura di�ersão, saúde utilizando

mini"trawpoflns,essa atl�idad� foi projetad&
especia]llwnte peca C(S eondiÇ.ões lisicas da

criançada. O ctum!> Teeo é indicado pal'a mianÇl\s
8 partir !lAS 7 anos de idade, estando QS peis
matriculados na Impulso ou não,

16k3.0min até l1b15min < 2]l_
.' 5414.b.3.Dmin até 15h15min < ;;;1

o Jump Teen dilsOOwMl a coordenação IOOI.IIf"i!

e �1lera B e.I1!l!J"§Íi; iI6 garotada. lOO�ndQ a

� de�tl'�Qe!l\ oomoc
O� Teen I� 00� 1l.ii!llIb\'OO da \wa
�tàNI �1I"OOlin 6 cr'.ooça da i"OO1la 00s�
e��e!fuJW

rll11pulso
Rua Epitâcio PesS:!6 1081 ClJIllJ1l

CE? Sg25 '1-100 Jaragwí 00 Sul. se to'
<'l7 275 'lllõ2 acedem ,rmpu'W gterra.CIli11·

Que neste Natal você abra seu coração. sonhe.
deseje. ame, sorria .. fiQue feliz .. volte a ser criança ...

Desejamos a você um Natal

cheio de paz. amor e felicidade.
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SUPLEMENTO DE VARIEDADES E

OCORREIO DO POVO

o baixista
Jaco disse

que tem
influência de
Guns N' Rases

quando
compõem as

linhas de
baixo para as

músicas

Mesmo com as características do punk
rocklhardcore, a banda Distorção de Jaraguá do

Sul, prefere se desvincular de rótulos."Não
gostamos de ser comparados com as bandas do
estilo.Queremos nos sentir bem com o que

fazemos'; disse o vocalista e guitarrista Luiz. Junto
com o baixista Jaco, eles montaram a banda

Atitude em março de 2003."Nosso som era mais
punk" informa Jaco. Os dois, junto com outro
baterista, tocaram até o Festival Alternativo
desse ano,� com o nome Distorção."O nome

surgiu porque, na época, não tínhamos pedal pra
guitarra, e brigávamos por causa da má
qualidade da distorçáo" lembra Luiz.

No outro lado, o guitarrista Gabriel e o baterista
Xande tocavam em outras bandas, como a

Salvem as Baleias
,

Uinin.A idéia dos quatro,
desde o início, foi fa \ música própria. Após o

Festival Alternativo, rea zado em julho, os quatro
começaram os ensaios e as composições que

resultam na demo da banda, com cinco músicas
próprias em português."lsso não significa que,

o guitarrista
e vocalista

Luiz,
responsável
pelas letras
da banda,

procura aliar
às guitarras
da banda

Gabrie (guitarra e

b�cking Vocal) tem
�alzes hardcore, citandoandas como Dead Fishe Green Day

bateria há três
Xande toca

a 'pegada'f \ u'Que su
anos e a o

dos gaúchOS do
vem do som

Cachorro Grande

futuramente, não faremos músicas em inglês';
comenta Luiz.

Os temas das letras falam sobre relacionamentos
e situações de uni "maluco punk rock'; como diz
a letra de "Menina Punk Rock.dlzendo que"tudo
que eu tenho você também quer, menina punk
rockjá virou mulher'Os shows da banda são um
detalhe à parte. Os quatro se entregam, levando
a loucura os fãs do gênero, proporcionando as

famosas "rodinhas" em frente ao palco:
"Estamos fazendo bastante shows.Tudo isso
porque não escolhemos local pra tocar'; disse
Gabriel."Se convidarem pra inauguração de

ponto de ônibus, estamos aí'; emenda Luiz. Sobre
viver exclusivamente da música, os quatro

pensam sim nessa possibilidade."Quanto mais
gostar do que se faz, mais se cresce com isso';

disse Jaco.
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I CINE PROGRAMAÇÃO DA REGIAO I
De 11 a 23 de dezembro

Blumenau - Rua Sete de Setembro

FILME/HORÁRIO GENEROFILME/HORÁRIO
Os Incriveis
14:00,16:30·19:00·21:30

Os Incrlveis
14:00 16:30 19:0021:30SextaaDom.eTer.aQui.
14:0016:30SomenteSegundaAs Branqueias

15:00· 17:00 Dança Comigo
14:30 17:00 19:30 22:00 Sexta a Dom. e Ter. a Qui. R

, 14:30 17:00 Somente �egunda
Lutero
19:00·21:15

Xuxa e oTtesouro da Cidade Perdida
14:30 ·16:15 ·18:00 ·19:45

Um Natal Muito Louco
13:30 15:30 17:30 19:3021:30 Sex.a Dom.eTer.a QuI. C
13:30 15:30 Somente Segunda

Bridget Jones 2
14:1516:4519:15 21:45 Sexta a Dom.E Ter. a Qui. D
14:15 16:45 Somente Segunda

Show De Vizinha
19:45 21 :50 Sexta A Domingo e Terça a QuintaJoinville - Rua Visconde de Taunay

FILME/HORÁRIO O Expresso Polar
13:45 15:45 17:45 Sexta e Terça a Quinta
13:45 17:45 Somente Sábado e Domingo
13:45 1 S:45 Somente Segunda

AV
Os Incrlvels
14:0016:3019:00'21:30
14:00 16:30 Somente Segunda-feira Ola 20/12/04 Bob Esponja

1 1 S:45 Pré-estréia Sábado e Domingoo Expresso Polar
13:30·1 S:30 17:30

� ���� ., r3g0s�����:�:�����.fe���I��gl?�i�418 E 19/12/04
Meu Vizinho Mafioso 2
22:00 Sexta a Domingo e Terça a QuintaBrldget Jones 2

�:��n��:��lra Ola 20/12/04 Não Havere Sessão Deste FUme Xuxa E O Tesouro Da Cidade.
14:00 16:00 18:0020:00 Sex.a Dom.eTer.a Qui.

________
�14�:0�0_16=:0�0�S�om�e�n=te�Se�g=un=da�-----------------�

Bob Esponja
15:30 Pré-estrela 18 E 19/12/04

A GER
SOCIEDADE CULTURA ARTlSTICA

r-UNOAOAEM08-00-1956 Contato:275 2477 - 370 6488

Informativo Paroquial
18 e 19 de dezembro - 4° Domingo do Advento

NOSSA MENSAGEMMissas

SABADO
08:30h Lar das flores

19:00h Matriz
17:30h S. Luiz Gonzaga
19:00h Perpétuo Socorro
17:30h· Rainha da Paz

19:00h São Francisco de Assis

"Jesus Emanuel, o Deus está conosco"

Irmãos e Irmãs, na festa do NATAL celebramos o mistério central
de nossa fé: em Jesus Deus se torna presente e visivelmente age
entre nós. O profeta aponta para esse mistério do Deus que vem estar

e viver conosco. O Apóstolo Paulo nos lembra que a alma de um

apóstolo, realidade do cristão, é servir a Jesus. O evangelista aponta o

sentido e o mistério de Jesus. O nome "Jesus"significa "Deus Salva':
Essa é a realidade de nosso Deus: ele está doravante sempre conosco,

'para libertar nos de tudo o que nos impede viver em plenitude.

DOMINGO
07:00h Matriz
09:00h Matriz
19:00h Matriz

08:30 São Cristóvão

--------------------------------------�------------------------------��------ �u_

C

C

OI

Entre no espírito de natal com este delicioso
clássico! Baseado numa das histórias mais
cativantes de todos os tempos e com as
vozes de alguns dos mais famosos astros e

estrelas da atualidade, este filme
encantador pe uma obra para deixar toda a

família de alma lavada! Ebenezer Scrooge,
um pão-duro incurável, prefere contar seu
dinheiro a celebrar o Natal. Mas quando o

espírito de Natal se espalha por toda a

Londres e dois amigáveis ratinhos tentam
mudar o tempe-ramento irascível de

Scrooge, este recebe três visitantes
inesperados: os Fantasmas dos Natais
Passados, Presente e Futuros, que o levam
em uma jornada jamais imaginada e que o

ajudará a descobrir o verdadeiro sentido do
Natal.
Infantil- Ano: 2003 - Duração: 77 minutos
- CQr - Livre - Lançamento em Vídeo e

! OVO
.

li O Natal dos Simpsons 2
Este OVO trás quatro episódios de Natal da
família mais maluca do mundo. Confira e boas

. (.
gargalhadas:
O Preço da Dignidade: Para ganhar dinheiro,
Homer deixa o Sr. Burns contratá-lo para realizar
tarefas cada vez mais degradantes. Por fim,

! Homer é forçado a escolher entre a riqueza e o
I respeito próprio, quando Burns lhe manda

II estragar um desfile de Natal.

Cara, Cadê meu Rancho:.A tentativa de Homer

de escrever uma canção de Natal acaba gerando
uma balada anti-Flanders, que vai parar nos
primeiros lugares das paradas. Para fugir, a família
se dirige para um rancho, onde Homer enfrenta
castores e Lisa se apaixona.
Revolta na Neve: Uma fantástica nevasca deixa
os alunos da Escola Elementar Springfield presos
dentro da escola.Com suas vidas em perigo, eles
estão à mercê dos esforços de resgate de dois

i estonteados salvadores: Homer e Ned.

,.11 Esta é a 1 sa temporada: Homer gasta todo seu

bônus de Natal em um presente extravagante

,I �cara eledmeNsmol'dMass qMuaGndoele aTsvsistle ao b.. onto e ata o r. c rew na ,e e perce e

I o erro que cometeu. Ele se torna então o cara

j I mais legal da cidade, detonando uma batalha do
bom contra o bom-bonzinho Ned Flanders.

Il Desenho - Ano: 2003 - Duração: 88 minutos-

>
Cor 12 anos - Lançamento em OVO
------�----------�---------------II

r

I CINE A
: Da Redação/GB Edições

Um Conto de Natal'

Natal Com Teletubbies
Criado pela professora inglesa AnneWood, com
base no comportamento de crianças entre seis
meses e quatro anos de idade,"Teletubbies" é um

programa com a proposta de educar enquanto
diverte.Tudo, nos originais episódios de
"Teletubbies" - os personagens, o cenário, as falas,
as músicas, os desenhos, os filmes e os jogos -

tem o objetivo de estimular a fala e a audição, a
auto-confiança e o auto-conhecimento, a afeição
e a imaginação das crianças pequenas,
ensinando-as através da repetição, do exemplo
de relações amorosas e muitas brincadeiras. A

Teletubbyland, Terra dos Teletubbles, é um lugar
agradável de verdes colinas, animais amigáveis e

flores brilhantes.TinkyWinky, Oipsy, Laa-Laa e Po
são quatro bebês que se adoram e vivem felizes

juntos. São personagens encantadores que
levam as crianças para dentro de um fascinante
mundo de faz-de-conta. Seu alegre apelo tem
sido elogiado por educadores e experts em
desenvolvimento.infantil pela atraente mistura
de imaginação, criatividade e preciosas

I mensagens, além da mais pura diversão.

l Desenho - Ano: 2004 - Duração: 93 minutos-

('"
Cor Livre - Lançamento em Vídeo e OVO

,

. Um Natal Mágico 2
A vida de Charlie Holton, um garoto de oito anos,
está para mudar... No interior da floresta, ele
descobre uma frágil rena completamente só.
Acreditando que ela seja Prancer, uma das renas
de Papai Noel, Charlie leva a dócil criatura para
casa. Charlie manda e-mails para o Papai Noel
avisando para que ele pegue Prancer na véspera
do Natal."Um Natal Mágico 2" é a história
encantadora de um garoto que encontra uma

rena e muda a vida de sua família.
Infantil Ano: 1998 - Duração: 97 minutos - Cor
Livre Disponível em Vídeo e OVO

c I
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Começando a preparar a ceia de Natal- Final
_

Sem dúvida, um dos momentos mais esperados é a Ceia e o Almoço de Natal. É quando a família se reúne em torno da mesa, não somente para degustar as iguarias preparadas, mas
principalmente para compartilhar o alimento, confraternizar-se e renovar os laços de amor, carinho e amizade. '

Seguem algumas receitas que você pOd_e preparar para comemorar o Natal:

Para fechar l>
com chave de

ouro a ceia

faça a

Sobremesa
de Natal e

sirva
acompanhad

a de licor

Sobremesa de Natal
Ingredientes: Sorv�te de Chocolate: 200 gramas de chocolate meio-amargo picado; 1 caixinha de creme
de leite.
Sorvete de Frutas: 1 xícara (chá) de frutas cristalizadas picadas; 1/2 xícara (chá) de uvas passas brancas; 1/2
xícara (chá) de uvas passas escuras; 1 cálice de vinho do Porto ou rum; 3 caixinhas de creme de leite gelado
e batido como chantilly. /

Decoração: 2 colheres (sopa) de chocolate em pó; chantilly e cerejas.
Preparo: Sorvete de Chocolate: Em banho-maria, derreta o chocolate no creme de leite e obtenha um

creme liso. Leve a geladeira para que fique espesso. Depois, com o auxílio de uma colher, espalhe pelo
fundo e laterais de uma fôrma de bolo inglês (tamanho 28 x 11 x 7cm), forrada com papel alumínio). Leve
ao freezer para tomar consistência de sorvete.

"
,

Sorvete de Frutas: Umedeça as frutas cristalizadas e as uvas-passas com o vinho do Porto, ou no rum. Em
seguida, acrescente o chantillymisturando bem para obter um creme de frutas.
Montagem: Retire a,fôrma do freezer e coloque sobre o sorvete de chocolate o creme de frutas,
preenchendo completamente a fôrma. Cubra a superfície com papel-alumínio e embale em saco plástico,
retirando o ar. Leve novamente ao freezer para firmar o sorvete de frutas. Na hora de servir, vire a fôrma

.

sobre um prato e retire o papel-aluminio. Polvilhe com o chocolate em pó e decore com o chantilly e as

cerejas.Mantenha a sobremesa na geladeira por 15 minutos, antes de servir.
Dica: Deixe uma borda de papel-alumínio para fora da fôrma, o suficiente para cobrir toda a superfície.

Filé Mlgnon Especial
Ingredientes: 1 peça de filé mignon de ',5 quilos; 2 colheres (sopa) de azeite de oliva; 1/2 colher (chá) de noz-moscada ralada; 1
colher (chá) de pimenta-do-reino; 1 colher (sopa) de sal grosso; 1 colher (sopa) de casca de laranja ralad '1 cebola média
cortada em quartos; 2 folhas de louro;4 dentes de alho grandes; 2 colheres (sopa) de tomilho fresco; 2 c ',res (sopa) de alecrim
fresco.

'

Molho: 2 colheres (sopa) de azeite de oliva; 3 cebolas médias cortadas em rodelas; 3 dentes de alho grande amassados; 1 colher
(chá) de açúcar; 1 colher (sopa) de farinha de trigo; 1 colher (sopa) de tomilho fresco; 2 colheres (sopa) de alecrim fresco; 1 folha
de louro; 1 pitada de noz-moscada ralada; 1 pitada de cravo-da-índia em pó; 1 tablete de carne dissolvido em 3 xícaras de água
fervente; 1 xícara de vinho tinto seco; 1/4 de xícara de conhaque; 1/2 xícara, de água; 1/4 de colher (chá) de pimenta-do-reino; 1/4
de xícara de manteiga.

.

Para decorar: 2 laranjas com casca, cortadas em rodelas; ramos de alecrim; ramos de tomilho.
Preparo: No processador, triture todos os ingredientes, exceto o azeite e o filé mignon. Aos poucos.junte o azeite, sem desligar o
.eparelho.até obter uma mistura homogênea.Transfira para uma tigela grande e reserve. Corte as extremidades elo filé mignon e

descarte. Amarre-o com barbante para manter o formato. Coloque na mesma tigela e regue com o tempero reservado. Cubra
com filme plástico e reserve na geladeira até o dia seguinte, virando de vez em quando.
Preparo do Molho: Numa panela média, aqueça o azeite em fogo médio. Junte a cebola e o alho e refogue, mexendo de vez em

quando com uma colher de pau, até a cebola ficar macia (cerca de 5 minutos). Acrescente o açúcar e refogue, mexendo sempre,
até a cebola douras (cerca de 10 minutos).Adicione a farinha, o tomilho, o alecrim, o louro, a noz-moscada e o cravo-da-India e
misture bem (aproximadamente 1 minuto).Junte o caldo de carne, o vinho e o conhaque e ferva em fogo alto até o molho ficar
reduzido a 2 xfcaras. Retire a folha de louro e reserve. Aqueça o forno bem quente. Numa assadeira grande, coloque a carne e

regue com o tempero, Cubra com papel-alumínio e leve ao forno pré-aquecido, regando de vez em quando com o tempero, até
que espetando a carne com um garfo, saia um pouco de sangue (cerca de 1 hora) Reserve. Acrescente a água ao liquido que
restou na assadeira e raspe com uma colher de pau.Transfira para a panela com o molho reservado e deixe ferver em fogo alto.
Tempere com a pimenta-do-reino e, aos poucos, adicione a manteiga, mexendo sempre com um batedor de mão, até o molho
ficar homogêneo. Retire o barbante da carne. Sobreponha as rodelas de laranja numa travessa. Coloque por cima o filé
reservado. Decore com os ramos de alecrim e de tomilho e distribua ao redor um pouco do molho. Sirva cortado em fatias, com
o restante do molho à parte.

'

6 Fi lé M ignon Especial surpreende pelo paladar
diferente emprestado pelas ervas aromáticas

\

o Boticário
"
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A Diretoria do Circulo
Italiano, agradece a

todos os nossos amigos
que no decorrer deste

ano, de umamaneira ou
outra, colaboraram e

participaram conosco em

nossas atividades sociais
e nos jantaresmensais.

Quando olhamos para a vida, vamos ver que a
vida soo deveres que nós trouxemos para fazer
em casa e quando se ve, ja são seis horas, ja é
sexta-feira, ja é fina/ do mês, já é fina/ do ano e já
éNATAL.
Que o espírito natalino faça que cada um de n6s,
abra uma porta, uma nova janela para com os

nossos irmaos e que por essa porta e essa janela
entrem justiça, humildade, felicidade, alegria,
verdade, graça, luz emulta paz e amor.
Abra a sua janela, a sua porta, a sua casa e o seu

coracao para receber JESUS neste Nata/.
Feliz e abencoado Natal e um Ano Novo cheio de

realizações pessoais e profissionais.

• •

Diretoria do Circulo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Nesta quarta tem comédia romântica
\

sobre as relações humanas
Por Erica Guarda/GB Edições

"Quem vai ficar com Mário?" será exibida logo após
"Senhora do Destino" e, se agradar, poderá fazer parte da
programação global em 2005

No dia da gravação ,do especial "Quem vai ficar com Mário", que a

Globo exibe na noite do dia 22, a qual aconteceu no início deste
mês.:o elenco estava radiante e as cenas foram feit�s num clima de

alegria e total descontração, O episódio foi gravado em uma

belíssima casa no [oá, no Rio de Janeiro. O episódio do especial
dirigido por Jorge Fernando começa mostrando Mário (Thiago
Lacerda)-que recebe em sua casa, no dia de seu aniversário, Diana
(Camila Pitanga), a editora da revista em que trabalha, que o visita

para dar a notícia de sua demissão.
Mário, inicialmente, fica feliz ao ver a chefe entrando em sua casa

com uma garrafa de vinho - por achar que ela foi a única que se

lembrou de seu aniversário. Durante a conversa, no entanto, o ,

crítico gastronômico descobre que sua "Editora Descontrolada" -

expressão que Mário utiliza para descrever sua chefe - só tenta
agradá-lo para amenizar a notícia de sua demissão. Mário,
decepcionado, e totalmente em crise, expulsa Diana, a única mulher
com quem o crítico ainda não se relacionou.

'

Com direção Geral e de Núcleo de Jorge Fernando, o especial conta
a história de Mário um jornalista bem-sucedido, boa pinta, que
sempre saiu com muitas mulheres mas que, agora, quer encontrar o

amor de sua vida. No entanto, há algo que o impede de realizar o seu

desejo: o próprio Mário. O jornalista quer u�,mulher que c,aiba no�
seu sonho, mas vive criando defeitos em mulh �)es que seriam

perfeitas para qualquer outro mortal. Crítico de gastr�ia, Mário
trabalha na Revista "Mundo" e vive em pé de guerra c�a
editora-chefe, Diana, uma mulher bem-sucedida, segura e,

aparentemente, imune ao charme de Mário. Mas só aparentemente.

,

Mário também tem um irmão mais novo, Sal (Marcelo Faria) - dono
de um boteco charmoso no Rio de Janeiro e a prova viva de que o

casamento pode ser apaixonante e divertido, mas também um

ingênuo que se acha malandro e sempre se dá mal.
O jornalista vive cercado pelos amigos que o ajudarão nesta

empreitada, Manuela (Renata Castro) - mulher de Sal 'e também
cunhada e grande amiga de Mário, com quem o jornalista tem uma

grande cumplicidade - e Beta (Aloísio de Abreu) - um gay do novo
milênio, amigão de Mário, junto com Manuela eSal, formam uma

turma de amigos Mário também conta com a mãe, Ana

(Ítala Nandi), que, ao ser abandonada

pelo marido, entrou numa crise de

depressão e acabou indo parar num

sanatório. Mário adora a mãe e sempre

que tem problemas com as mulheres vai se
aconselhar com ela, que sofre surtos de
memórias, fazendo grandes confusões.
Satisfeito com o especial, Thiago Lacerda

gostou da experiência. "O elenco é

divertido, o programa é inteligente, leve.
Para mim, é uma linguagem nova e um

horário diferente do que estou acostumado
a atuar", diz o ator, "O Mário tem

aparentemente tudo o que quer para ser

feliz. Mas ele tem uma busca constante

pelo ideal, pela plenitude. Essa eterna
busca permite que a gente entre em

situações engraçadas. Vamos rir do nosso

cotidiano, das nossas buscas. Estamos
contando uma história sobre as relações
humanas", completa Thiago. Sobre a

relação de Mário e Dian� (Camila
Pitanga), Thiago Lacerda ressalta o fato de
'os personagens viverem uma relação de
.amor e ódio. "A Diana é a única mulher
bonita com quem ele nunca 'teve nada',

-

como o próprio Mário definiu. Por trás das

alfinetadas, eles sentem uma atração. É
uma coisa meio 'gato e rato'", de ''ile o ator.

A opinião de Camila Pitanga� lédiferente. "Diana faz a linha ..rona, está

sempre numa posição de comando. Eles

implicam um com o outro o tempo todo,
mas ela é sensível e se emociona. A fachada
dela é a de uma mulher autoritária, só que
tem altos e baixos. Não dá o braço a torcer

e aí fica aquele clima gosta/não gosta",
conta a atriz. Camila Pitanga também não

poupa elogios ao diretor. "Eu estou

adorando fazer comédia; ainda mais com

um personagem que não é linear.
Estou me reecontrando com: o
Jorge Fernando, com quem
trabalhei em "A Próxima Vítima".
É uma comédia e o Jorginho é um

comediante, então ele descobre
todo o timing das cenas".
Para interpretar Sal, irmão mais

novo de Mário e o oposto do
crítico gastronômico, Marcelo
Faria ficou irreconhecível com seu

visual nerd - cabelos gomalinados,
óculos de grau e roupas

comportadas. "O Sal é o oposto do
Mário, casado, careta, mas' ainda
deseja outras mulheres além da

esposa. Ele é aquele cara que quer
ser, engraçado, mas não é. A

esposa sempre corta. Aliás, ele é

mandado pela esposa", antecipa
Marcelo.

Já Renata Castro Barbosa se

considera um pouco parecida com

Manuela, esposa de Sal (Marcelo
Faria) e sua personagem no

especial. "Manuela é parecida
comigo por seu sarcasmo e bom
humor. Ela está sendo um lazer

pra mim, me sinto muito próxima
a ela", revela a atriz. Contente
com o especial, Renata sai em

defesa dos homens e, assim como

Camila Pitanga, só tem elogios
para Jorge Fernando: "O programa
fala das expectativas das pessoas,

quer dizer, dos homens. Já basta
falar das expectativas femininas!
Quanto à direção, o [orginho tem

uma energia fenomenal, quando
eu vejo estou dançando e nem sei

;6 Thiago Lacerda é Mário, personagem principal do especial
que a G lobo exibe na noite da próxima quarta

'

o porquê".
Danielle Winits faz uma participação
especial em "Quem vai ficar com
Mário?" como Iolanda, uma ex

namorada de Mário que enlouquece
ao reencontrá-lo em sua festa de
aniversário e tenta reconquistá-lo de

qualquer maneira."A Iolanda é louca.
, Qualquer pessoa pode fazer qualquer

loucura para conquistar
alguém, mas há limites. O

que me atraiu nesse

� personagem foi trabalhar
com comédia e com Jorge
Fernando. Não me inspirei
em ninguém, deixei o l";;

Jorginho me dirigir", conta
a atriz.
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Tirando o fôlego
Quem viu conta que Carol Castro arrasou no ensaio
da escola de samba Salgueiro. À bordo de uma

minissaia,a atriz arrancou suspiros dos marmanjos
presentes.

Desmentido
Fofoqueiros de plantão haviam espalhado que Gisele
Bündchen pretendia passar os feriados de final-de
ano no Brasil, precisamente curtindo o sol de

Alagoas, no entanto a assessoria da top-model
desmentiu a informação. E está dito.

arnflla,
migos, decidiram

.

s Estàdos

Saia justa
Todo mundo sentiu falta de Miguel Falabella na festa
de aniversário de Vera Fischer, mas há quem arrisque
explicar a ausência do ator. É que como co-produtor
do espetáculo teatral "A Primeij'a Noite de Um

Homem", Falabella teria rompido a parceria com a

atriz. Só o tempo dirá.

Deslumbrante
Em breve, Marília Gabriela retorna à cen
"Senhora do Destino", interpretando Guil ina,
uma jornalista muito sofisticada.Todo o fig no a

ser usado pela personagem já está pronto e, tudo

indica, que fará a moda para algumas descoladas.

�ExrA - PEIRA, 17 de de?embto de 2004

Noite de autógrafos
Uma noite de autógrafos marcou o lançamento do livro "A Fantástica volta ao

mundo - Registros e bastidores de viagem por Zeca Camargo". O jornalista e

apresentador do "Fantástico" recebeu amigos, fãs e colegas da Globo na Livraria
da Travessa, no Rio de Janeiro. "A volta ao mundo está no imaginável das pessoas
e estou muito feliz por ter realizado este projeto", declarou o autor. "Quem ler o
livro vai perceber que não eram férias. Foi demais, mas não foi fácil", completou. 'I.Em "A Fantástica volta ao mundo", lançado pela Editora Globo, o jornalista narra

em tom pessoal as aventuras e as emoções vividas em J 7 países, percorridos em Iquatro meses de viagens. De �io a setembro de 2004, o Brasil acompanhou no

I "Fantástico" os desdobramentos da aventura turística comandada pelo repórter 1

,�l
Zeca Camargo. For�roximadamente 100 mil quilômetros percorridos em 54 I
trajetos de avião e��uberantes lugares visitados ao redor do planeta. 1

,
,

__�.__�_�, ,,_ w._J

o livro

Novo endereço
Caetano Veloso está morando em novo endereço, uma vez que o casamento com

Paula Lavigne acabou mesmo. O cantor instalou-se num apartamento em

companhia dos filhos.

QUARTA - Miguel fala para Gigi que ela não pode acabar com
a sociedade deles assim, sem mais nem menos. Letícia diz a

Anselmo que vai tentar resolver a questão das promissórias,
pois não quer que a empresa deixe de ser património da
família. Sonya fala para Carlos que sabe que ele tentou

enganá-Ia etermina tudo com ele.Carlos garante a Sonya que
vai provar para ela e para seu pai que não é um canalha.
Lucrécia fala para Olavinho que Letfcia pode facilmente
descobrir que Miguel não está por trás da compra das

promissórias,. Ele fica chocado. Rico fala para Dimitri que s6
não desfaz seu acordo com Miguel porque ainda tem

esperanças de reconquistar Linda. Gigi fala para Arda que
Miguel pode ser muito gentil, mas também pode ser muito
frio.Sidarta comenta com Isadora que seria melhor para seus

filhos se eles voltassem a viver juntos. Isâdora diz que não

quer voltar a viver com Sidarta.Márcia Anita diz a Mário que
não quer namorar um menino mentiroso. Mário fica furioso e

é grosso com Márcia Anita,o que a deixa magoada. Elvira fala
para Jackson que vai dar um jeito deles fugirem.Simone avisa
Elvira que talvez Jackson vá embora naquela noite mesmo.

Ademar encontra Carmem com Artur e fala bem alto, para
todos ouvirem, que está feliz por eles dois. Letrcia acusa

Miguel de ter comprado as promissórias da empresa de
Anselmo.Miguel fala que Letfcia está sendo manipulada por
sua famflia e ela reage. Murilo defende Dandara de um

freguêsmal-educado,mas ela é ríspida com ele.Teca fala para
Márcia Anita que Mário deve ter muitos problemas, pois não
conta nada de sua vida para ningu�m.
QUINTA - Miguel acha que Ana é uma sobrevivente do
incêndio e pede que Xavier descubra de quem são aquelas
terras. Letlcia descobre que as promissórias não foram
vendidas e se dá conta de que tudo era uma armação de
Olavinho e Anselmo para jogá-Ia contra Miguel. Júlia afirma
para Gigi que Miguel é um cara diffc;l, mas garante que eles
vão acabar se dando bem. Simone tenta convencer Maria a

seduzir Jairo (:m .troca de dinheiro. Maria fica indignada e

recusa, para decepção de Simone. Margarida fala para Jairo

que está com ciúmes de Maria, mas ele garante qUê não há
motivo.Carlos pede que Dimitri o ajude a reconquistar Sonya,
mas ele avisa que não pode prometer nada. Letlcia pede
desculpas a Miguel por tê-lo acusado.Miguel se insinua para
Letfcia, que não se deixa abalar. Joana garante a Margarida
que é bobagem ter ciúmes de Maria. Elvira visita Moacir na

delegacia e os dois se beijam.Jairo vê e fala para Moacirque é
bom ele secomportarem público se quisersereleito prefeito.
Moacir fica contrariado. Mérilin, Adernar e Olavinho grava'm
uma propaganda eleitoral. Betinho fala para Teca que gosta
dela mais ainda do que antes.Teca diz que sente o mesmo.

Mário pede desculpas para Márcia Anita, mas ela continua

zangada. Márcia Anita percebe que magoou Mário e fica
triste.Simone leva Jackson embora,deixando Elvira arrasada.
Oandara é grossa com Doidona, que lhe dá uma tremenda
bronca. Doidão e Sidarta pedem que Doidona não brigue
com Oandara e ela anuncia que vai abandonar toda a famflia e

viver sozinha. Os três ficam sem 'saber o que fazer. Doidona
avisa Alda que vai passar uma noite no spa para par um susto

em sua famflia. Pepê foge de casa e vai morar com Sidarta na

rádio.

SEXTA - Lucrécia começa a andar sozinha mas, ao ver Letlcia,
finge que só conseguemover amão esquerda com dificuldade.
Letlcia fica emocionada com Lucrécia, para alegria dela.
Anselmo fala para Adernar que ainda vai ficarmorando na casa

de Letfcia por uns tempos.Olavinho pede que Letlcia o perdoe
portermentido na história das promissórias,mas ela se recusa.
Rosário vai passar o Natal com sua famnia e Ademar fica

completamente sozinho.Xavier conta para Miguel que o local
deserto onde Ana os levou era habitado por três famflias e

todos morreram num incêndio misterioso. Isadora confessa

para Doidona que' está morrendo de saudades de Pepê.

-�

ela eMiguel no passado,mas ela se recusa a responder.
Ana toma um susto ao ver Spock perto de seu

escondertjo, mas consegue tirá-lo de lá sem que Pepê
perceba o que ele estava fuçando.Rico pede a ajuda de
Lú cia p a ra reconquistarLi nda.Em troca,Lúcia pede q ue
Rico vire cabo eleitoral de Olavinho.Gigi fala para Alda

que quer que Miguel confie nela, deixando-a

impressionada. Lucrécia finge derramar uma lágrima
p a ra comoverLetícia,quefica emocio nada ao vera mãe
chorando. Miguel mostra a foto da menina que se

parece com Ana a Xavier e pede que ele investig ue se ela'
tem alguma ligação com sua famflia. Murilo fica
revoltado ao sa ber q ue Rico vai ajudar na cam pa n ha de
Olavinho. Linda fala. para Branca que não consegue
confiar em Rico. Rosário exige que Tenório lhe dê um

beijo,do contrário ela dirá a Ademarque sabe o que ele

pediu a Tenório para fazer. Tenório dá o beijo,
contrariado. Leilinha, mãe de Dandara, liga para ela
avisando que va i se casar e mora r na Austrá lia.Da nd a ra

fica arrasada com o descaso da mãe.Olavinho explica
para Ademar que Anselmo vai fazer com que Letlcia
acredite que Miguel lhe roubou a empresa de pesca.
Arturfica cada vez mais apaixonado por Carmem e se

sente culpado por estar enganando-a.Maria pede que
Pedro a ajude a conseguir seu emprego de volta na

plataforma.Elvi ra se recusa a sair po r cau s a de Jackson
deixando Moacir irritado. Simone manda Elvira não

estraga r seu re lacionamento com Moacir.Sida rta tenta
consolar Dandara, que acaba sendo grossa com ele.
Isadora pede para conversar com Pepê, mas ele afirma
que náotemma is farrulia,o q uea deixa atôn ita.

Betinho dá um anel a'Ieca de Natal e diz que ela é a.tnulherda
vida dele, deixando-a encantada. Mário conta toda a sua

história para Márcia, que fica impressionada e o perdoa.
Miguel mostra a foto antiga da menina que parece com Ana'
a Doidão e Doidona, que ficam pasmos. Sidarta pede que
lsadora o perdoe,mas ela continua irredutlvel.Letlcia lembra
de quanta ternura havia entre ela e Miguel e se entristece.
Adernar é visitado por Dr. ftalo, o político já falecido que lhe
ensinou tudo o que sabe. ftalo explica que é um dos
fantasmas que Adernar irá ver neste Natal, para fazê-lo

arrepender-se de sua conduta. Sonya começa a gostar mais
de Gigi,para alegria deMiguel.Anselmo garante a Pedro que
vai sair em breve da casa de Letícia. Pedro não fica muito
convencido. Rico aparece na festa de Natal da famflia de

linda, que finge estar zangada, mas no fundo fica feliz. Ana

pede que Xavier venha com ela e faz com que Xavier a leve
até o chalé de Miguel e entrega a ele urna-bonequinha russa

chamuscada.

SASAOO-Miguel pergunta a Ana se a bonequinha era dela,
mas ela nega.Gigi pede que Xavier lhe explique que mistério
é aquele mas ele diz que é melhor que ela pergunte ao seu

marido. Miguel dá uma enorme boneca de porcelana de

presente para Ana.Anselmotenta se insinuar para Letlcia.mas
ela deixa claro que ele não vai conseguir nada. Lucrécia olha
com desprezo para Anselmo. Rico observa tudo. Letícia e

Miguel se encontram na casa de Joana.Miguel dá uma jóia a

Letícia e confessa que seu casamento com Gigi é uma farsa

para protegê-Ia.Letícia não aceita ajóia,mas garante a Miguel
que vai estar lhe esperando,quando sua vingança acabar.Gigi
passa o Natal sozinha e triste, mas diz para Miguel que
recebeu milhares de telefonemas. Pedro dá um monte de
lindas conchas para Júlia de Natal, deixando-a emocionada.
Lucrécia flagra Rico saindo do quarto de Linda de manhã.
Linda quase morre de vergonha.Rosário tenta agarrarTenório,
que escapa dela. Joana estranha ao saber que Jairo acordou
no dia de Natal reclamando de torcicolo e decidiu ir até o spa.
Margarida fala para Joana que está com um péssimo
pressentimento. Márcia Anita conta para Teca que ela eMário
estão namorando sério. Simone fala para Doidona que
Lucrécia quer se tratar com a massagista japonesa de novo.

Doidão tenta impedir Doidona de ir,em vão. Rosário fala para
Simone que quer se internar no spa. Doidona vai vestida de
japonesa até a casa de Lucrécia.Elas duas se encaram.Gigi fala
para Aída que está apaixonada por Miguel. Miguel e Letícia
fazem uma hidromassagem juntos no spa, mas são

interrompidos por Lúcia,que se mete na banheira junto com

eles.

SENHORA DO DESnNO

I RESUMO DAS NOVELAS I

SEGUNDA - Laura não se abre com Gisela, permanecendo
formal. Sebastião diz a Giovanni que fará tudo para separar a
filha de Jenifer.Giovanni fala que ele não tem opção, a não ser

aceitar e insiste que ele converse mais uma vez com a filha.

Regina não entende nada quando o pai manda que ela se

divirta, quando ela avisa que vai sair com João Manoel. Rita diz
a Daiane que ela deve se afastar de Bruno, por causa da
oposição de Reginaldo. Leandro encontra Cláudia
conversando com Alberto, mostra-se enciumado e vai
embora. Nazaré promete momentos inesquecfveis a Luiz
Fernando. Ele teme se complicar, mas ela o beija. Angélica
reclama que Plfnio pensa mais em fraldas e mamadeiras do
que nela. Os dois se agarram com paixão.Maria do Carmo se

lembra que precisa dar o recado de Dirceu a Sebê)stião, mas
não o encontra em casa. Ela pede desculpas a Dirceu.
Sebastião pára na frente do hospital, hesita, mas decide entrar.

Leandro dá um suspiro aliviado ao ver Alberto saindo da casa

de Cláudia. Luiz Fernando, deslumbrado com Nazaré, diz que
ela pode pedir o que quiser. Nazaré convence Isabel a se

mudar para um apartamento e mente que a policia do Rio as

descobriu. Sebastião observa Eleonora envolvida no

atendimento urgente a uma paciente. Reginaldo chega ao

hotel.

TERÇA - Reginaldo insiste que Luiz Fernando responda se as

duas estão no hotel no momento. Ele mente que as duas
deixaram o hoteUanice, Regina e Venâncio rezam juntos. Rita
descobre Constantinç parado na frente de sua casa e <?
convida a entrar. Reginaldo pede que Luiz Fernando o avise
caso haja alguma novidade e vai embora. Nazaré avisa Luiz
Fernando que vai semudar para o apartamento, mas que eles
vão continuar se encontrando. Isabel vê Nazaré e Luiz
Fernando se beijando e caindo na cama.Nazaré se assusta ao
ver Isabel. Isabel chora, arrependida de ter largado tudo para
trás. Edgard lê com atenção o diário de Madame Berthe.
Sebastião diz a Eleonora .que não consegue compreender a
sua opção, mas que ela pode continuar em casa, Eleonora diz
que ficará por um tempo, até encontrar um apartamento.
Sebastião fala que a alT1a muito, mesmo sem entend�la.
Gisela diz que vai se dedicar a ajudar laura e deixar de ser uma
perua inútil. Sebastião lê a manchete do jornal sobre o

Cézanne e se preocupa. Dr. Afonso liga para Guilhennina
Duarte Pinto. Nazaré avisa Isabel que está pronta para a

mudança. Isabel diz que não vai fugir mais e propõe que a

mãe se entregue. Nazaré toma diversos comprimidos. Bruno e

Bianca contam para Do Carmo que Reginaldo viajou, Do
Carmo diz que pouco se importa porque não votou no filho
mesmo. Viviane replica que ele será governador e depois
presidente. Do Carmo chama Leandro para uma conversa.

Guilhermina conversa com 6 advogado.

QUARTA - Guilhermina garante a Dr. Afonso que vai lutar

pelos seus direitos e chegará em breve ao Rio. O Barão
concorda em vender as esmeraldas. Giovanni oferece uma

quantia bem alta pelas jóias. Laura diz que com o dinheiro
eles farão uma grande e inesquedvel viagem à Europa. O
Barão se emociona ao perceber que Laura sabe de sua

doença e quer aproveitar os últimos momentos de lucidez.
Leandro conversa com Do Carmo sobre a gravidez de Nalva e

sua separação de Cláudia. Nalva diz a Ubiracy que o filho se

chamará Leandro. Shirley aconselha Cláudia a lutar por seu
amor. Reginaldo diz a Viviane que precisam viqlar Josivaldo.
Edgard lê no diário da avó toda a história de Nazaré, José
Carlos e o bebê seqüestrado. Isabel encontra Nazaré
desmaiada com um vidro de comprimidos ao lado. Shao lin
leva a pensão de Carminha. Daiane ameaça nãd deixá-lo ver

maisa criança,se ele fizer algo contra Bruno.Gisela visita Laura
e vê as esmeraldas. Sebastião conta para o Barão sobre o

quadro.Gisela vai embora quando Laura diz que vai vender as
esmeraldas. Isabel conversa com Luiz Fernando no hospital.
Nazaré, na cama do hospital, pensa no que fazer. Giovanni
vibra quando Ubiracy diz que o próximo enredo será uma

homenagem a Maria do Carmo.Do Carmo lêo diérlqe diz que
vai mostrar a Isabel, quando ela voltar. Isabel conta a Nazaré

que está esperando um filho de Edgard.

QUINTA- Isabel diz que agora precisa pensar no filho. Nazaré fa�

que ela se sentirá culpa pelo resto da vida,se abandoná-la por causa
do filho. Isabel percebe o egoísmo de Nazaré e diz que ela não ama

ninguém. As duas discutem fortemente até Isabel explodir e dizer

que odeia Nazaré. O médico tenta tranqüilizar Isabel, que conta a

verdade sobre a falsa mãe Nazaré intenompe a conversa dizendo
que a filha não está grávida,mas. sim, louca Isabel mostra o teste de

gravidez. Isabel a prolbe de chamá-la de filha e d� que ela é um

monstro. Do Carno chora, pressentindo' que algo ruim está
acontecendo com Isabel. O Barão alerta Sebastião que Guilhermina

pode contestar seu direito ao quad�. A imprensa chega à casa de
Sebastião; não consegue entrevistar Janice, mas COmtersa com

Regininha.Janice pega uma vassoura,espanta os jornalistas e col�
Regina para dentro de casa. O fotógrafo registra. Nazaré dorme,
amarrada ao leito. Do Carmo aceita .ser homenageada pela escola
de samba. Todos vibram quando Giovanni anuncia o enredo
Senhora do Destino. Luiz Fernando avisa Isabel que elas precisarão
deixar o hotel. Ditceu aconselha Sebastião que ele e sua famnia
respondam "sem comentários" e sigam adiante, quando forem
assediados. Do Carmo diz que Dirceu vai ter que desfilar. Giovanni
fala que ele pode empu""r o cano e Dirceu ironiza. Duda discute
com Gisela,que deseja fazer um casamento pomposo.mas acabam
se abraçando. Nazaré consegue se livrar das amarras.

SEXTA- Maikel aconselha Daiane a namorar Shao Uno Daiane
confessa que está gostando. de Bruno. Cigano propõe simular um

seqüestro para dar um susto em Bruno. Vrviane acha que será
ótimo para o prefeito. Cláudia aceita fazer a seleção de textos do
diário de Madame Berthe a serem publicados. Leonardo se

transtorna ao ouvir Gisela convidando os amigos para o casamento

na Baixada. Do Carrilo se preocupà que a festa envergonhe Maria
Eduarda,diante de seus convidados finos.Giavanni liga para o Barão
interessado em comprar o quadro, mas gagueja ao saber que vale
30 milhões de dólares.O Barão promete, no entanto, vender-lhe as

esmeraldas. Do Carmo fica com dúmes quando ele diz que serão

para a sua noiva. Giovanni diz que vai se casar com Do Carmo e a

beija. Do Carmo, pega de surpresa, amolece nos braços dele.
Leandro vê do alto da escada. F1aviana eGiovanni conversam sobre
Jenifer e Eleonora e acabam brindando ao amor. Sebastião decide
voltar para casa e dar um derx>imento à imprensa. Danielle fica
furiosa porque Venâncio diz que, rico, fX>derá dar a ela a mesma

vida boa que Gioavanni lhe dava. Ela termina com Venâncio,
ofendida por ele pensar que ela só fica COlll os homens por
interesse. Sebastião fica furioso ao ver a foto de Janice, de vassoura

em punho, na primeira página do jornal. Isabel vai ao hospital
buscar Nazaré e descobre que ela fugiu.

sABAoo - O médico sugere que Isabel procUre a polfcia,mas ela se

recusa. O rx>rteiro do hotel garante, pelO telefone, que Nazaré não

apareceu lá. Regina acha o máximo que a mãe tenha sarda na

primeira página do jornal. Sebastião insiste com Dirceu em saber o
nome do fotógrafo para dar uma surra. Sebastião não se conforma
por ter se tomado uma pessoa pública, como alertam Dirceu e

Rodolpho. Guilhermina avisa que chegará em breve ao Brasil pal<l
combinar com Afonso a melhor estratégia de impedir a venda.
Isabel paga a dínica com parte do dinheiro que Nazaré havia
guardado no fundo falso da mala. A enfermeira dá uma medalha
de Nossa Senhora do Carmo para lsabel,quefica mexida.Gganovai
co comitê. VlViane acerta todos os detalhes da operação e garante
que, se tudo der certo. Cigano trabalhará com o prefeito. Isabel
descobre que as roupas e a mala com dinheiro sumiram, Luiz

Ferpando diz que não sabe o paradeiro de Nazaré, mas ajudou-a a

fugir. Nazaré diz a Luiz: Fernando que vai voltar para o Rio e só
reaparecerá depois de Isabel ter o filho. Cláud�·ouve barulhos na

casa e se arma com uma faca.Oo Carmo deseja que Isabel ligue no
Natal. Edgard paga o dédmo-t&eiro sa�rio e confraterniza com os

funcionários. Maria Eduarda abraça OS pais e vai passar o Revéillon
na casa de Do Carmo. Cigano mostJa Bruno para quatro homens.
Dirceu, Rodolpho e Aretuza chegam para a (esta, Do Carmo reza no

quarto da filha.Cláud� abre a porta e dá de cara com Isabel.

1 transferi-la para outro colégio,na Suíça.Miyuki convence
! uma menina a tirar fotos com Rafa. Gustavo conta para
Murilo que Letfcia está saindocom Luciano. Kiko fica
cheio de disposição para treinar depois de sair com Bel.
Letícia consola Cadu e garante que vai dar tudo certo. A

menina aparece na república para tirar fotos mas, logo
antes da sessão começar, vários rapazes chegam e dizem

para Rafa que querem fazer books também.A menina vai
embora assustada e Rafa não tem outro remédio a não

ser tirar as fotos dos rapazes.

para Eramação """ ,i!� """ ele é rm-aado deR_
conta para klaIi1a e Peóuca """ seu chá de� vai ser na """ de
Nila.Ua pede """QJenün__ o .-are�de
QJei:Ia Q.Jeilo:\ rres ele ., faz de i"difBer1tE. Ni1a masIJa a CIrieI """
está�� para aI..glr.dei>orxbo�jJfaIa para
Eramação que. se ela fugi' am_ """' ermo a mãe_

ft9Jam lJT1�eIe ráatrás_cI:lisaléofindolT1lJ'do.
QJenün flE'!9Ú1Ia o rore de'QJei:Ia Q.Jeilo:\ tras ele se eqjva
� perg..n1a a 0Jerubin (Xlf """ ele não gasIa de
SirodowI QJenfu EO<pIca """ ten medo que liMla_ seu

pai pois sabe """ ele ai-da vai \dtar do mar liMla fiG! pertubada
pelo cham-e de _ e depois pensa em� am

saLdades.RorBro mostra a RasáOO o beco réi:xm:rl::l e a:m o rane

deREI3 cI:lis a::rrbi'lirn de rT11IItiV a data do cas<rnentn.

SEGUNDA - Cadu explica para os assaltantes que o

dinheiro não é dele e implora que eles não o levem, em
vão. Felipe oferece uma carona para Letícia em seu carro

novo.Gustavo vê e fica irritado. Os capangas entregam o

dinheiro que roubaram de Cadu a Catraca,que o reparte
com eles. O microondas do Giga quebra e Letícia fala
paraVilma que José pode tentar consertá-lo.José sugere
que Cadu explique ao gerente que foi assaltado e

g�rante�ueele vai entender.Rafa diz que as meninas só
vao aceitar tirar fotos se ele já tiver feito o book de

alg�m_a garota, e pede que Cabeção se fantasie de
Veronlca para posar. Bel fica com um menino na frente
deKikoparaverseelea esquece de uma vez.Kikovêe COMO UMA ONDA ! SEXTA - Nina e Daniel encontram um apartamento bem
fica arrasado. José tenta consertar o microorÍdas de >

II pequeno para alugar. Daniel teme que Nina vá odiar morar ali,
�Ima,mas ele explode. Letfda devolve o microondas a : mas ela garante que vai ser feliz com ele.Júlia fala para Lavínia que
Vllma _e garante que seu pai vai pagar o conserto. ! .

elas deveriam fazer uma ceia de Natal em homenagem a

Cabeçaoposa para Rafa vestido de Verônica.Catraca liga ; SEGUNDA- JJ deixa claro para Encamação que quer Sandoval i Sandoval, pois ele não pôde comemorar a data durante o tempo
p�ra a.loja onde Cadu trabalha e diz-que ele roubou o : longe da famflla deles. Encarnação fica assustada com a I) que passou na cadeia, Frandsquinha pergunta a Bartô porque ele
dinheiro. Bel diz que o outro menino com quem ficou determinação de JJ. Rubico escuta tudo. Rafa leva Conrado

I
não deixa a ilha.BartO explica que precisa cumprir sua missão, poistambém beija mal ê- Letfcia sugere que talvez o para sair e tenta animá-!o. Vanessa con� pare A�anda q�e foi ele quem arrastou Lourenço para a morte. Lavínia arruma uma

�robl�ma seja com ela.Camila e Diogo fazem uma festa � Rafa a c�amo.u para. sair. Ama�d� decide Ir atrás d�s dols.. desculpa para afastar Sandoval de casa ecomeç:a a organizar uma
eanlversáno para Zeztnho. j Encarnaçao av�s� Rublc? qu� vai sair e pede para el� nao falar ·1 ceia para ele.Rubico diza Nina que vai precisar devolver os papéis

nada paraJJ.GI�1 fala para Nina que ac�a Daniel muito mel�or ! deJJ.Gigi fica com ciúmes ao ver Rubico conversando com Nina

�ERSA.Gustavo convence Zezlnho a ir para o Amparo do que JJ. Rubko e�lge que JJ .Ihe diga q�e� e se� par JJ

I e avisa que ela vai casar.Rubicofica surpreso quando Gigi diz que
C��lal..Rafa e Tedébê imprimem o book de Verônica.: respondequeseup'al�ummarglnalequeaultlmanotlclaque não é com JJ que Nina vai casar.JJ mostra a Encamação que

cou�hg� p.ara Marcelo e diz que está sendo acusado de j teve dele é que ,h.avla sido preso pormatar_um homem. Rubico
! comprou um anel maravilhoso para dar a Nina de Natal. Abigail

�.LuCla se desespera. Letfcia garante a Cadu que] fica arrasado. Juha p�rce.be que Encamaça? está procurando I costura o peixe depoís de. assado, mas ele fica com uma cara

�((edl.ta nele. Tedebê e Cabeção mostram o book de j por Sandoval e vai avlsá-lo. .Rafa t:nta Juntar Conrado e horrorosa. Mariléia pensa numa outra maneira de apresentar o
erÓnlcaaalgumasmeninas e conseguem convencê-Ias : ya�essa, mas nenh�m ?os dOIS está .Interessado. �man?a se

I
peixe na ceia de Natal. Rubico comenta com Encamação quea !lOsar para Rafa.Marcelo deixa claro para Gustavo que j In�lnua para Rafa. Sinésío fala para .Nlna que JJ vai p�{hr sua Nina não gosta de Hdebando-e pasma. Sandoval fica encantado

na.otemcerteza seCadu é inocente pois todas as provas : mao em casamento em breve. Daniel o�ve. E�cama�o pede ao ver a ceia de Natal que l.avínia preparou para ele.Querubim se

�;�cc�minam. Gustavo decide ir �onsolar Letícia, mas : que.Sandova! se afaste dela. e de �ub�co. Nina explica p,ara recusa a partidparda ceia,mas Sandoval acaba corwencendo-o.Il

quea� d o convence a. não ir. Catraca fala para Marcelo' Daniel que nao pode de�epclonar.Slnéslo p�r,causa da sau?e, e sua famnia chegam para a ceia de Natal na casa de Mariléia e

u
a u estava precisando de dinheiro para comprar dele, mas garante que nao há motivos para ciumes.Querubim Sinésio.Daniel derruba champanhe em JJ de propósito deixando-

(O�b��ltf�etro. para José e que, talvez por isso, tenha: observa Júlia, embasbacado, e Quebra Queixo fica sem o furioso.
'

Cabeçã�. a lOJa. Rafa e Tedebê ficam furiosos com i entender nada.JÚlia pergunta o nome de Quebra Queixo,para
: caçoar dele. Sandoval se pergunta se algum dia vai conseguir
! reunir sua famnia e Lavf�ia pede que ele tenha paciência.

SÃBADO - NÃO HÃ EXIBiÇÃO

sASAOO - Nina fica catatOnica e não responde nada. JJ coloca o

anel no dedo dela e toda a famOia comemora. Daniel sai da sala,

QUARTA '. _
a""sado. Rubico percebe. Abigail vê que Daniel está sofrendo

não v
.

-

Mar�elo explica para Letfcia que acha que � TE�� - Rublco pergunta a Encarnaçao se é verd�de que seu muito e acha melhor nãO perturbá-lo.· Rubico e Gigi não

defes:l�onsegUIT se e�penhar tanto quanto deveria na j pai fOI p._!eso por matar um home�. �ncarna�ao confirma, entendem por que Nina deixou que JJ colocasse o anel em seu

garant eCadu:LetfCla e Lúcia tentam animar Cadu e � sofrendo porterquefalara verdade.Glgl e Franklin mostram a dedo. Encarnação percebe que Nina ficou perturbada com o

Oscar �� �ue.vao conseguir um bom defensor público. j Rubico q�7 encontraram o diá�i? ?a flssombração. Júlia .fala pedido de JJ. Nina tenta COmtersar com Daniel, que diz: que está

lançam
tnbul entre os professores os convites para o : para lavlnla que acha que .fOl In�u�a co� Rafa. �vlma _

a
. muito magoado rx>r ela não ter recusado claramente o pedido.JJ

:oY

Marcel:�tO.d� seu livro. Letícia conta para Gustavo que'" � aconselha a con.versar c�m. ele. Glg�, Franklin .e_ Rublco nao

I
vê Nin� e Daniel conve�ndoefica dsmado.Nina se recusa a dar

e garant
eSlstlu �e defender Cadu. Gustavo fica pasmo j conseguem decifrar o dláno, � declde� co_plá 19 antes de um beiJOem JJ eele,finglndo estar arrasado com a situação.conta

pai,mas elai�t.fcla que não concorda com a atitude do ) devolvé-Io. Rafa garante a Julla que nao tinha nada com
para Sinésio que a empresa está com uma dívida muito grande

V'!vj,prol� a_ na Com ele mesmo assim.Solange,mãe de j Amanda e ,9ue fez as pazes com Amarante antes que ele
! que vence logo depois do Natal. Sinésio se preocupa e diz a JJ

deSde
e ade .namorar Cadu.Kiko fala para Murilo que i morresse.Juha quase cede, mas Vanessa chega e a trata como ! que vai tentar resolver o caso.lenita vê Sinésio preocupado e fica

tceinar�J.terml.nou com Bel está sem disposição para! uma empregada, faz�nd? com que ela vá e�bora chateada.

I ressabiada. Encamação pergunta a JJ se ele tem certeza de que

convencerO.MuTllofic.a preocupado.Cabeção consegue i Rafa fica a�rasado..Slnésl� comenta com �lice e Prata que Nina retribui seu amor.JJ fala para Encamaçãoque Nina vai amá

fala para M
Outra menina a tirar fotos com Rafa.Gustavo � Conrado foi despedido e dlspe�S?d� p�r Lenit�.�onrado o�ve

lia
(Xlr gratidão, deixando-a desconfiada. Rubico finge que vai

Bel que Kikarcelo que Cadu é inocente. Murilo fala para : e afirma �ue foi �Ie quem deCidiU pedir demlssao e term�nar dormir mas, assim que Encamação sai de seu quarto, escapa pela
fotos da mO e.stá mal e ela. se sente culpada. Rafa tira ! com Lenlta

.. Rublc� pede que S.andoval leve-os até a ilha. janela Lavínia dança, imaginando estar dançando para Amara.nte.
COnquista d

e�lna. Tedebê Joga charme para ela e a : San?oval aVisa RublC? que ele vai ter que arrumar um barco. Sandaval vê. Rubico leva um canivete de presente para Sandoval,
Rafa a se' elxando �afa chateado.Cabeção aconselha : RubICO convence Idallna a lhe emprestar o b�rco de :�droca'l' que fica emocionado. Sinésio confessa para Mari!éia que a

deSCObri; menos a�sloso',Sabrina fica incom_odada .ao ! Sand�val fica orgulhoso da lábia de .Rubl�o. lavlma .fi�a situação da empresa não anda 00a. Ela pede que ele não se

Luciano oqU�Pat�íCla,a editora deOscar,é mUito bonita. ! emoCionada ao ver Sandoval. e .Rublco J.untos. Manlé.la preocupe e garante que está ao seu lado para o que der e vier.

pOrLetí�ia:Ultarnsta da banda Os Pauleiras,se interessa: convence Prata a acompa�har SIn�SIO e Balblno na p�scana, Rubico comenta com Lavfnia e Sandoval que Nina não pareceu
cas.o aconteça alguma �Ol�. Daniel consegu� um VIS�O de I feliz com o pedido de casamento. Nina vai até o quarto de Daniel

QUINTA _ L . tmue"ssteaS'.No',nqaUfieclaheradd,áanOted.lrelto de ficar no Brasl! por mais três e garante que é com ele que quer ficar.
..

G
etfcla se lembra que foi Luciano quem lUstavo de plágio. Luciano se esquiva de falar

aSdáseutelefoneaLeticiaepedeque ' QUARTA - Lenita não entende o que é o papel, mas fica
"COMEÇAR DE NOVOele. Marcelo e Beatriz namoram � satisfeita com a resposta de JJ. Rosário agradece a Nina por ter

rrina fica furiosa ao ver que Oscar não ! s� �f�recido para �ar seu .chá de panela. Prata pern:ite que SEGUNDA _ Miguel explica para Lúcia que Gigi é muito
a ela e também não gosta de ver a � Slneslo leve seu peixe. RU�lco conVida Sand_?val p�ra Ir na sua ciumenta. Gigi fica furiosa com a petulância de Migukl e
dá Q PatriCIa Cadu não consegue falar � casa �onhecer sua col:çao de barc?s e na� aceita. resposta garante que nunca vai se apaixonar por ele. Lucrécia prolbe
elo telefone e fica arrasado Diogo e � negatl�a.San�oval explica pa� Lavfnla que nao quer Ir na casa

I OI avinha de se livrar da arma usada para atirar em Miguel

co
Izfalando toda melosa�om Marcelo ; de R�bl(o, P?I� teme que JJ nao goste e faça algum mal para_o Arcanjo: �Ia�inho fala para Lucrécia que Letfcia desistiu do

fala
meçam a achar que e!a esta namorando �

menmo.Lavlnla aconselha Sand��1 a faze� o q�e seu coraçao russo. Glgl pergunta a Miguel por que ele quer manipular a
.

paraCadu que eles vaoterque namorar � mandar. Um fiscal �Ia para Lavmla que vai ser Instalada uma vida de todos em Ouro Negro.Miguel fala para Gigi que não
lávla aconselha Letícia a sair com Luciano s6 ; rede de esgotos ali por perto, mas os pescadores é que terão vai revelar seusmotivos e deixa claro que não vai mais ajudá-
�onsegue descobrir se Gustavo plagiou ! que pagar a ligação entre a rede e suas casas. Lavínia adivinha la se ela desistir da sociedade.Artur se declara para Carmem.

sl�a.Murilo e Flávia decidem fazer algo para : que aqUilo é alguma armação de JJ.Lenita diz a Daniel que ele Miguel pergunta a Ana se na pasta de couro há algo sobre sua
.Aline fala para Bel que ela é que não gosta: nunca vai proporcionar a Nina a vida com a qual ela está origem. Ana diz que não e vai embora correndo. Elvira fica

uém, deixando-a ressabiada. Miyuki i acostumada. Nina garante a Daniel que vai ser feliz com ele. encantada por estar ao lado de seu filho, mas Simone avisa

a eção está ajudando Rafa e Tedebê a : Sinésio chega em casa com o peixe que Prata pescou, que ela não pode passear com ele fora do spa.Sonya escuta

ra posar para fotos e decide se vingar. ! afirmando que foi ele quem o pegou. Lavínia fala para Mérilin d.izera Lúcia que está i�teressada em Ademar.Carlos

oçarcom Sabrina para dar entrevistas : Francisquinha que não sabe como vai pagar a ligação com a sof�e,pOls Sonya o.trata com frieza. Pepêfala para Isador� �
do-a chateada.Beth percebe.Miyuki ; rede de esgotos. Francisquinha a aconselha a procurar Nina.

DOidona que odeia D�nd�ra, para es�anto das .duas. Glgl
ue Cabeção, Rafa e Tedebê estão! Nina fala ao telefone com Lavfnia e avisa a Daniel quea guerra pergunta a.Sonya quais sao os negócIos d? pai em Ouro

os dela. Letfcia marca um encontro : contra JJ na aldeia dos pescadores vai começar. Rafa leva Negro. Letfcla fala� para �bel que �nselmo deixou? emp.resa
a chega para a sessão de fotos,! Conrado para a reunião dos pescadores no bar de lavfnia. �carnum:s[tuaçaomUl:o.comphcada.sonyaéenlgm�tlcae

Cabeçã� e Tedebê desesperados.: Francisquinh� garante .aos pescadores que Conrado é de :azr���:�i�:: :�!X���:g�:ea���:��������a�i��!I��:�::
c -Gustav

com L�Clano. : confi�nça. Nina an�ncla para os pescadores que JJ es�á pede seu emprego de volta a Jairo e se insinua para ele.Jairo

�rn LeUcia, ma� fica fUTloso.e decide t0t;J?r satisfações [ planeJand� constrUir um �sort no lo.cal onde é a aldeIa. explica para Maria que já preencheu sua vaga, mas fica
rn qUe L'

Natasha o Impede. Letlcla tenta fazer � Conrado nao gosta dever Nina com Daniel. abalado pelo charme dela. Moacir organiza alguns detalhes
Illuda de UClano fale da música de Gustavo, mas ele � de sua campanha, Betinho conta para Teca todo o drama de

se�pre. Bel fala para Kiko que estava � Ql.IHTA - Eramação6:::a pagna ao IM Sarrl:NaI aTI 5UaGlXlfU:iD sua famflia. Olavinho fala para Anselmo que quer que ele

d
beiJO dele. Kiko fica radiante, mas ela � rrostra sua CDIeção de barcas a SarKbIaL r-«la JXOCI.IC1� coloque Letlda contra Miguel de uma vez portadas.

rrnan_ oque ele beija mal. Miyuki conta para � paa algar a:m Daniel. Mariéia'<rlla q..Je N'na está� TERÇA - Oimitri diz a Miguel que Ana deve ser uma

COmbinam d
açao .de Rafa, Cabeção e Tedebê. Elas � apart:mentos paa morar a:m lJ e não entende r:u � ela esIá parente sua. Miguel afirma que as pistas sobre a

Cadu na po
e se vlOga� dos três. Solange vê Vivi com. � olhando in6veis tão I:Jaratos.JJ chega Ero casa e Encamaçã:> supi::a a ?rige.m de An.a �evem es.ta r mais�r6ximas do q ue eles
rta do Multipla Escolha e fala que vai j Sin:IovaIqueváernl:na.R..ItXotiraSin:bJaldecasapela�efala lmaglOam.GlglperguntaaLetfClaoquehouveentre
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o poder de
sedução dos olhos

\

,

Sem dúvida que um olhar pode ser fatal. E se os olhos
estiverem realçados, então, melhor ainda. Confira os

seus apetrechos.
- Um crayon preto ou marrom cremoso e bem

,

apontado. Se a sua mão for firme, pode optar por um
delineador.
- Um crayon marrom mais firme para as sobrancelhas

(escuro ou claro).
- Um pincel pequeno de pêlo achatado para

esfumaçar.
- Uma escovinha ou micropente, para separar os cílios
colados.
- Uma máscara para cílios preta ou marrom.

- Uma pinça para curvar os cílios. Usar antes da
máscara.
Procure adquirir produtos de boa qualidade. E boa
qualidade também não significa os mais caros. Existem
excelentes produtos com preços muito bons também.
Comece a marcar com o crayon o canto interno dos
olhos, partindo do ponto em que os cílios iniciam em

,direção ao exterior. Sublinhe delicadamente a linha
inferior do talho ocular, unindo-a com a�taha superior.
Com o pincel de pêlo achatado tente apagar,
sutilmente os traços, criando assim um efeito �\
esfumaçado.
Se você deseja uma maquiagem mais discreta e

natural, esfumace as linhas superior e inferior. No caso

de rnaquíagem noturna, você pode acentuar a linha
superior com um delíneador negro ou marrom bem
escuro. Dessa maneira seu olhar vai ficar mais intenso.
Evite as tonalidades agressivas de sombras que acabam
chamando mais atenção do que a própria expressão do
olhar. Use tons harmoniosos, lembrando sempre que os

claros iluminam e ressaltam e os escuros sombreiam e

diminuem. Juntos modelam as pálpebras, dando
profundidade e realce ao olhar.
Aplique, de início, um tom neutro (bege, gelo,
marfim) na pálpebra móvel. Depois escolha uma

sombra de cor avelã ou canela e aplique ao longo da

dobra da pálpebra, esfumaçando com

cuidado, até atingir o ângulo externo. Os
movimentos serão sempre regulares e

amplos. Habitue-se a usar pincéis mais

largos e longos do que aqueles dos estojos
de sombras:
Escolha uma sombra marrom um pouco
mais clara e esfumace-a até a raiz do nariz.

Com a mesma sombra, reforce o ângulo
externo. Complete a maquiagem, aplicando
um ponto de luz debaixo das sobrancelhas.
Usando os tons marrons, bege.avelã,
castanho, terracota, você consegue sempre
um realce natural. Mas de acordo com seu

estilo, pode substituí-los por preto ou cinza

intenso, principalmente se a sua pele for
clara.
Hora de cuidar da área dos olhos
Por ser bastante sensível, a região ao redçr
dos olhos necessita de cuidados específicos.
Os cuidados devem começar na

adolescência, fazendo a hidratação
adequada.
Seja qual for o tipo de pele, a área dos olhos
é menos hidratada do rosto.

N��� região,
há menor número de glândul �ebáceas e

sudoríparas. Por isso, o fator játural de
, I

umidade também é reduzido. E justamente
com o objetivo e restabelecer a hidratação
ideal, evitando o aparecimento de rugas
precoces, que surgem a cada dia mais e mais

produtos específicos no mercado.
Muitas mulheres só começam a se

preocupar em cuidar desta região por volta
dos 30 anos. Mas, na verdade, deve-se se

recorrer ao§' cremes bem mais cedo. No
momento em que uma adolescente passa a

se maquiar, ela já precisa de cuidados para

proteger a pele do ressecamento.

'<J O seu olhar

pode se tornar
uma poderosa
arma no jogo
da sedução. Por
isso, é
fundamental

realçá-los

ARlES· Inicio de um novo perlodo profissional. Possibilidade de ver
o seu talento melhor utilizado, produzindo assim uma melhoria,
talvez a longo prazo. Fase de recolhimento e necessidade de solidão.
Vida social e afetiva menos intensa, talvez com alguns problemas.

LIBRA· Conte consigo mesmo em todas as empresas, por mais
árduas que possam parecer. 05 outros Irão notar sua tenacidade e

perslsténcla podendo lhe tributar o dobro de crédito a partir deste
dia. No amor, aja com sinceridade. A saúde está favorecida.

ESCORPIAO· Pequenas oscilações na vitalidade flsica e mental.
Não exija demais do seu organismo e procure adaptar-se as

modificações intensas que estão ocorrendo, Procure descobrir o
que está mudando em você.

SAGITARIO· Algumas dlflculdadesna vida social e familiar estão

prevlstas para hoje.Culde também da saúde,da reputação e

principalmente de seu-dlnhelro, pois está predisposto a gastar a
esmo. Ótimo aos estudos.

PEIXES -Dia feliz com muitas novidades e atrações,
principalmente nos assuntos sentimentais e pessoais.O seu

trabalho trará bons resultados bem como os negócios e novas

amizades,

TOURO· Como você não aceita derrota dentro de um plano mental
elevado.deverá realizara máximo neste dia a fim de chegarao auge
de suas pretensões, Pode contar com o favor de todos. Excelente
para uma visita ao dentista ou ao médico.

G�MEOS· A carreira profissional atingirá um momento culminante
de transformação e você poderá aproveitar as circunstâncias
favoráveis para dar um salto em termos de progresso pessoal e
material. Será impor.ta�te
CANCER· Atitudes impulsivas no lar impedirão a tranqüilidade e

acirrarão certos desequilfbrios Já existentes nessa área.Melhor
compreensão dos sentimentos afetivos, embora sejam mínimas as

mudanças nessa área,

LEAo· Dia muito indicador de êxito e sucesso em todas as coisas
que empreender e, principalmente, no trabalho, Q amor estará
bastante beneficiado,juntamente com a saúde e as relações sociais e

pessoais,
,

VIRGEM· Hoje, você estará com o espfrito elevado, traduzindo isso
em sua disposição para ser cortês, inteligente e lógico, Aproveite
para tratar de assuntos que lhe interessam, Favorável aos jogos e

loteria.
'

CAPRICÓRNIO· Perlodo decisivo para as mudanças relativas a

sua emotividade e para direcionar meihor as suas idéias. Procure
ver como o fato de deixar de lado certas situações poderá abrir as
portas para novas realizações, Harmonia na vida a dois.

AQUARIO • Não assuma compromissos ou responsabilidade sem

antes estudar suas reais condições, Mais energia, otimismo e

determinação lhe é recomendado, Uma fonte de inspiração
tomará conta de você neste perlodo.

As' preciosidades'
A constante mutação que movimenta o mundo da moda e

que faz com que adquirimos a cada temporada novos

produtos sem ter a necessidade detê-los.é a mesma que
nos permite ver e rever aquelas peças do guarda-roupa que
jáalcançaram o patamar de essenciais à sobrevivência
feminina, e que acabaram tornando-se fundamentais dentro cI
da moda, sendo inclusive, figurantes de importantes fatos
históricos ao longo do tempo. ,

, Essas preciosidades permanecem vivas, fazendo-se
presentes em cada coleção, ganhando em muitos momentos'
adereços ou novos formatos, mas ainda sim permanecem

'

como as boas. e velhas preciosidades, a salvação para os

momentos duvidosos, quando a moda nos oferece tanto
que não sabemos pelo o que optar e ao fim acabamos
optando pelo básico: pelo preto, pelo tênis, pelo suéter, por
aquela calça capri, pelo jeans, pela camiseta branca ... Peças
simples, mas de caráter essencial que consequern deixar
qualquer pessoa sempre atual e elegante sem exageros.
São os chamados "coringas': peças clássicas que as revistas
especializadas no assunto não cansam em exaltar, e que
estiveram envoltas em corpos famosos, sendo testemunhas
de momentos importantes. tê
Símbolos de uma determinada época, de 'um determinado � PI
momento social, essas peças do vestuário atravessaram

décadas, permanecendo ainda intactas, como o caso do
velho e mundialmente conhecido jeans, que iniciou a sua

história no oeste americano, servindo de proteção para os

meios de locomoção dos habitantes da região, as carroças,e
que atualmente, é um elemento de extrema importância
para o mercado mldlátlco, por apresentar uma ampla
versatilidade, oferecendo caminhos diversos para empregar
novas e diferentes alternativas devido a sua resistência. Mas
o jeans veio a ganhar importância mesmo logo após a II
Guerra Mundial, quando a escassez de recursos impedia a

utilização ,de certos tecidos, e o jeans veio a calhar devido a

sua durabilidade e baixo custo .Além disso o jeans
incorporou-se a idéia de juventude rebelde disseminada
por astros de Hollywood durante as 'décadas de 1940 e 1950

principalmente, ganhando um importante espaço na

sociedade, tornando-se referência para jovens do mundo
inteiro que espelhados em Marlon Brando e James Dean ",

ansiavam por modificar as estruturas sociais e os valores da

época.
Fazendo coro juntamente com o nosso básico jeans,
podemos citar ainda o famoso P.B ( Preto Básico) que já se

tornou uma lenda dentro da moda. É a opção número 1 do

público feminino quando a questão está em não deslizar na

elegância. É um conceito atraente que tem arrastado
milhares demulheres ao longo do tempo, capaz de
transformar imagens e lndlvíduos. O poder transformador do
preto é singular. A escritora Nancy Smith relata em seu,livro
"O pretinho básico ';que o vestido preto é simples o

suficiente para aparecer sem esforço, mas elegante o

bastante para que a mulher que o use fique-marcada como

uma pessoa de bom gosto. E é essa ambigüidade que torna

o PB tão atraente. Ora sedutor; ora sóbrio, ora ousado, ora
modesto, chique ou joviaLÉ uma das peças chaves do

guarda-roupa. ,

São essas peças chaves que ainda permanecem fiéis dentro
domundo mutante da moda que nos fascinam ,a ponto de

as preferirmos, mesmo tendo uma série de outras opções a

nossa frente, a maioria sendo parte dos últimos lançamentoS
do mercado, usáveis até a próxima ternporadafashlon ..
Mas com toda certeza nenhuma delas tem a importânCia e a

sofisticação de um desbotado jeans,ou de um velho tênis,
assim como não possui a beleza de uma peça básica preta,
nem a confortabilidade de uma calça capri ou de uma leve e

simples camiseta branca.
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*Moda Unerj por 'Daiana RiechElI.
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Seleção Catarinense ...
No último final de semana aconteceu na cidade de Tubarão a eliminatória de

classificação para a seleção Catarinense de Laço. .

Jaraguá do Sul foi muito_bern �epresentado e o pequeno. Rafael �ones, do
.

iquete Criado em Galpao, vai representar Santa Catanna nos dias 27/28/29 e

jo de Janeiro de 2005 na cidade de Santiago/RS.

Rafael se destacou dentre tantos outros laçadores, onde ele e mais 4 peões vão
representar a categoria Laço Rapaz lá pelas bai'ldas do nosso querido Rio

.

11Iande .

.._,

Vamos torcer por Jaraguá do Sul!

Quem sabe Rafael traz de presente de aniversário um belo troféu, já que dia

mal ele estará comemorando mais um aninho de vida!
,

Parabéns Rafael...e Sucesso!!!!
1--·························

...... ····················

Vende-se
Sala de jantar,madeira sucupira maciça entalhada, 8 cadeiras,
tampo de vidro blindex (2,20X 1 ,05tQuadro Santa Ceia Tapeçaria
Portuquesa (1,68 X 0,75), Moldura de sucupira e vidro anti-reflexo.

Móveis produzido em Sete Lagoas -MG.

Tratar com João pelo 376-1700 ou 99738555

•
'
.

.

Por Vanessa Raquel vanessactg@ig.com.br www.ctglj.com.br ::
-;
-',
"

"
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Mensagem
de Natal!!!

Um dia, Alfredo acordou.em uma véspera de Natal, muito contente, pois uma data muito
impoftant ara chegar.

Era o dia do aniversário do menino Jesus dia em que.o Papai Noel vinha visitá-lo

Com seus cinco aninhos, e
seu pé de meia

Dormiu muito tarde, p
sono er

Na manhã de Natal, o

noite, para voltar a dormir e olhar o
ão tinha árvore de Natal.
elhinho no "flaqre", mas como o

. profundamente. ,,'

tava lá, e que não hávia presente
a.

é

ervava atentamente ao seu filho; e
xistia, e com multa dor no coração o

Seu paldesernpreqad
esperava tomar corage

mim ...

a chorai;
or pa��i
o na vft:1
b esqilec

ras crianças v'zj can'do com
� Ele pulou a nossa casa ...

Não pulou não ... O seu presente está te abraçando agora, e vai te le

passeios da sua vida!
assim, foram para um parque e Alfredo brincou com seu pai durante ores

somente no começo da noite.
hegando em casa muito sonolento,Alfredofoi para o seu quarto,e "escr

Noel:
'

erido Papai Noel, Eu sei que é cedo demais para escrever e pedir alguma co sa,
radecer o presente que o senhor me deu. Desejo que todos os Natais seja com

.

om que meu pai esqueça de seus problemas, e que ele possa se distrair comigo, pa
. uma tarde maravilhosa como a de hoje. <4

brigado pela minha vida, pois descobri que não são com brinquedos que somos feli
verdadeiro sentimento que está dentro de nós, que o senhor desperta nos

De quem te agradece por tudo, Alfredo."
E foi dormir...

ntrando no quarto para dar boa-noite ao seu filho, o pai de Alfredo viu a cartinha, e
desse dia, não dei�g;M;�lue os seus problemas afetassem a felicidade dele, e começou

'. .

que todo dia fosse um Natal para ambos.

onhe... Deseje...Ama ... Sorria... Se·
·0 um Natal cheio de paz, amor

s,mas principalmente qu
sempre!!!

Feliz Na
sua família.

r
l
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Indústria 6 comércio demadeiras

312-0280

� Joalheria & Ótica

cmaea.
. Em Jõlr1l9Uá. Av. Mal. Deodoro da Fonscc_',190 " Forte: 275-2479.

Av, Mal. O�odcro do, sensece, 135· FnM: 275·2214,
Av�túlio Vargas, 268" Fo"e: 370·1969,.

IIfIt JoíO'lHle: R,uu uc P,fnciplt, 429· Pune: 42,2-1276

FONE: (47) 371·4547 FAX: (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL - se
E-mail: demarchicornes@neluno.com.br

•
CARNES
•

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 nossÇ)s
'

ofertas imperdlveis
Filé Americano .. _ R$ 4,99
Costela Recheada R$ 7,95
Dobradinha (Bucho bovino) R$ 1,55
Capa do Contra Filé R$ 6,25
Linguícinha Mista

: R$ 3,50
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• A TARTARUGA MARINHA PODE MEDIR ATÉ TR�S METROS DE
COMPRIMENTO E PESAR MAIS DE 750 QUILOS.

.' ALGUMAS ESPÉCIES DE TU�ARÃO PODEM MEDIR ATÉ SETE METROS DE
COMPRIMENTOS E A MAMÃE TUFARÃO CHEGA A TER ElO FILHOTES POR
VEZ. �EM MENOS QUE A LAGOSTA. QUE PÕE ENTRE 5 A 100 MIL OVOS

POR VEZ.

2 - O FUNDO DO MAR {MESMO I

�NTADOR. ENQUANTO NOSSO ENCANTADO
EXPlORADOR (ONVERSA (OM A SEREIA.

ENCONTRE srn DIFEREN<,AS ENTRE AS DUAS CENAS.

�

MACAU SÓ ROQUE
ZERFA AMIPEZA, ÇAMO!

Os pais Dieter e
Orjana Bublitz,
muito orgulhosos
de seus dois filhos
Thais que
completou 4 anos

dia 15/12 e Thiago
completará seu 1·
aninho dia 18/12.
lhes desejam
muitas felicidades

A gatinha StefanyTorezani,
completou seu 10 aninho dia 15/12.

t��f�,'al,eQ['I,� <19,s .P�J� I:)ªiflny e .odair
I/e dl:)s,padrinhos Nilsana e José

.

'!�' ,;:: .'

,1#

Essa coisinha fofa
com acarinha
lambuzada é

l10uglas Luiz
Tecilla, que

'

completa 3 aninhos
hoje. Para alegria de
toda sua

família.Parabéns

O gatinho
Gus�avo
Alberto
Hornburg,
completou 3

aninhos, dia
14/12. SeuS
pais Jesuana e

Claus desejam
a você muitas
felicidades.
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