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MASSARANDUBA
!fj Fernando Reinke assume por
15 dias o governo do município

PÁGINA3

Ponto turístico conhecido na

região, a Rota das Cachoeiras, em
Corupá, inicia amanhã a

cobrança de R$ 5,00, por pessoa
para entrar no parque. São ao

todo 14 cachoeiras com trilhas,
restaurante, lanchonete e

ambulatório. O local também é

indicado para a prática de

esportes radicais, como o rapel,
Na seqüência, aproveite para

conhecer outros pontos turísticos

que podem fazer a alegria do fim
de semana.

Os R$S,OO da entrada garantem
ao visitante um seguro pessoal,

que pode ser utilizado em caso de
fraturas e até mesmo morte. ''As

cachoeiras não são perigosas, mas
os turistas têm que prestar

atenção, ficar na trilha.

, ..

Cachoeira é uma das atrações
.

turísticas e de práticas de'
esportes radicais
• PÁGINA 5

'Rota das Cachoeiras' começa
a cobrar entrada dos visitantes
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N° 5 . .047 I R$ 1,25

, .. '210 I á' .28°ml,mma: m xlma: •
. Sexta-feira de sol e nebulosidade variada,
com pancadas de chuva Isoladas

mínima:22° I máxima: 29°
, I

. Sábado de sol e nebulosidade variada,
com pancadas de chuva isoladas

META

Müller diz ser necessária
a reforma administrativa

• PÁGINA3

TRAN.SPARtNCIA

Laboratórios prometem divulgar
pela internet testes de remédios

.- PÁGINA4

CONTRAPONTO

Chefe do Setor de beneficios do
INSS diz que não existem filas

• PÁGINA6

DIVERGtNCIA
fi

Hoje, os ucranianos ortodoxos
de Curltiba comemoram o Natal
Em

. função do calendário Juliano, adotado pela Igreja
Ortodoxa, hoje se comemora o nascimento domenino Jesus. O
AnoNovo será no próximo dia 14.

• PÁGINA6

PREPARAÇÃO

Ricardo Ramthum quer disputar
o Mundial de Cross Country
Ciclista' jaraguaense busca patrocínio e intensifica os

treinamentos para a seletiva. O Mundial acontece em jdnho,
no ParqueUnipraias em Balneário Camboriú.

• PÁGINAS

• Cotação U$$ Compra Venda

Comercial .�l.�.1 �..?�ª. . �
....... pªxale.l() .�'�º7..m. . ),22ª � .

Turismo 2,620 2,820 �
• Cotação E,:,ro Compra

3,580

Venda

3,588 .....

·CUB R$,: 816,63 Óaneiro)
• Indices Pontos Oscil�ÇãO
...... ��y��p� H •••••••••?� �.?? 1,32%

. .. º�_\.!_��.�.� __ ... _..1º:��1______ 0,24%
Nasdaq 2.090 0,06%

• Poupança (%)' 0,7485

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SEXTA-FEIRA.7 de janeiro de 2005 .lIuG:JM'eJm,ílnlollOPINI o

Divisor de águas
Para se evitar novo

constrangimento aos idosos,
'o governo federal anunciou
que vai firmar convênios
com a Receita Federal,
associações de aposentados,
bancos e outros órgãos para
recadastrar todos os

aposentados e pensionistas.
A 1ntenção é cruzar os

dados disponíveis dos
beneficiários e fazer o

cadastro sem a necessidade
do segurado. comparecer às

agências do INSS. Se a

proposta vingar e os

objetivos forem alcançados,
o governo pode, numa só

tacada, resolver o problema
das fraudes e fazer um

recadastramento eficiente,
além de apagar o mal-estar
causado pelo ex-ministro

Ricardo Berzoini.
A proposta é audaciosa.

O ministro da Previdência,
Amir Lando, garantiu que,
as pessoas que não forem
identificadas serão prccu-

radas em casa, nos bancos

para o cadastro. De acordo
com os dados disponíveis,
existem 18 tipos de fraudes
totalmente incongruentes -

impossíveis de acontecer -

como, por exemplo, registros
de cerca de 1,2 mil pessoas
com mais de 106 anos

somente em Brasília. O
ministério pretende ainda

tadas e desconectadas de

interesses político-eleito
rais, representarão um

divisor de águas no setor

previdenciário brasileiro -

alvo de constantes e

merecidas críticas. Outra

ação do ministério que
merece elogio é a promessa
de deflagrar uma campanha
nacional sobre os direitos e

� Ao atacar os problemas na Previdência,
J

o governo demonstra coragem e

disposição, coisa que outros não ousaram

realizar um mutirão para
analisar os processos pen
dentes. O novo modelo, en
tretanto, exigirá a moderni

zação e a reestruturação do
sistema DataPrev.

As alterações anun

ciadas vão ao encontro das

promessas feitas pelo presi
dente Lula de atender
melhor os segurados e ate

nuar as filas. São medidas

que, se realmente implan-

fRASES

deveres dos segurados.
Atualmente, '25% das
pessoas que procuram o

INSS buscam apenas

informações gerais e sobre

processos em andamento.
)

A perseverar o discurso
oficial - promessas de
reestruturar a Previdência,
acabar com asmas e dedicar

atenção especial ao

segurado -, o governo

atingirá o cerne de um

problema crônico

extremamente importante
que se arrasta há décadas.
Também resgatará a re

tórica social da administra

ção federal. Mais, demons
trará coragem e disposição,
coisa que outros não ou�
saram, para enfrentar uma

questão tão delicada e

primordial no cotidiano do
cidadão comum, que

depende do INSS.
Não obstante, é mister

lembrar que, em política,
há uma distância conside
rada entre a intenção e o

gesto. Os interesses nem

sempre têm o povo como

meta. A insistência em

manter as carências sociais

é pano de fundo de todo o

processo. É a oportunidade
para os políticos prome
terem e demonstrarem
"solidariedade" ao eleitor.
Por outro lado, nada do que
os governos fazem é favor,
mas sim obrigação.

"Quando trabalhamos na Câmara de Vereadores, somos o estilingues. Ao assumir a Prefeitura,
viramos a vidraça:

• Ernesto Felipe Blunk, ex-prefeito e ex-vereador de Corupá, filosofando sobre a vida política do município
I

;

Mun "I Pessoas & Fatos I
� SOMÁLIA

ONU pede US$13, 1 mi
a vítimas dos tsunamis
As Nações Unidas fizeram um apelo para US$ .

13,1 milhões para serem empregados em ajuda
de emergência dirigidos a cerca de 54 mil somalis

que perderam as casas e meios de sobrevivência

depois que as ondas tsunamis destruíram as costas

africanas. O dinheiro possibilitará que os

trabalhadores humanltárlos possam providenciar
comida de emergência, áqua. abrigo e cuidados
médicos para os somalis, e também financiará os

esforços para restabelecer os meios de
sobrevivência no país, afirmou Sandra Macharia,
porta-voz do Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento na Somália. (AE)

� IRAQUE

Estado de emergência é
prorrogadopor 30 dias

. o governo provisório dotraque prorrogou o

estado de emergência nacional por 30 dias, por
conta dos contínuos ataques 'da resistência,
informa o gabinete do primeiro-ministro interino

Ayad Allawi. O estado de emergência, decretado
inicialmente há dois meses, continuará em vigor
em todo o país, exceto nas áreas sob domínio

curdo, no norte."Como continuam as atividades
hostis para evitar a formação de um governo e

deter a participação pacífica dos iraquianos no
processo político, o Conselho de Ministros
concorda em estender as lei de emergência,
excluindo o Curdistão, 'por 30 dias'; diz a

declaração oficial. (AE)

<'

�.ÁFRICA DO SUL
o

Mandela admite que o
. filho morreu de aids
o ex-presidente sul-africano Nelson
Mandela admitiu ontem que o único filho

Makgatho, de 54 anos,.morreu em conse

qüência da aids. O anúncio rompe o tabu que
impede muitos africanos de confessar a

doença que arrasa o continente. Mandela, de
86 anos, pediu para ser redobrado os esforços
para combater a doença. "Devemos dar
visibilidade à aids e não escondê-Ia, porque
o único jeito de fazer com ela pareça uma

doença normal, como o câncer, é sempre falar
e dizer que a causa da morte de alguém foi
a aids'; disse Mandela. (AE)

� INDONÉSIA

Funcionário daONU
critica missão dos EUA
o funcionário da ONU que coordena os esforços
de ajuda humanitária na ilha de Sumatra
reclamou que a missão militar dos Estados
Unidos não estava conseguindo coordenar e

fornecer informações críticas para as agências
humanitárias que tentam ajudar os
sobreviventes.das tsunamis. Michael Elmquist
disse que os helicópteros americanos estavam

enviando suprimentos de ajuda para povoados
isolados pelo desastre, mas as tripulações não

permanecem tempo suficiente no terreno, a

fim de avaliar as necessidades dos sobreviventes.
"Eles não desligam os motores. Permanecem
em terra por cinco minutos'; disse. (AE)

... INDONÉSIA

Número de mortos nos

países da Asia e Africa
Mais de 140 mil pessoas morreram em 11

pa fses do Sudeste da Ásia e leste da África
como resultado do forte terremoto seguido
de gigantescas ondas no último dia 26 de
dezembro.

\

INDON�SIA - Pelo menos 94,2 mil morreram
na ilha de Sumatra, mas a cifra total poderá
chegar a 100 mil.
SRI LANKA - o número de mortos é de
30.615. Aproximadamente 1 milhão de

pessoas foram vftimas de danos.
rNDIA - foram confirmadas a morte de 9.682

pessoas. Há certa de seis mil desaparecidos.
TAILANDIA - dados oficiais apontam para
5.291 mortes e 3.716 desaparecidos.
,SOMALIA - Pelo menos 298 pessoas
morreram.

MIANMA - Houve 90 mortes.

MALDIVAS - foram registrados .82

mortos.

MALAslA - 68 pessoas morreram, entre

elas muitos turistas estrangeiros.
TANZANIA - Pelo menos dez mortos.'

BANGLADESH - Dois mortos.'

QU�NIA - Um morto.

De acordo com organismos inter
nacionais de ajuda humanitária, o número
de mortos em conseqüência dos tsunamis

que atingiram os 11 países poderá
ultrapassar 150 mil. A Uniféc estima que
mais de 50 mil são crianças. Há pelo menos

600 mil desaparecidos e milhões de

desabrigados. (AE)
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SUA OPINIÃO

A necessidade da reforma

política
João Reis*

Os resultados das eleições nas câmaras de
vereadores de nossa região em particular
Schroeder e J araguá do Sul mostrou claramente

que precisa ter a reforma política urgente neste

país. Com a reforma o mandato é do partido em

e-por sua vez por ele administrado. Caso o eleito,
não siga as orientação partidárias este pode tira
lo e substituir por outro na fila seqüencial.
Porque em época de campanha verse muitas

rivalidades e oposição para ganhar os tão

sonhados e disputados votos. Após eleição é

comum muitos dizerem agora temos esquecer o

passado e pensar no município. É o mesmo que'
dizer que todos os meios justificam o fins. O doce
e o azedo tem o mesmo sabor. Todas as cores são

iguais. Sendo assim deveria-se fazer comícios'

coletivos onde todos os candidatos colocariam
os seus nomes a disposição da comunidade.

Abraçados num coro só diriam ( eleitor amigo
qualquer um de nós é um bom nome). As dividas
de campanhas inclusive deste comício serão

ratiadas e pagas por nós. Há antes quenós nos

esqueçamos as camisetas serão distribuídas e

serão todas brancas, simbolizando a paz entre nós

e os homens.

Quanta hipocrisia neste pais, são justamente
estes que após eleitos f�zem com que muitos e

muitos cidadãos e cidadãs deste pais se

decepcionem com a política, alias com os

politiqueiros. A
Política no seu significado mais amplo ( A

Arte de dirigir os negócios públicos, como tal
deveriam se tratados) Não um balcão de negocio
como se vê constantemente. Politiqueiros se

esquecem de tudo e todos. Com o peito estufados
bradam o bom tom e alta voz. O mandato é meu.

Se ameaçados dizem, posso trocar de partido.
Infelizmente não faltam interessados porque

para muitos não importa a qualidade e sim a

quantidade. As ideologia e a filosofia partidárias
ficam para. traz ,quem sabe para a próxima
eleição. Por isso caros dirigentes partidários e

cidadãos e cidadãs que ainda acreditam que

pode ser diferenté. É hora de darmos as mãos.

Cobrarmos urgentemente de nossos

representantes federais a tão sonhada reformas.
política. Com certeza todos sairemos ganhando
inclusive você. A sociedade não agüenta mais

tanta bandalheira, quêsestes poucos ainda fazem

questão de nos jogar a todos.

*Presidente do Partidos dosTrabalhadores de Schroeder

Os textos para esta coluna devem ter. no máximo, 35 linhas, de corpo 12.
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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... Nomeações
A neurolingüísta Marilice de Almeida,
pós-graduada em Psicopedagogia, foi
nomeada diretora de Recursos

Humanos da Prefeitura de Jaraquá do

Sul. O enfermeiro, com especialização
em Gestão de Sistema e de Serviços de

Saúde, Jocélio Voltolini, assumiu a

Gerência Administrativa e Almiro

Ponstein, graduado em Capacitação
Gerencial, é o novo diretor da Divisão

de Finanças e Administração.
Maria Áusília Bento foi nomeada

interinamente diretora de Comu

nicação e Jornalismo.

... Aliás
A ex-vereadora Marilze Marquardt,
candidata à Câmara no ano passado
pelo PSDB (recebeu 451 votos),
informou que foi convidada pelo
prefeito Moacir Bertoldi (PL) para

integrar a equipe da Secretaria de Saúde.
Segundo fontes dos partidos que
compõem a aliança "Viva Jaraquá'' que
elegeu Bertoldi, os convites a tucanos

de carteirinha para participarem da

administração têm provocado muito

descontentamento. "Já teve até bate

boca'; garantiu um dos membros da

coligação.

... Reunião
A Amvali (Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu) realiza hoje, a partir
das 9 horas, na Prefeitura deJaraquá
do Sul, o primeiro encontro com os

prefeitos dos sete municípios que

integram a entidade.
Na oportunidade, será discutida a

elaboração de projetos que a

associação pretende encaminhar ao

governo federal como reivindicação
da região. A criação de um aterro

sanitário regional vai merecer espaço
privilegiado na reunião. Já não era sem

tempo.

i CORREIO DO .POVO SEXTA-FEIRA,7 de janeiro de 2005
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... Vereador
Com a nomeação do vereador Terrys da

Silva (PTB) para a chefia de Gabinete, o
diretor da Câmara, Rui Lessmann (PDT),
- em função da coligação PL/PTB/PDT/
PPS -, assume a cadeira no Legislativo
Jaraguaense, sendo inclusive Indicado
para líder do governo na Casa.

Se depender da capacidade e do
conhecimento legislativo de Lessmann,
a Câmara de Jaraguá do Sul será

referência na região.
Todavia,o problema reside na má vontade

e no desinteresse de outros nobres

vereadores.

PRIORIDADE

Müller promete reformular
a estrutu ra da Prefeitura

CAROLINA TOMASELLI

... Prefeito de Corupá
diz que área da saúde
é um dos pontos
mais críticos

CORUPÁ - "Sem dúvida, uma
reforma administrativa se faz
necessária". Com essa frase o

prefeito Conrado Müller (PP)
definiu as prioridades de

governo. Em entrevista exclusiva
ao Jornal Correio do Povo,
revelou que está em estudo a

reforma da estrutura

administrativa "para que seja
traçado um panorama sobre as

carências e mudanças necessárias
para a implantação de um novo

organograma ainda este ano".
Müller explica que os

secretários nomeados estão.
analisando as respectivas pastas a

fim de "sentir os problemas" de
cada se toro Periodicamente,
também estão realizadas reuniões
individuais entre secretário e o

prefeito. "Na próxima sernana.já
devemos ter algumas informações
sobre os levantamentos até então
realizados", informou.

O prefeito adianta, no

entanto, que uma das áreas mais

enfraquecidas é a saúde, mas

preferiu não revelar quais são as

carências antes de terminar o

estudo preliminar. "Um dos pontos
mais críticos é na saúde, que
precisa de modificações", disse,

Assessora de Gabinete - Kida Solamon
Seuetaria de Administração e Finanças - Oto Ernesto Weber
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Júlio César Dominoni
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte - Diane Seidel Bortolotti
Secretaria de Obras e Serviços Públicos - Luiz Cieply
Secretaria de Saúde e Bem-Estar Social - Marcelo Ferreira Gonçalves

Fernando Reinke assume a Prefeitura de Massaranduba
MASSARANDUBA - o vice

prefeito Fernando Reinke (PSDB)
assumiu, na quarta-feira, o cargo de
prefeito. Ele substituirá por 15 dias o
prefeito Dávio Leu (PFL), que tirou
férias e deve retomarno próximo dia
20. Remke diz que durante o período
dará continuidade aos trabalhos já
em andamento e buscará soluções
junto a Casan (Companhia
Catarinense de Águas e

Saneamento) para resolver o

problema de falta de água no

município.
Reinke informa que, apesar de

parte dos funcionários estarem no

períodode férias, os serviços essenciais
Continuam sendo prestados pela
administraçãomunicipal.O prefeito

também adianta que devem ocorrer

mudanças na parte administrativa,
que estão sendo estudadas em todos
os departamentos. "O objetivo é
renovar e melhorar o atendimento
cada vezmais", explica.

Ó prefeito revela, ainda, que
será criado um cargo paralelo para
o vice-prefeito ter maior

participação no governomunicipal.
A nomenclatura ainda não foi
definida, mas uma das

possibilidades é de ser chamada

SuperintendênciaAdministrativa,
com posição intermediária entre o

chefe do Executivo e os secretários.

"Terei mais incumbências no

governo", explica.'
Reinke também acredita ser

necessário estar mais próximo do
governo, jáque Leu poderá se afastar
da chefia do Executivo para
concorrer às eleições de 2006. "Hoje
estamos torcendo para que Dávio

seja candidato a deputado
estadual", declara.

PERFIL - Assumiu pela
segunda vez consecutiva a

administração municipal junto com
o prefeito Dávio Leu. Filiou-se ao

PMDB em 1995, sendo eleito
suplente de vereadorpelo partido em
1996. Assumiu como vereador em
1999, devido amorte de Doraro Petri.
Desde 1997, é filiado ao PSDB.

Empresário e formado em Ciências
Exatas, é natural de Massaranduba,
casado, e tem três filhos.

• Fernando Reinke
assumiu a Prefeitura na

quarta-feira, permacendo
no cargo durante 15 dias.
Ele substituirá o prefeito
Dávio Leu, que está em

. p.eríodo de férias.

• O prefeito afirma que no

período dará continuidade
aos trabalhos e

andamento, com atenção
especial voltada para
solucionar o problema de
falta de água,

...Alerta
Circula pela internet um falso formulário

com emblema da República e que traz

uma carta, com assinatura falsa, do
ministro da Saúde, Humberto Costa,
pedindo ajuda para as vítimas dos

tsunamis na Ásia.
Segundo especialistas em informática,
caso o internauta preencha o formulário,
um vírus se instala no computador,
danificando os arquivos e até mesmo o

computador. É inacreditável que hackers
explorarem o sentimento de soli

dariedade para prejudicar as pessoas. Êta
mundo...

.

.

.

Secretário do PT critica as

declarações dadas por Tank

SCHROEDER - o secretário do
Diretório do PT, Osnildo Konell,
contesta o presidente da Câmara
de Vereadores, Rudibert Tank
(PMDB), que declarou ser contra

o direcionamento das ações dos
vereadores em função dos partidos
políticos. "Nosso partido hoje é

Schroeder", declarou Tarik em

entrevista aoJornalCorreio do Povo.
Segundo Konell, no período em

que Tank assumiu como vereador
em substituição a Felipe Voígt, em
2003, o peemedebista votou por
duas ocasiões contra a anexação da
Vila Amizade a Schroeder "e,
conseqüentemente, contra o povo".
"Hoje ele fala emmoral e ética. Isso
não se ganha trocando de partido,
mas sim defendendo uma ideologia
e a comunidade da qual ele
participa", discursou, criticando a

mudança de filiação de Tank do
PP para o PMDB.

O secretário do PT também

critica o vereador petista Manoel

Burgardt - conhecido como

Maikon -, que foi contra as

deliberações do partido e votou no

candidato do PMDB para a

Presidência da Câmara. ''A opção
de fazer oposição ao governo atual
foi discutída e aprovada em reunião

.

e assinado pela executiva, inclusive
pelo vereador eleito", garante
Konell.

Ele acrescenta que a votação
unânime para Tank foi em

decorrência da divulgação de que
para eleger o presidente seria

necessário dois terços dos votos,
fortalecendo o apoio a um único

candidato. "O regimento interno
não traz isso. Nos demais

inunicípios da Amvali houve

disputa, a maioria ganhou por um
voto, só aqui é diferente", revolta
se, acrescentando que a população
deve cobrar mais ética dos
vereadores eleitos e dos partidos.

Müller afirmou que as mudanças na administraçãoserão efetuadas ainda este ano

acrescentando que a frota de Prefeitura iniciou as atividades desmembrado para uma secretaria
veículos da Prefeitura também com parte dos funcionários, já que específica. Atualmente, Ernesto
precisa ser renovada, já que os os cargos de confiança foram Felipe Blunk - que exercia a

maquinários e veículos todos exonerados e outros estão mesma função na administração
necessitam de manutenção. em férias. Ele também esclareceu anterior - ocupa o cargo

Sobre as ativid ade s na que os funcionários de segundo e interinamente até que ocorra a

primeira semana de governo, terceiro escalões ainda estão modificação. "A vaga poderá até

Müller afirmou que está se sendo negociados, bem como o não ser preenchida e o serviço na
inteirando dos trabalhos e cargo do departamento de área ser prestado por uma

procurando resolver "algumas Turismo, que provavelmente será assessoria", complementa.
situações emergenciais e

atendendo à. comunidade".
"Temos como prioridade nessa

semana os trabalhos no setor de
obras, com patrolamentos e tapa
buracos para melhorar as

condições de trafegabilidade nas

estradas", informou.
De acordo com Müller, a

mundiais de decisão política e'

econômica, a expansão do comércio
'

e o reforço do alinhamento do .

Brasil com as demais economias em
desenvolvimento, além da'
assistência ao cidadão brasileiro no
Exterior.

Não houve convocações parao
encontro. A participação foi aberta .

aos embaixadores que desfrutaram
de recesso ouférias no final do ano
e que estavam no Brasil. Entretanto,

.

a organização foi criteriosa. A ::�':.>'
reunião foi aberta pelo chanceler e

,_.

seguiu com as exposições de urna '::.
hora de duração de cada um dos
subsecretários do Itamaraty.

Konell considera contraditório o pensamento de Rudibert Tank

Lula detalha política externa

do país com 49 embaixadores
I

BRASÍLIA - A política externa
para os dois últimos anos de
mandato do presidente Lula foi
detalhada ontem durante reunião
doministro das Relações Exteriores,
Celso Amorim, com 49
embaixadores que atualmente
lideram postos do Brasil no exterior.
Antes de iniciarem os debates, no
I tatnaraty, o chanceler e os

embaixadores foram recebidos pelo
presidente às 10 horas, no Palácio
do Planalto.

O objetivo do encontro no

I tamaraty era tratar de cada tema
considerado essencial na estratégia
para a inserção do País nos foros

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INFORME Cpl---------,
.... RECORDE

Superávit agrícola cresceu 32%
o Brasil registrou superávit recorde de US$ 34,13 bilhões no

comércio agrícola em 2004, um aumento de 32% em relação
ao ano anterior, que registrou superávit de US$ 25,85 bilhões3,
devido principalmente ao crescimento da economia mundial.
As informações foram repassadas ontem pelo Ministério da

Agricultura.
Em dezembro, o saldo comercial agrícola ficou em US$ 2,56
bilhões, acima dos US$ 2,33 bilhões registrados em dezembro
de 2003.

.... AUTOMÓVEIS

Prazos e formas de pagamentos do IPVA
OS proprietários de veículos de Santa Catarina podem pagar o

IPVA, o seguro obrigatório, e a taxa de licenciamento desde
ontem. Segundo o diretor de Administração Tributária, em
exercício, da Secretaria Estadual da Fazenda, Pedro Mendes, o
IPVA com vencimento entre 31 de dezembro de 2004 e 5 de
janeiro, teve o pagamento sem acréscimos legais estendido por
mais um dia.
O pagamento do IPVA pode ser feito em cota única ou parcelado.
Os donos de carros com placa final 1, por exemplo, podem optar
pelo pagamento à vista, até o dia 30. de janeiro, ou parcelado,
com o primeiro vencimento no próximo dia 10. O sistema
informatizado para o recebimento das três taxas está desativado,
desde o último dia 31, para a atualização de dados do imposto a

ser recolhido em 2005. Este procedimento acontece todos os

anos para efetuar todos os' ajustes necessários nos sistemas do

SEF, Detran, Besc e Ciasc.

.... MILIONÁRIO
PrimeiraMega-Sena premia um único apostador
Depois de ficar acumulada por' três concursos, a Mega-Sena premia
um único apostador da cidade de Ourinhos (SP). O sorteio foi
realizado na noite de quarta-feira e o felizardo irá receber prêmio
no valor de R$ 17,3 milhões.
A aposta premiada foi realizada na casa lotérica Ourinhense,
localizada na Vila Odilon. Os números sorteados .no concurso 628

foram: 08 - 16 - 22 - 30 - 56 e 58. No mesmo concurso, a modalidade
também premiou outros 76 ganhadores na faixa de cinco acertos.

Cada um irá receber R$ 20,3 mil.
Os prêmios podem ser retirados em qualquer agência da CAIXA no

prazo de 90 dias. Osapostadores devem apresentar os bilhetes

premiados e os documentos pessoais (RG e CPF).
O concurso 629 da Mega-Sena será realizado neste sábado, dia 08.

O sorteio será às 20h no Caminhão da Sorte que está em Tramandaí

(RS). O prêmio para quem acertar as 6 dezenas da faixa principal
está estimado em R$ 1,2 milhão.

.... OTIMISMO

Consumidor retoma confiança na economia
Os consumidores terminaram 2004 batendo recordes de�onfiança
na economia do País. Pesquisa divulgada ontem pela Fundação
Getúlio Vargas mostrou que o porcentual de entrevistados que
.consideravam a situação éconômica boa em dezembro. chegou a

11,7%, o melhor resultado da série histórica iniciada em outubro
de 2002. O porcentual dos que avaliavam a situação como ruim

(39,6%) foi o .mais baixo de toda a série.
As manifestações de otimismo ocorreram em meio a um quadro
de melhoria das finanças das famílias. O porcentual de famílias que
respondeu estar com as finanças equilibradas também subiu, para
61,3% em dezembro (o melhor porcentual da série histórica), ante
59,6% em novembro.

.... AVANÇO
Produção de calçados cresceu 5% em 2004'
O setor calçadista brasileiro produziu em 2004700 milhões
de pares, 5,26% a mais do que os 665 milhões de 2003. Do
total de 2004, 500 milhões foram vendidos no mercado

interno, alta de 4,82% ante os 477 milhões do ano anterior.
Para o mercado externo, foram vendidos 200 milhões de pares
no ano passado, crescimento de 6,38% em relação a 2003.
De acordo com a Associação Brasileira dos Lojistas de
Artefatos e Calçados, o faturamento no mercado doméstico
totalizou R$ 25 bilhões. R$ 20 bilhões das vendas de calçados
e R$ 5 bilhões de artefato� de couro, como bolsas, cintos e

artigos pa ra viagens.

I.
I

.... INFLAÇAo
IPC acumula alta de 6,56% no ano passado
o IPC (Indlce de Preços ao Consumidor), calculado pela Fipe
(Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), acumulou alta de

6,56% em 2004. A estimativa inicial era de que o IPC-Fipe encerrasse
o ano em 6,50%. Em dezembro, a inflação em São Paulo ficou em

0,67%, também acima da previsão para o período (0,60%). A
principal diferença entre a expectativa e o resultado veio do grupo
Alimentação, que subiu O 47% no último mês do ano. "Além de os

produtos industrializados terem passado de queda de 0,03%, na
terceira quadrlssernana de dezembro, para uma alta de 0,20%, ao
final do mês,os produtos in natura também caíram menos'justlfkou
o coordenador do índice Paulo Picchetti.
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PROMESSA

Farmacêuticas vão divulgar
testes clínicos dos 'remédios

.... Indústrias do setor

devem assinar um

'código' detalhando
os dados na Internet'

DA REDAÇÃO - De acordo com
o site da UOL, a indústria
farmacêutica se comprometeu
ontem a divulgar através da
Internet mais detalhes sobre os

testes clínicos dos remédios, em
uma medida destinada a

tranqüilizar os ansiosos con

sumidores e aumentar a

transparência.
Este plano conta com o apoio

de gigantes como a suíça Novartis,
as britânicas Astrazeneca e

Glaxosmithkline, a americana

Pfizer e a franco-alemã Sanofi
Aventis, explicou o diretor da
Indústria Farmacêutica Britânica

(ABPI), Richard Barker.
'Trata-se de um código que as

principais companhias farma
cêuticas assinarão de forma
voluntária e pelo qual, a partir do
próximo 1º de julho, detalharão na
In ternet dados sobre os testes

clínicos de seus remédios, tanto
positivos quanto negativos.

O objetivo é acabar com as

suspeitas dos pacientes sobre as

provas de laboratório a que são

submetidos remédios como os

antidepressivos e, de passagem,
evitar a aprovação nos países de

c-

uma legislação que obrigue a

indústria a fazer maiores

revelações.
No último 11 de setembro

A divulgação dos detalhes sobre os testes clínicos dos remédios visa aumentar a transparência

várias revistas médicas publicaram em circulação.
um editorial conjunto no qual Também não há intenção de

.

pediam às farmacêuticas mais divulgar os testes de remédibs que
transparência que impeça ocultar. não tenham chegado ao mercado
dados negativos identificados nos ,e, ao ser voluntário, não são

testes de laboratório. especificadas sanções para as

Assinar o acordo anunciado farmacêuticas que .não cumprirem
hoje não obrigará a divulgar todos o acordo.
os detalhes dos testes que, em Só serão afetados por este

qualquer caso, serão publicados um código os estudos clínicos pagos pela
ano depois que o remédio entrar indústria farmacêutica pois estarão

Arrecadação líquida do FGTS
em 2004 foi de R$ 6,2 bilhões

BRASÍLIA - A arrecadação
líquida (diferença entre depósitos
e saques) do FGTS (Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço) em
2004 será recorde histórico.ACaixa

.

Econômica Federal estima que no
fechamento do ano a arrecadação
líquida alcançará R$ 6,1 bilhões.
Até ,novembro, o FGTS já
dispunha de R$ 5,280 bilhões em
caixa.

Se a estimativa da Caixa se

confirmar, a arrecadação líquida
do FGTS em 2004 terá sido cerca
de 25% superior à verificada em

2003, que foi de R$ 4,584 bilhões.
Os técnicos da Caixa atribuem o

bom desempenho do FGTS à

recuperação do emprego formal,
que deve fechar o ano com um

saldo líquido positivo de 18 milhão
de novos postos de trabalho.
Também contribuiu para a elevação
da arrecadação líquida do FGTS
a política agressiva de cobrança das
contribuições, implementada pela
Caixa sobre as empresas.

Depois de enfrentar todo tipo
de problema na década de 90,
quando o excessivo desembolso

para obras superfaturadas
obrigaram o fundo a suspender a

liberação de recursos para o

financiamento habitacional e a

pegar empréstimo para honrar

compromissos assumidos, o FGTS
vem apresentando arrecadação
líquida crescente. Em 2000, as

contas do fundo ficaram positivas
em R$ 1,510 bilhão. Em 2001, a
arrecadação líquida saltou para R$
2,301 bilhões e, em 2002, a

diferença entre saques e depósitos
foi positiva em R$ 2,786 bilhões.

• A arrecadação líquida
(diferença entre depósitos
e saques) do FGTS (Fundo
de Garantia do Tempo de

Serviço) em 2004 será
recorde histórico,

• Se a estimativa da Caixa

se confirmar, a arrecadação
líquida do FGTS em 2004
terá sido cerca de 25%

superior à verificada em

2003, que foi de RS 4,584
bilhões.

isentos os testes financiados por

organismos como o Instituto

Nacional de Saúde britânico

(NHS) e as associações
beneficentes.

Por este plano, as companhias
deverão registrar os ensaios clínicos
21 dias após seu começo e dar uma

identificação a cada um de modo

que possa ser localizado rapidamente
através das bases de dados.

Ministro afasta prejuízos na
soja. por causa da ferrugem

DA REDAÇÂO -em entrevista ao

site da UOL, o ministro da

Agricultura, Roberto Rodrigues,
afastou, ao menos por enquanto, a
possibilidade de prejuízos na safra

2004;2005 de soja devido à ferrugem
asiática. Em sua edição de ontem, o
The New York Times publicou
reportagem sobre o possível
comprometimento das exportações
Brasileiras de soja devido ao fungo.

Rodrigues reconheceu que a

última safra de soja' sofreu perdas
próximas de US$ 3 bilhões por causa
da ferrugem, mas destacou que o

governo possui uma força-tarefa
cuidando de ações para impedir o
avanço da doença neste ano.

Segundo o ministro, a ferrugem da

soja e hoje controlada com

defensivos agrícolas, mas a solução
definitiva só se dará com a utilização
de variedades resistentes ao fungo.
Hoje cerca de 80% das plantações
de soja no mundo estão sujeitas à

ferrugem asiática. caso não haja
tratamento preventivo.

Namatéria publicada peloNew
York Times, o especialista em soja
da Embrapa, Ademir Henning,
alertou que se os produtores não

investirem o necessário para

... �

• O ministro da Agricultura,
Roberto Rodrigues, afastou,
ao menos por enquanto, a

'possibilidade de prejuízos
na safra 2004/2005 de soja
devido à ferrugem asiática,

• A ferrugem provoca
desfolha precoce da 'soja e

'redução de peso do grão.
Isso faz corn, que a colheita

seja antecipada e a

produção menor, A doença
é disseminada pelo vento

e infecta plantas
voluntárias:

,.. i!;�I!@\lBi"�
melhorar o gerenciamento da
lavoura e o combate. à ferrugem,

. vão perder uma boa porção da

produção e acabar quebrando.
Os primeiros focos de ferrugem

na América do Sul foram
observados em 200l. Já naquele
ano, o fungo contaminou a

produção brasileira, entrando pela
fron teira do Paraguai e do oeste do
Paraná. Desde 2001, o prejuízo em
toneladas de grãos perdidos já
cresceu seis vezes no Brasil.

(i'
\.tl
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TURISMO NA REGIÃO

Inicia amanhã a cobrança de
R$ 5 na 'Rota das Cachoeiras'

.,. Com 14 cachoeiras

o local é procurado
para turismo radical

e ecológico

CORurÀ - A Associação de

Preservação e Ecoturismo da

Rota da Cachoeira começa
amanhã a.cobrar entrada dos
turistas que visitam a reserva de

preservação particular
permanente. A entrada vai

,

custar R$ 5,00, por pessoa. A

trilha pode ser percorrida em 2h
e levam, ao todo, a 14
cachoeiras. A infra-estrutura do

parque oferece lanchonete,
restaurante e banheiros, rodos
localizados na sede. Fundado
em 1989, o Parque Ecológico
tinha apenas três cachoeiras
conhecidas. Cinco
desbravadores percorreram o

trajeto do Rio Novo, fazendo o

registro e dando nomes às

cachoeiras. Hoje, o percurso tem
2.300 metros.

O secretário da Associação,
Ernesto Felipe Blunk, explicou
como vai ser utilizado o recurso' Turistas aproveitam a primeira cachoeira, conhecida como Suspiro

arrecadado. "O valor das
entradas vai ajudar com o custo

de manutenção do parque,
como energia elétrica." A

empresa dona da área onde está

instalado o Parque, Batistela, e
a Prefeitura mantém dois

empregados, cada um para a

manutenção do Parque. "Todas
as segundas-feiras o pessoal
percorre a trilha, até a última
cachoeira recolhendo o lixo".
Blunk explica também que a

conscientização do público é

parte importante da preservação
das cachoeiras. "O pessoal
sempre pede para os visitantes

trazerem seu lixo de volta para a

sede".
Os R$5,00 da entrada

garantem ao visitante um seguro

pessoal, que pode ser utilizado
em caso de fraturas e até mesmo

morte. "As cachoeiras não são

perigosas, mas os turistas têm que

prestar atenção, ficar fia trilha.
As pedras são escorregadias, têm
limo.", adverte Blunk. Ele
e xp l ic a ainda que bebidas
alcoólicas não são permitidas,
exatamente para evitar

acidentes. "A estrutura é boa,
tem até uni ambulatório para

segurança dos visitantes".

Profissionais treinados auxiliam no turismo radical
Além das 14 cachoeiras o

,Parque conta dois pontos

preparados para a prática de rapel,
"Para a segurança de todos o rapei
SÓ é permitido com a presença de

instrutores", reforça o secretário

da Associação de Preservação e

Ecoturismo da Rota da Cachoeira,
Ernesto Felipe Blunk.

e nós fornecemos todo oUma das empr e s as auto

rizadas para a prática do rapeI no
parque é a 'Casaseg, de
Blumenau. O gerente, bomb�iro
e socorrista, Éder Jackson
Reinert, explica que as

expedições devem ser agendadas
com antecedência. "Os grupos

devem ter pelo menos dez pessoas
r

Atrações de lazer na região

equipamento". O passeio custa
em torno (de R$ 35,00, por pessoa.

A segurança dos grupos é

uma das maiores preocupações
dos monitores. "Todos são

treinados, com experiência de
até 10 anos", confirma Reinert.
Outra precaução é avisar o Corpo

de Bombeiros, que fica de

prontidão em caso de acidentes.
"Ficamos em contato com os

bombeiros através de rádio, além
disto, estamos sempre preparados
para algum incidente, com uma

caixa de primeiros socorros. Nestes'
10 anos, nunca tivemos um único

acidente".

Depois de gastar o décimo terceiro nos presentes de Natal, ou com as férias longe de casa as opções para o fim de semana
na reqião são alternativas viáveis de diversão. Aproveite a exuberância da natureza, com cachoeiras, vales e piscinas
naturais pra fugir do calor.

CORUPÁ:
Prainha da Orna
Estrada Pedra D'amolar, Rio Pedra D'amolar. Telefone 375-2203
Trilhas na mata, restaurante, piscina natural e cachoeira.

JARAGUÁ DO SUL:

ParqueMalwee
Em 1978, Wolfgang Weege (in memoriam), iniciou o Parque
Malwee num atestado de amor à natureza. Um verdadeiro
santuário ecológico a 8km do centro. São 1.500.000 m2 de área

preservada e aproximadamente 35.000 árvores de diversas
espécies. O Parque possui 2 museus e uma Casa de Cultura

Popular totalizando 1.650 peças históricas, além disso, um
restaurante típico, o restaurante Armalwee, praças esportivas e

lagoas inclusive para a prática de esportes náuticos (a maior com
85.000 m2). São 15 km 'de estrada transitável pelo interior do
Pa rque.

Trilha Ecológica do Juvenato Marista
Inaugurada em 1995, está localizada no Centro do cidade, no alto
do histórico "Morro do Carvão" e pertence à União Catarinense de

Educação. Na Trilha Ecológica, parte de percurso é feito nos jardins
do Juvenato e, parte, no interior da mata nativa, em trilhas
ensaibradas. A trilha, além de ser um ponto de interesse turístico,
visa a educação ambiental dos alunos de ensino Médio e

'

Fundamental das redes públicas e particular. Pode-se também,
obter boas vistas parciais da cidade, de vários pontos distintos do
local;
RecantoTurístico Paraíso
Rodovia Wolfgang Weege (Jaraguá do Sul à Pomerode - 13 Km do
Centro). Parque aquático com água natural tratada, contém 1 piscina
infantil,2 piscinas para adultos e 1 toboágua com 2 calhas. Numa
área de 850.000 m2 com 90% preservado, o local conta com

completo serviço de bar, restaurante, sorveteria, churrasqueiras
cobertas e estacionamento próprio com toda segurança. Dezembro
e janeiro (alta temporada), aberto de quarta à Domingo. Na baixa
temporada aberto aos sábados, domingos e feriados;

SCHROEDER
Rio Bracinho (Anexo a Usina do Bracinho)
Aos pés do planalto ao norte está uma 'das regiões mais
bonitas de Schroeder, o Vale do Rio Bracinho, que é um dos

principais rios de Schroeder. Grande parte da região está em

área de preservação ecológica, que a transforma em um

reduto, de belezas naturais e atrativos para o ecoturismo. O
vale é aventura garantida para os praticantes de Trekking,
Rapei, Acqua Ride, Bóia Cross e Canoagem. No Rio Bracinho
são realizadas etapas do Campeonato Catarinense de
Descida.
A Cachoeira do 1° Salto, que tem 240 metros de altura e difícil
acesso por trilha. O acesso àEstação Ecológica do Bracinho fica
atrás da usina e se dá por um vagonete sobre trilhos, puxado
por um cabo de aço por aproximadamente 500 m e chega a

até 70° de inclinação. É bom lembrar que o acesso é restrito a

pesquisadores e órgãos ambientais. Com bastante freqüência,
pode-se ouvir o ronco de bandos de macacos bugios que
refugiam-se nos limites da estação ecológica.

GUARAMIRIM

Hotel e Restaurante Represa
O Hotel e Restaurante Represa serve os tradicionais pratos típicos
da cidade: o Caldo de Cascudo e o Cascudo Recheado. Além disto,
a represa é muito freqüentada para banho e pesca.

V
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CP NOTAS I
.,. TSUNAMI

Brasil envia 3° ajuda ao Sul da Ásia
o Governo Brasileiro e n v'ia r

á

a terceira carga de ajuda
humanitária aos países atingidos pelos maremotos no sul da

Ásia.
Essa operação, coordenada pelo Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República, transportará para

Medan, na Indonésia - país com maior número de óbitos -,
07 toneladas de medicamentos cedidas pelo Governo do

Estado de São Paulo e 09 toneladas de água doadas pela AmBev

(Companhia de Bebidas das Américas).
Uma aeronave KC 707 da FAB decolará da Base Aérea do

Galeão, no Rio de Janeiro, às vinte horas do próximo dia 07 de

janeiro. Acompanhará a missão uma equipe de especialistas
de vários órgãos ministeriais encarregada de verificar as

condições de continuidade do apoio e necessidades de auxílio

àqueles países.

.,. PROJETO COSTA DO ENCANTO

Primeiraetapa será inaugurada na próximasemana
A primeira etapa do Projeto Costa do Encanto será inaugurada
na próxima segunda-feira (10) às 16 horas. Esta etapa consiste

na pavimentação asfálttca de seis quilômetros de estrada

entre a localidade de Pontal e Figueira do Pontal, na praia de

Itapoá.
O custo da obra é de RS 2,22 milhões, sendo que RS 2 milhões

foram repassados pelo Governo do Estado através da SDR

Joinville e RS 220 mil contrapartida da prefeitura de Itapbá.
O Costa do Encanto, desenvolvido pela SDR Joinville, é um.
projeto turístico de integração regional que inclui um sistema

de transporte composto de rodovias cênicas e travessias

aquaviárias, interferindo o menos possível na fauna e flora,
mantendo a sinuosidade do traçado da estrada e

proporcionando geração de renda aos moradores da região.
As próximas etapas serão a reativação do ferry-boat da Praia

de Laranjeiras à Vila da Glória e a implantação da travessia, no
Canal do Linguado, entre a Praia do Ervino e Balneário Barra

do Sul.

Vida e a obra' de Cole Porter

retratada no filme 'De-Lovcly'
SÃO PAULO - Uma bela cena

Cf de "De-Lovely" mostra Cole Porte r
tentando fazer um cantor

interpretar Night and Day de
maneira convincente. O can tor se

queixa de que é impossível seguir
a melodia, ela sobe e desce como
umamontanha-russa. Porter afaga
o ego do rapaz. Diz que escreveu a

música pensando nele. E explica
que ele deve entendê-la como

uma obsessão amorosa, alguém
que pensa no ser amado "noite e

dia" e não consegue tirá-lo da

cabeça. Funciona. E, nesse

momento, a magia se faz. "De

Lovely - Vida e Amores de Cole
Porter" não funciona tão bem o

tempo todo. Mas a idéia de refazer
a vida do compositor americano
como se fosse um dos musicais de
fato escritos por ele não deixa de
ser interessante. E, claro, como
uma boa idéia é -::penas um ponto
de partida, esta é responsável tanto
pelos bons momentos, como o

descrito acima, como por alguns
escorregões.

Um Porter envelhecido assiste

aos ensaios do musical de sua vida
ao lado de um estranho, Gabe

(jonathan.Prvce}. O que ele, e os"
espectadores, vêem no palco é o

jovem aristocrata, vivido por Kevin
Kline, sua passagem pelos salões

europeus, e seu relacionamento de
uma vida toda com Linda Lee

(Ashley J udd). Viveram
formalmente como marido e

mulher, apesar de Porter ser

homossexual, e nunca 'ter
escondido isso. Essa vida plena de
contradições - e também de beleza
e refinamento - poderia ter rendido

um belo filme.
Mas "De-Lovelv", apesar de

alguns bons momentos, fica aquém
do personagem. A estratégia de
transformar uma biografia em

espetáculo musical funciona até

certo ponto.cm especial quando o'
biografado é um músico, e mais

ainda, um músico da dimensão de
Porter. O diretor Irwin Winkler

poderia ter optado pela solução
mais radical - isto é, fazer um

musical para valer, daqueles em

que até os diálogos são cantados.
Mas, nesse caso, as chances de errar
seriam de quase 100%. Acredito

que não haja gênero mais difícil
de reviver hoje em dia do que os

musicais como os de Stanley
Donen, Vincente Minclli ou 50b
Fosse. Algum? coisa, em nossa

época, parece contrária a eles.
Assim,Winkler ficou na forma

mista. Os diálogos são falados
normalmenre , e ele mescla
realismo com fantasia. Mas, como
se trata de um espetáculo às vezes

encenado, pode exibir ao público
a extraordinária variedade (e
qualidade) das canções de Portcr,
E assim podemos ouvir standards
magníficos como Ir's Dc-Lovcly, na
voz de Robbie Williams, Let's

Misbehave, com Elvis Costcllo, a
clássica Night and Day, cornjohn
Barrowman, J ust One of Those
Things, com Diana Krall, e Lave
for Sale, com Vivian Green. Além
de You're the Top, com o próprio
Porte r, em.gravação anuga.

PENCAS DE FÁS - As

interpretações estão sujeitas a

discussão, já que os fãs de COle Forter
formam lima verdadeira igreja.
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Programa do governo federal
quer reduzir as filas do INSS

... Correção da tabela do
iinposto de renda pessoa física

Como costumeiramente vem acontecendo, aproveitando-se das
festas de final de ano, quando a maiori,a dos 'cidadãos comuns'
está aproveitando os raros momentos de lazer e descanso junto
aos seus familiares, o Governo Federal, que nunca sacia sua

famigerada fome arrecadatória, arma mais uma de suas manobras

populistas contra o contribuinte.
Em 30 de dezembro de 20.04, veio ao mundo jurídico a Medida
Provisória n° 232, que, dentre outras coisas, determinou a correção
da tabela de imposto de renda pessoa física, progressivamente,
elevando o limite de isenção para R$ i .164,00, tributando em

15% os rendimentos compreendidos entre R$ 1.164,01 e R$
2.326,00, e em 27,5%, o que exceder a este último, mensalmente.
Tal modificação importou na 'vultosa' correção, de 10% (dez por
cento), após anos de congelamento, e consequentemente de

majoração de carga tributária em detrimento do povo brasileiro.
Mas não folsól Além de conceder o 'benefício' da correção da
tabela do imposto de renda pessoa ffsica, a mesma Medida

Provlsóriaçn" 232, I - elevou a tributação das pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro presumido, de 32% para 40%; 11- aumentou
a lista de operações sujeitas à retenção de PIS/Pasep e Cofins na

fonte, sob a aJíquota de 1,5 %; 111- conferiu ao imposto de renda o

mesmo tratamento dado às retenções das contrlbulções (CSLL,
Cofins e PIS/Pasep), passando também a incidir na fonte, nas
operações que especifica; IV - majorou o imposto de renda na

fonte sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação,
segurança, vigilância,e locação de mão de obra; dentre inúmeras
outras alterações.
Pelo que se observa da íntegra da MP em questão, pretendeu o

Governo Federal voltar as atenções do povo brasllelro para a ínfima

correção da tabela de imposto de renda pessoa física que
concedeu, enquanto empurrava 'goela abaixo' do empresariado,
diversos aumentos de alíquota, instituição de hipóteses de
incidência para retenções que anteriormente não existiam, e

majorou outras já existentes.
Não bastasse o que restou acima demonstrado, ainda há mais!

Objetivando reduzir a possibilidade de discussão de tributos na

esfera administrativa, buscando o rápido, e muitas vezes injusto,
desfecho dos processos naquela esfera, foram instituídas inúmeras

alterações procedimentais, e até vedações para que o Conselho
de Contribuintes, órgão máximo para julgamento destas matérias,
aprecie tais demandas.
Este expediente, de reduzir o tempo de tramitação dos processos
administrativos, está sendo adotado pana que os débitos tributários

possam ser inscritos em dívida ativa com maior antecedência,
facultando à Procuradoriá da Fazenda Nacional o ajuizamento de

execuções fiscais, inclusive, com a utilização da chamada 'penhora
on-line' (em conta corrente), após implementada - tal qual
acontece na Justiça do Trabalho.
Pelo que se demonstrou, estamos novamente diante da típica
situação em que bem se aplica o famoso jargão popular 'dd com

uma mão e tira com a outra', pois, em verdade, quem
efetivamente suportará mais este aumento de carga tributária é

o consumidor final/pessoa física - elo mais fraco da corrente.

C�SAR JUNKES

...Chefe do Setor de
Benefícios de Jaraquá
do Sul afirma que
não existem filas

BRASÍLIA - o ministro da
Previdência Social, Amir Lando,
anunciou ontem que pretende
implantar um programa de

redução de filas dentro do INSS

(Instituto Nacional do Seguro
Social) . De acordo com oministro,
é possível que as filas sej am
reduzidas em até 50%.
"Precisamos racionalizar as filas,
para que possamos diminuir o

número de pessoas que esperam

por atendimento nas agências da
Previdência Social", afirmou.
Estudos realizados pela
Previdência Social indicam que
25% das pessoas que procuram as

agências do INSS buscam apenas

informações gerais e dosprocessos
em andamento; 18,65% vão

requerer benefícios por

incapacidade; e 14,6% procuram
a perícia médica. Amir Lando
também informou que- pretende
implantar um sistema em que os

segurados possam requerer o

benefício por incapacidade na

própria empresa em que
trabalham, ou em sindicatos que
estabeleçam uma parceria com o

INSS. Outra proposta do
Ministério é que as perícias
médicas sejam realizadas em

parceria com o Sistema Único de
.. Saúde (?US). "Etsas iniciativas

vão permitir que consigamos
atingir o objetivo de reduzir as filas
pela metade", ressalta .:
Em Jaraguá do.Sul, o INSS atende
no�malmente cerca de 300 pessoas
por dia. "De dezembro a janeiro o

Filas na Previdência Social devem reduzir pela metade com as novas medidas do governo federal

damente e as perícias sãomarcadas
para até 10 dias",

Sobre o novo sistema de filas

que vai ser implantado pelo
Ministério da Saúde, Juliana,
afirma que este problema já foi

pior.' "Em setembro do ano

passado foi implantado um novo

sistema. A ficha do auxílio que é

preenchida pelas atendentes é

entregue ao médico, que' após a

consulta libera automaticamente
o benefício".

O operador de produção,

movimento éatípico, por que é o

período de férias dos médicos.
Mesmo assim atendemos umas 200

pessoas por dia", afirma a chefe do
Setor de Benefícios, Juliana Klitzke
Borges. Ela afirma ainda que as filas
não acontecem, mesmo com o

movimento normal. "Temos um

sistema de triagem, onde a pessoa

explica para um funcionário qual
o seu problema.Muitas pendências
são resolvidas ali mesmo, os que

precisam de atendimento são

encaminhados, atendidos rapi-

Antenor Mariano da Silva, 26
anos, confirma que a espera não

é grande. "Acho que fiquei só
uns 10 minutos dentro da

agência do INSS". Silva está com

a perna quebrada, por causa de
um acidente de moto. Ele
confirma que oatendimento foi.
satisfatório, mas confessa que a

perícia demorou um pouco. ''A

primeira perícia foi marcada um
mês e meio depois. A que eu vim

marcar hoje, ficou para o dia 25
de janeiro, são 19 dias até lá".

Gustavo Pacher, é advogado tributarista integrante da banca da
Cassuli Advogados Associados S/S.

Ucranianos ortodoxos comemoram hoje o NatalFalecimentos
Faleceu às 22:30H do dia 04/12, a senhora Edite Margarida
Metzqer, com idade de 77 anos.O velório foi realizado na residência
de seu filho e o sepultamento no Cemitério Vila Rutze.

.

Faleceu às 23:30H do dia 04/12, a senhora Nelci Rodrigues,com
idade de 45 anos. O velório foi realizado no Salão da Igreja de São
Vendelino e'o sepultamento no Cemitério Municipal de
Guaramirim.

Faleceu às 02:00H do dia 05/12, o senhor Arnoldo Kleman,com
idade de 66 anos. O velório foi realizado no Centro Comunitário de
Rio da Luz Vitória e o sepultamento no Cemitério de Rio da Luz.
Faleceu às 15:45H do dia 05/12, o senhor Waldemar Albino
Arnoldo Assmann, com idade de 85 anos. O velório foi realizado na

Igreja Evangélica Luterana Guaramirin e o sepultamento no

Cemitério deGuaramirim.
Faleceu às 03:00H do dia 06/12, o senhor Adilso Bruner, com
idade de46 anos. O velório foi realizado na Capela da Vila Lenzi e

o sepultamento no Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 14:00H do dia 06/12,0 senhor AdimarWutdke,com
idade de 68 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica
Luterana <;la Paz e o sepultamento no Cemitério de Bom Jesus.

CURITIBA - A IgrejaOrtodoxa
São Demétrio, no Bairro

Bigorrilho, está enfeitada com

cores mais alegres que o habitual.
As cerca de 300 famílias de "

imigrantes e descendentes
ucranianos ortodoxos estão em

festa. Seguindo o calendário

juliano e não o gregoriano, hoje
eles estão no dia 25 de dezembro,
comemorando o Natal. Uma festa

que se estenderá até 15 de
fevereiro, Para eles, o ano-novo
começa na próxima sexta-feira,
dia 14.

O calendário seguido pelos
ortodoxos foi instituído por Júlio
César em 46 antes de Cristo e

adotado pelos cristãos no

Concílio Ecumênico de Nicéia,

no ano de 325 depois de.Crísto.
O rompimento entre a igreja

oriental e a de Roma, em 1054,
foi o início do desentendimento

que levou até mesmo a um novo

calendário. Em 1582, o papa

Gregório XIII promoveu a

alteração, com uma diferença de
13 dias. Esse calendário foi
adotado pelas igrejas ocidentais
e por ucranianos que seguem o

rito romano.

As festividades do Natal
ucraniano ortodox;o começaram
ontem, com um jejum absoluto
até o ofício religioso realizado à

noite. Somente após a

celebração, eles se reunirão para
a ceia natalina, onde não entra

carne nem gordura. São 12

"Cada um se arranja do jeito que

pode", diz o bispo.
"Procuramos fazer nossas

celebrações à noite para favorecer

aqueles que precisam trabalhar".
Até o dia 15 de fevereiro, os

ucranianos costumam realizar
visitas saudando-se com canções
natalinas. Nesse dia, encerram-se
oficialmente as festividades, com
a apresentação de Jesus no templo
e a purificação de Nossa Senhora,
juntamente com a bênção de

velas, símbolo da presença de
Cristo na terra.

O Brasil tem cerca de 400 mil

imigrantes e descendentes de
ucranianos. Mas apenas 5% são

ortodoxos e seguem o calendário

juliano.

pratos típicos da cultura

ucraniana, simbolizando cada
um dos apóstolos de Jesus Cristo.
A iguaria principal é o cutiá, um
cozido oom grãos de trigo,
temperado com mel e semente
de papoula. Simboliza o

agradecimento e o pedido de

fartura, felicidade e vida
\

tranqüila.
Hoje, às 9 horas, o bispo

eparca da Igreja Ortodoxa
Ucraniana na América do Sul,
do patriarcado Ecumênico de

Constantinopla, d. Jeremias..
Ferens, presidirá uma missa

solene. A conciliação entre os

calendários gregoriano e juliano,
para quem segue este na vida

religiosa, nem sempre é fácil.

Temos carnes! Confira nossgs'
temperadas para ••

ofertas imperdlveis

C .f�st�s A .

Paleta Suíno Sem Pele .. , R$ 5,99
OXIn a a 50, Filé Simples R$ 6A9

Bananinha Contra Filé Costela Recheada , R$ 7,95

F'I' D 'I
.

I
Alcatra Com Osso , R$ 8;90

I e up o, etc .....

J

DEMARCH,I
CARNES

FONE: (47) 371·4547 FAX: (47) 275-0524 JARAGUÁ 00 SUl- se
E-moil: demorchicarnes@netuno.com.br
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COMPETiÇÃO

ESPORTE 171

Nadadores participam da

Copa Fiat de Travessias 2005
JULlMAR PIVATTO

� Treze representantes
da Academia Impulso
confirmados na

etapa de Piçarras

JARAGUÁ DO SUL - Treze
nadadores da Academia

Impulso participam, neste

sábado, da 1 D Etapa da Copa
Fiat de Travessias/Verão 2005.
A prova acontece.na praia de

Piçarras, a partir das 9 horas, e

terá o percurso de 1,5 mil
menos, com saída na praia
central. Esta será a primeira de

quatro etapas, que serão

disputadas em Bombinhas (16/
01), Gar o p ab a. (30/01) e

Caiobá-PR (06/02).
Os jaraguaenses que

participarão da travessia são:

José Carlos Fagundes, Arlindo
Rincos, Adolar Spéaia, Gilson
Luis Eggert, José Luiz da Silva,
Moacir Schwtrkowski, César
Alexandre Hard r, Alexandre
Ve n â

nc ia J a ns e n, M a r li se Nadadores jaraguaenses esperam repetir resultados de outros anos
;

Tenista brasileiro garantido
nas semi - finais'do Villa Lobos'

SÃO PAULO - O tênis brasileiro

já garantiu pelo menos um tenista

nas semifinais do Aberto de São
Paulo. É que hoje, o cabeça-de
chave número 1, RicardoMello vai
enfrentar Marcos Daniel, em jogo
marcado para as 12 horas na quadra
central do parque Villa Lobos, sem
cobrança de ingressos e com

transmissão pelo SporTV. Na
realidade, oBrasil tem quatro tenistas
nas quartas-de-final. Além de Mello
e Daniel outros que venceram ontem .

foram Flávio Saretta e Tomas

Behrend, que apesar de jogar pela
Alemanha, detesta a idéia de sequer
ser chamado de alemão.

A definição dos semifinalistas do
Aberto de São Paulo começa às 10
horas com um duelo argentino.
Franco Squillari, ex-semifinalista de
Roland Garros, joga com mais uma
das revelações de seu país,Juan Pablo
Brzezkcki. Ao meio dia, Melo joga
com Daniel, a seguir Flávio Saretta
desafiao talentoso argenrino Edgardo
Massa, enquanto.iàs 13 horas, na
quadra 1, Behrend enfrenta o

equatorianoGiovanni Lapenttí.
Principal favorito ao título,Mello

- como já havia acontecido na

estréia diante de Júlio Silva - sofreu
para superar o manhoso argentino
j"
.....

iCASA CAMPEIRA

�
i

Christian Villagran. Venceu de
virada por 3/6, 6/3 e 6/1. "Estou
pegando ritmo. A tendência é
melhorar a cada jogo", disse Mello.

Em mais um bom dia, Saretta
voltou a exibir seu eficiente tênis e

superou o alemão Sebastian Fitz por
6/0 e 6/4.'0 tenista gostou muito da
idéia de que costuma dar sorte em

anos ímpares, depois de ter lembrado
de que venceu oAberto de SãoPaulo
em 2001 e 2003. "É verdade, estes
foram os meusmelhores anos. Vamos
ver se continua agora em 2005".

• O Brasil tem quatro
tenistas nas quartas-de
final. Além de Mello e

Daniel outros que
venceram ontem foram
Flávio Saretta e Tomas
Behrend.

• Hoje, Flávio Saretta

desafia o talentoso

argentino Edgardo Massa,
enquanto, às 13 horas, na
quadra 1, Behrend
enfrenta o equatoriano
Giovanni Lapentti.

.

I
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Indústria e comércio de madeiras

312-0280

Klemann, Denise Dalleri,
Natalia Menezes Cunha,
Tamara Cristina Martins e

Cássia Brustolin.
Os nadadores participantes

serão divididos em 14
categorias, em ambos os naipes,
de 11 a 60 anos, incluindo a

categoria destinada a atletas

para-olímpicos. No final das

quatro etapas, serão premiados
os melhores do ranking e, para
ser incluído, o atleta tem que

participar de', no mínimo, duas
provas. Além dos melhores por
categorias, serão premiados os

cinco primeiros no geral e,

também, para as cinco melhores

equipes.
O atleta e a equipe podem

ainda descartar o pior resultado,
como uma que não completou
ou faltou. Em caso de empates,
os critérios de desempate são os

seguintes: Confronto direto -

maior' número de vitórias

comparadas ao adversário na

mesma etapa: 2 - Maior número
de 1 ºs lugares, 2ºs, 3ºs, e assim

por diante: 3 - Maior número
de provas que participou; 4 -

Vencedor da primeira etapa.

Fabiano chega ao Flamengo
e pede reforços para o time

RIo DE JANEIRO - A Gávea não
é um lugar desconhecido para o

zagueiro Fabiano, reforço do

Flamengo para a temporada 2005.
Revelado nas categorias de base do
clube carioca ele vestiu a camisa

flamenguista como profissional por
seis temporadas, de 1993 até 99, e
fez seis gols em 183 partidas.

Depois disso, Fabiano teve uma

rápida passagem pelo Atlético-PR
e, em 2000, se transferiu para o

Kashima Antlers, do Japão, sob
indicação de Zico, maior ídolo da
história do Flamengo. Aindapor
lá, atuou também pelo Vegalta, por
dois anos. O zagueiro retornou ao

Brasil em 200'4, novamente para
defender o Atlétíco-Pk, tornando
se capitão do time vice-campeão
brasileiro. Seduzido pelo convite da

I
diretoria do Flamengo, feito no

Início de janeiro, deixou de lado a

melhor estrutura da equipe
paranaense para voltar a atuar no
clube que o lançou ao futebol.

"Estou muito feliz. Pensei que
não iria retornar ao Flamengo.
Espero contribuir para que a equipe
conquiste títulos em 2005",
declarou Fabiano, que mandou um
aviso aos dirigentes durante
entrevista coletiva realizadanesta

r
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• Fabiano teve uma rápida
passagem pelo Atlético-PR
e, em 2000, se transferiu

r

para o Kashima Antlers, do
Japão, sob indicação de

Zico, maior ídolo da
história do Flamengo.

• O zagueiro retornou ao

Brasil em 2004, novamente
para defender o Atlético
PR, tornando-se capitão do

,

time vice-campeão
brasileiro.

'

quinta-feira, após a assinatura de
seu contrato. "Um jogador só não
resolve. É preciso ter um elenco
forte".

BOTAFOGO -e-- O atacante

Caio vai permanecer no Botafogo
em 2005. Após duas semanas de

indefinições, ele acertou nesta

quinta-feira a renovação de
contrato por mais um ano e seguirá
com a delegação na segunda-feira
para Viria deI Mar, no Chile, local
da pré-temporada. O elenco
treinará na cidade chilena por 10
dias.

��
COPA RENAULTCJJo

ESPORTIVAS
... AMIS!OSO
Joinvilleaguarda resposta do Botafogo
o Jolnvllle ainda aguarda a resposta do sotafoço para confirmar um
amistoso no dia 16, na Arena Joinville. O alvinegro carioca depende da

pré-temporada que deverá realizar fora da cidade do Rio de Janeiro

para confirmar ou não a partida. Outra possibilidade que o tricolor tem
para apresentar o novo elenco aos torcedores antes da estréia no

Campeonato estadual- dia 23 na Arena Joinville, contra oMetropolitano
de Blumenau - é contra o Rio Branco de Americana, São Paulo.

Enquanto os jogadores seguem concentrados em Nova Trento, a
diretoria corre atrás dos últimos quatro nomes para fechar o ciclo de

contratações para o Estadual. Um zagueiro, um meia, um volante e um

atacante podem ser anunciados antes do início da competição.

� PRATA DA CASA

Barbieri é O novo técnico do Crici�ma
O ex-jogador do Criciúma e ídolo do passado, Luiz Carlos Barbieri, é o
novo técnico do clube. Ele se apresenta na próxima segunda-feira no

Estádio Heriberto Hülse. O Tigre também contratou o ex-jogador
Paulinho Criciúma para o cargo de auxiliar técnico.
Os primeiroscontatos foram nesta semana e ontem o acerto aconteceu

no final da manhã. Barbieri que estava em São Paulo se preparando
para ver o jogo do Guarani pela competição de juniores, mudou o

destino e foi ver a vitória do Criciúma sobre o Botafogo em Jundiaí.
"Estou iniciando a carreira,já tive uma experiência no Guarani, sou um
cara vitorioso, leal e que gosta de fazer as coisas da forma correta':
d&�rou����

,

Ele adiantou que vai iniciar o trabalho"com os pés no chão,valorizando
a prata da casa" e que pretende discutir com a diretoria a necessidade
de reforços para o campeonato catarinense.

... TRANSFER�NCIA

Felipe acerta com o Fluminense
Depois de longa negociação, a diretoria do Fluminense anunciou a

contratação de Felipe. O apoiador, campeão estadual pelo Flamengo
no ano passado, se apresenta na segunda-feira, nas Laranjeiras - um

dia antes de o elenco embarcar para a pré-temporada em Teresópolis.
Como não poderia ser diferente, o jogador fez rasgados elogios ao

novo clube. "Jogar no Fluminense, um clube grande e de tradição, é
uma satisfação para qualquer jogador. Fui campeão em quase todos os
times que passei e não será diferente aqui; disse Felipe.
Pretendido por Corinthians e Palmeiras, a amizade com o técnico
Abel Braga fez Felipe rever o pensarnento de deixar o futebol carioca.
Na semana passada.o técnlco.nlcolor telefonou para o meia, pedindo

'

que se transferisse para as Laranjeiras. A negociação se desenrolou e

só teve entrave com a saída de Petkovic. Felipe achou que, por ser a

estrela da companhia, deveria receber salário superior ao oferecido
inicialmente.

... CAMPEONATO ITALIANO

Milan goleia e encosta no Juventuso
O Milan goleou o Lecce por 5 a 2 ontem, no estádio San Slro, e encostou
na liderança do Campeonato Italiano. Com 28 pontos, o time de Dida,
Cafu e Ka�á está dois atrás da Juventus, que tem 30. A rodada, iniciada
com um minuto de silêncio em memória das vítimas do maremoto

que assolou a Ásia no último dia 26 de dezembro.
Antes de a partida começar,o Milan fez uma homenagem ao ucraniano

Shevchenko, que recebeu a Bola de Ouro. Mas a maior festa foi do
atacante Crespo que marcou três gols, dois deles com assistências de
Kaká. Shevchenko fez um gol e Thomasson fechou a goleada. Bojinov
e Casseti fizeram para os visitantes. A Juventus perdeu a chance de

disparar na ponta ao empatar com o Parma em 1 a 1, fora de casa.

Ibrahimovic abriu o placar para a equipe deTurim,e Marchionni empatou
no final. '

� RALI DAKAR I

Peterhansellidera nos carros
O francês Stéphane Peterhansel humilhou seus rivais na categoria de ,

carros e conseguiu uma contundente vitória que o levou à liderança
da classificação geral do- Rali Dakar. A sétima etapa entre Zouerat e
Tichit, de 660 quilómetros, foi muito mais difrcil dó que o esperado e o

francês Peterhansel venceu com o tempo de 8h21 min57s. A segunda
posição provisória foi para Nasser AI Attiyah,do Catar,que cheqou com

quase 26 minutos de desvantagem em relação ao francês. No geral,
Peterhansel é líder com 21 min32s de vantagem sobre o alemão Luc

Alphand.

... RALI DAKAR "

Francês vence nasmotos
o francês David Fretigne venceu a etapa de ontem do Rali Dakar. Ele

completou os 660 km do trajeto entre Zouerate e Tichit em
9h16min57s e subiu para a sexta colocação na classificação geral. O
espanhol Marc Coma chegou em segundo, com 9h2Ómin57s, e

assumiu a liderança da classificação geral. O francês Cyril Despres, que
liderava a prova, chegou em terceiro na etapa e caiu para a segunda
colocação na classificação geral. A vitória de Fretigne confirmou o'

potencial de sua Yamaha com tração nas duas rodas.O veterano italiano
Fabrizio Meoni teve um pneu furado e acabou em oitavo,a mais de 11
minutos do ganhador. O brasileiro Jean Azevedo ficou com a 11 a

colocação na etapa. Ele completou o percurso em 9h52min44s. Na

classificação geral, ele também é o 11°, , h02min atrás do líder.
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Ciclista inicia os treinamentos para 2005

JULlMAR PIVATTO

Ricardo Ramthum cercado pelos troféus que conquistou em 2004

.. Ricardo Ramthum

pretende disputar
o Mundial de
Cross Country

}ARAGUÁ DO SUL - Depois de
um ano realmente dedicado ao

Cross Country, categoria do
Mountain Bike, o ciclista Ricardo
Rarnthum começa a treinar

pensando nas competições de
ZOOS. Para isso, começou
investindo em uma nova

bicicleta, usada para as corridas
de estrada ou, como são

conhecidas, da categoria Speed.
O primeiro desafio será o

Mountain Bike Beach, nos dias
5 e 6 de fevereiro, em São
Francisco do Sul.

Mas para obter melhores
resultados que no ano passado} o
atleta começa a buscar

patrocínio: "É um esporte caro e

o deslocamento até as

compe uço e s também é

complicado. Estou aguardando a

resposta de algumas empresas q,ue
iniciei contato", disse Ramthum,
lembrando que poderia ter

melhores resultados no ano

passado se não tivesse tantos
problemas com a bicicleta.

Dentre os resultados de Z004,
Ramthum destaca o segundo
lugar nas rz horas de Colombo

Carro de Tony Kanaan vai para museu japonês
DA REDAÇÃO - Após um ano

memorável para a Honda,
principalmente na IRL - os três

primeiros colocados usaram os

motores japoneses -, o carro com o

qual o brasileiro Tony Kanaan

conquistou o título de Z004 irá para
o "Honda CollectionHall", museu
localizado no autódromo de

Motegi, no Japão. Porém, antes de
seguir para a Ásia, o carro de
número 11 com chassi DaIlara
deverá ficar exposto em Detroit,
nos Estados Unidos, entre os dias
15 e Z3 de janeiro.

Com esse carro, Tony Kanaan
quebrou diversos recordes da

categoria: completou todas as3.305
voltas do campeonato, sendo 889
delas na liderança. O piloto
conseguiu também terminar 15
vezes consecutivas entre os cinco

melhores, deixando apenas a etapa

inaugural de Miami, onde
terminou em oitavo, fora da
estatística. O baiano também foi

. quemmais venceu no ano ao lado
de Dan Wheldon, Buddy Rice e

. Adrian Fernandez: três vitórias
cada um. O carro da equipe
Andrettí-Green também cr(1jzou
seis vezes em segundo lugar.

"Não fui somente eu que
completei todas as voltas, AHonda
me proporcionou um motor

completamente confiável. A
r
minha equipe Andrettí-Green teve
um aproveitamento fantástico me
dando condições de terminar todas
as provas. Se você pensar,
dificilmente repetiremos um ano

como Z004. Por isso, já estamos

trabalhando forte para este ano.

Para concluir, acho ummomento

especial essa entrada do nosso carro
no Honda Collection Hall, onde

estão os carros mais vencedores da
montadora. É um pouco de cada
um de nós, da nossa história que
vai com ele", disse o campeão da

temporada.
.'

• Com esse carro,Tony
Kanaan quebrou diversos
recordes da categoria:
completou todas as 3.305

, voltas do campeonato,
sendo 889 delas na

liderança.

• O baiano também foi

quem mais 'Venceu no ano

ao lado de Dan Wheldon,
Buddy Rice e Adrian
Fernandez: três vitórias
cada um.

,

Três técnicos brasileiros entre os dez melhores
DA REDAÇÃO - Os técnicos

brasileiros Luiz Felipe Scolari (30),
Carlos Alberto Parreira (5°) e Zico
(7°) estão entre os dez melhores do
mundo, em pesquisa divulgada
ontem pela IFFHS (Federação
Internacional de História e

Estatística do Futebol. O vencedor
foi o alemãoOtto Rehhagel, de 66
anos, que comandou a Grécia no
título inédito da Eurocopa Z004,
disputada em Portugal.

O alemão ficou com Z61

pontos, seguido de Marcelo Bielsa,
daArgentina, com 134. Este último
conquistou pontos por levar a

equipe a conquistar a inédita
medalha de ouro nos Jogos
Olímpicos de Atenas. Felipão, o

brasileiro mais bem colocado,
terminou em terceiro com 98

pontos, após levar a seleção
portuguesa para a final da

Eurocopa.
Já Parreira, quinto colocado

com 56 pontos, deu ao Brasil o título
da Copa América no Peru. O .

técnico da seleção do Japão, Zico,
terminou em sétimo lugar com Z3

pontos, comandando os japoneses
na conquista da Copa da Ásia e na

boa campanha nas primeiras fases
das eliminatórias asiáticas para a

Copa de Z006.
A quarta colocação ficou com

o técnico da Rep. Checa, Karel
Brückner. Confira ao lado a lista
completa.

6. Morten Olsen (Dinamarca)
29
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8. Sven-Goran Eriksson

_II t rra) 22
'

� . __
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__ @'�� i:'W'�l�!I.(("'"
1 O. Adnan Hamad Majeed
(Iraque) 18

1\

A exemplo do último ano, o atleta pretende participar da Volta de Santa Catarina de Mountain Bike

(PR), na categoria Solo
Masculino. Ficou em quinto
lugar no Brasileira de Maratona
e terceiro no catarinense, ambas
na categoria Sub-Z3. "Ainda
tenho mais dois anos nessa

categoria. Poderia até mudar para
a Elite, mas acho que ainda não

é a hora", comentou o ciclista,
que tem como prioridade o

Mountain Bike, mas deve

começar a disputar na Speed.
Em junho, o Parque

Unipraias de. Balneário
Camboriú recebe o Mundial de
Mountain Bike, nas categorias
Cross Countrv e Down Hill e

Ramthum pretende participar da
seletiva para essa competição. "É
difícil, mas não é impossível. Vou
.fazer o possível. para estar nesse
Mundial", acredita. Ele disse

que já proc urou a nova

administração municipal para
tentar um apoio em ZOOS. "No
ano passado, fiquei até fora dos

Jogos Abertos, porque não houve
interesse em me apoiar", criticou.

Outro objetivo para esse ano

é o título da Volta de Santa
Catarina de Mountain Bike,
ainda sem data e trajeto
definidos. "Também pretendo
disputar mais competições no

Sudeste e Centro-Oeste, onde o

esporte é mais evoluído", disse
Ramthum. O atleta tem apoio da
Kíbel, Cosmos Turismo e Galpão
Saúde.

l1Ü�ut:±'fJP.óSS'{flH 1U�H 1 ,illf!Hf.ro
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CORREIO DO POVO

AI Diaz: "Conseguimos espaço em uma coletânea através da rede"

Leftoversoup: "Podemos expôr nossas músicas a plagiadores"

."
,�y o',

'I

PSicodelia: "Conseguim�s até mais shows através da internet"

Desde os primórdios até hoje em dia, o rock
sempre teve um jeito característico de
divulgação. Rádios universitárias e singles
(discos com apenas uma música) foram os

primeiros grandes aliados dos roqueiros pelo
mundo. Hoje, rádios e gravadores têm espaço
restrito para a enorme quantidade de bandas
que vêm surgindo no cenário, conhecido
como underground, alternativo ou mesmo

independente. Mas vamos nos remeter a este
último termo, mais usado entre os artistas do
meio.
Antes da criação dos CDs, as bandas
independentes recorriam às fitas cassetes. O
grande ponto positivo entre os artistas desse
meio é a facilidade de comunicação e

interação entre eles. Existe um público não
muito grande, mas fiel, e o boca-a-boca
sempre foi o principal meio de divulgação, e
continua sendo até os dias de hoje.
A tecnologia então vem facilitando a vida das
bandas e dos fãs do rock, dito, de garagem.
Hoje existem vários sites em que os artistas
disponibilizam as músicas, em formato mp3,
para os interessados do mundo inteiro.
"Através de contatos na internet, vamos

participar de uma coletânea nacional nesse
ano'; disse o vocalista e baixista do AI Diaz, de
Jaraguá do Sul,"O contato inicial foi através do
nosso fotolog (diário virtual de fotos). Para nós,
a internet é um grande meio de divulgação';
completou.
O guitarrista da banda jaraguaense
Leftoversoup,DalmoWittkowski,já enxerga os

dois lados da moeda."É uma ótima forma de
divulgação, mas estamos expondo nosso

trabalho a possíveis plágios. Além disso, não
temos retomo financeiro. Se um médico faz
uma operação, ele cobra pelo serviço, ao

contrário dosmúsicos independentesjavalla.
Um dos sites mais procurados pelas bandas dó
Brasil inteiro é o Trarnavlrtual.Sãomais de oito
mil bandas cadastradas, com mais de 21 mil
músicas."Muita gente nos conheceu através
desse site. Conseguimos até mais shows
divulgando nossa música pela internet';
comentou o guitarrista da Psicodelia, Johnny.
"Apesar de não termos divulgado muito,
percebemos que o número de pessoas que
acessou nossa página foi maior que o

esperado': disse Gabriel, guitarrista da
Distorção.

, Além do TramaVirtual, outro grande portal
procurado pelas bandas nacionais é o Demo
Club. A exemplo do anterior, há espaço para
n o tfcla s, promoções, I istas dos ma is
procurados e como procurar bandas por estilo
oupor região.Já o PureVolume tem bandas do
mundo inteiro. Além de disponibilizar, o
espaço para as bandas, todos têm notícias,
dicas de bandas, lista com as mais procuradas,
tudocom uma forma simples de naveqação,
A internet pode ser boa ou ruim para as

bandas, assim como para qualquer setor da
sociedade. Mas modismos vai, modismos vão,
a tecnologia se inova, mas o que não vai
morrer é o estilo. E,junto com eles, resistem
os fãs, os ávidos por conhecerem coisas
novas e diferentes, fora dos padrões de
gravadoras e até mesmo de rádios
comerciais. Há espaço pra todos..

Endereços mais procurados
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I CINEMA PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I
De 7 a 13 de janeiro

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

SALA FILME/HORÁRIO G�NERO SALA FILME/HORÁRIO
Doze Homens e Outro Segredo
14:30 - 17:00 - 19:30 - 22:00

o Grito
15:1S -17:1S -19:30 -21:30 T p
Os Incriveis
14:30- 19:10 DS A Lenda do Tesouro Perdido

14:00 -16:30 -19:00 - 21:302 2 AV
Dança Comigo
17:00-21:30 c

Bob Esponja
15:00 17:15AV

AV
3

O Filho De Chuck
19:15 - 21:15

T

Os Incrfveis
13:30 - 16:00

Joinville - Rua Visconde de Taunay
SALA FILME/HORÁRIO

4
Tain§ 2 - A Aventura Continua
18:30 - 20:15 - 22:00G�NERO

o Grito
14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 T Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida

14:15

Bob Esponja
13:30 15:15 DS

5 Blade Trinity
14:15-16:4519:2021:50

O Filho de Chuck
17:15

T

r .

O Grito
13:45 - 15:45 -17:45 - 19:45 - 21:456Blade Trinity

19:15 21:1S
AV

Os Incriveis
13:45

DS Programações sujeitas a alteração

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ C-eomédia/P - Policial/ S-Suspense/ De - Documentário/ R-Romance/ l-lnfanttl/Flô-Fkção

/hD

I
�4,UL -

DE UMA GERAÇ.AO I
SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA

Contato: 275 2477 - 370 6488FUNDADA EM 08-06-1956

Inaugurado em 16 de maio de 2003, o Centro
Cultural de Jaraguá do Sul concretiza um sonho

> que ínidou em 1956. Um sonho que se tornou

realidade pela luta e força de vontade de algumas
, 'pessoas que acreditaram na importância de um

I/espaço Pteparado para estimular e realizar as mais

rVariad<!�.Il'l�nifestações artísticas.
I Com () apoio da iniciativa privada, empresas
I socialmente responsáveis, o moderno espaço
; .consituiu-se em um marco nas atividades culturais
da cidade e no Estado de Santa Cátarina.
O Centro Cultural de Jarag\.Já do Sul Está pronto
para receber você. Possui uma das mais completas
estruturas técnicas e físicas do país.

> O"

Visão
raguá do S�L!I inserida no panorama cultural

,;��: '. :,'" 'é artístico do país.

(J ,.\.

Missão
PJ;eservar, desenvolver e estimular os valores c

e artísticos da comunidade.

O-Começo
As atiVidadesda Sociedade Cultura Artística iniciaram nos anos 50, quando foi constituída oficialmente por
músicos amadores locais.Tinha como objetivos cultivar a arte musical, o teatro, o canto e o ballet, além de

proporcionar lazer aos associados e comunidade.

Nos anos 80, passa a realizar suas
atlvídades em sede própria, realizando
uma grahde conquista e um grande
crescimento no desenvolvimento do
ttabalhó.Corri o reconhecimento
municipal, estadual e federal, começou a

surgir a necessidade de um espaço mais
estruturado. Foi nesse momento que
iniciou a construção do Centro Cultural
de Jaraguá do Sul.

A SCAR oferece cursos e atividades em
diversas áreaspara contemplar as
diferentes manifestações artísticas.

:<!,;,.,

, Informativo Paroquial
8 e 9 de janeiro

NOSSA MENSAGEM
Missas

/I O Pai revela a missão do Filho':Sábado
19HOO Matriz

17H30 São Luiz Gonzaga
17H30 Rainha da Paz Na solenidade do Batismo de Jesus, somos convidados a celebrar o

mistério de amor de um Deus que sé revela para acolher, confirmar
e apontar a missão do Filho.O céu se abre, o seu Espírito de amor
nos é dado gratuitamente e sua voz proclama com afeto:"Este é o

meu filho amado, que muito me agrada':Celebrando o Mistério
Pascal de Jesus, recordamos nosso batismo, que nos faz Igreja,
continuidade de irmãos, construtores da justiça e da paz.

Domingo
OlHOO Matriz
09HOO Matriz
19HOO Matriz

<f.
)

I CINEMA EM CASA I
Da Redação/GB Edições

Vestígio do Inferno
Em 1989, uma enorme explosão a bordo do
"USS Iowa", o histórico navio de guerra da

Segunda Guerra Mundial, causa a morte de
46 marinheiros. O Capitão Fred Moosally
(James Caan), conhecedor da causa do
acidente, teme ser responsabilizado se a

verdade for revelada quando vê formada
uma investigação oficial. As evidências são

destruídas, a tripulação pressionada a

encobrir os fatos que o capitão e a Marinha
têm interesse em ocultar. No entanto, um
tenente, Dan Meyer (Robert Sean Leonard),
vai arriscar tudo para descobrir a verdade.

"Vestígio do Inferno" é uma história real
sobre um dos piores incidentes da história
da Marinha americana e um exemplo
assustador das conseqüências trazidas pela
ambição cega, traição e cobertura do

governo.
Drama - Ano: 2001 - Duração: 86 minutos
Cor - 14 anos Disponível em Vídeo e DVD

Spacehunter - Aventuras na Zona
.

Proibida
O ano é 2036 eWolf ao responde,r a um
aflito sinal da Terra concorda em resgatar
três belas mulheres de um planeta infestado

por uma epidemia. Quando uma das
mulheres é raptada por um dos capangas
de Overdog, o perverso meio-máquina,
meio-homem, que governa o planeta,Wolf
sai disparado em sua perseguição. No
caminho, ele enfrenta uma variedade de
monstrons e mutantes e as circunstâncias o

colocam junto com Niki, uma corajosa
errante que concorda em guiá-lo até o reino

de Overdog.
Aventura - Ano: 2000 - Duração: 90
minutos - Cor - 12 anos Disponível em
Vídeo e DVD

Fúria Silenciosa
Chuck Norris, seis vezes campeão mundial
de karafê, estrela seu primeiro filme de

suspense como o durão xerife de uma

pequena cidade do Texas aterrorizada por
um assassino psicótico. O xerife enfrenta o

dilema de deter o invencível assassino,
concebido artificialmente através da

engenharia genética. Um jovem grupo de

pesquisadores é o responsável por
desenvolver um soro geneticamente
modificado e a chefia do instituto de

pesquisas está determinada a continuar a

experiência, sem se importar com as

conseqüências. Norris aparece em lutas
espetaculares, enfrentando sozinho uma

dúzia de brutais motociclistas.
Suspense/Ação - Ano: 2001 - Duração: 100
minutos - Cor - 16 anos Disponível em
Vídeo e DVD

Um Violinista no Telhado
O filme é uma magnífica adaptação da peça
que foi a sensação nós teatros

internacionais; conta a história de crença na

vida de Tevye, um leiteiro pobre cujo amor,

orgulho e fé o impulsionam a enfrentar a

opressão da Rússiua czarista do início do
século.
Musical- Ano: 1971 - Duração: 179
minutos - Cor -livre Disponível em Vídeo

eDVD Duplo

,f
I
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lentes: 150 gramas de mantelqa: 7
vQ?; 1 xícara de açucar; 1 1/2 xícara de
farinha de trigo; 1/2 xícara de chocolate em

'p colher (sopa) de fermento em pó; 1 lata

��}� condensa��;J ..

eite d; vaca.
�P�ep�ro: Caramellz5!llma forma com calda
de,açucar. Bata muito bem a manteiga com
o êlçucar e 3 ovos inteiros. Em seguida,
coloque a farinha de trigo, o chocolate, o
fermento e 1/2 xícara de leite de vaca. Bata

. �u,��.[)1uito bem ejogue em cirnada'calda

<�.E:)S�r.�melo. Bata então no IiquÜjdificador o
leí��'F()Odensado,2 latas de leite de' vaca
(us�;fômo medida a lata do I�ite
cç>ríâensado) e 4 ovos. Despeje também na

fqrWw.a. A.sse em b� .nho-marla por uma hora.

orrne:geR;gi�.�� frio.
torta varse\�esenforma�. e or se a

orrra for colocada, durante algumas horas,
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Fígados de Galinha Picantes
Receita básica: Lave bem um quilo de fígados de galinha. Corte ao meio '

e retire a gordura. Espalhe numa assadeira e leve ao conçelador até que
estejam congelados e sólidos. Retire da assadeira com uma espátula e

coloque em sacos plásticos especiais para congelamento ou embrulhe
em papel alumínio. teve ao congelador novamente.

.

,

Ingredientes: 1 colher (chá) de alho bem picado; 1/4 de xfcara de cebola
picada;.1/4 de xícara de vinagre; sal e pimenta-do-reino a gosto; 1/2 quilo
de fígados de galinha congelados; 2 colheres (sopa) de farinha de trigo;
1/4 de xícara de óleo; 3 colheres (sopa) de salsinha picada.
Preparo: Numa vasilha pequena, misture o alho, a cebola, o vinagre, o sal
e a pimenta. Passe os ffgados conqelados'na farinha de trigo. Numa>
frigideira grande, aqueça o óleo sobre fogo alto.Quando o óleo estiver
bem quente, acrescente metade dos ffgados e frite por mais ou menos

um minuto,mexendo freqüentemente até que esteja dourados por fora,
mas rosados no centro. Retire com uma escumadeira e mantenha quente.
Repita com os fígados restantes. Retire o óleo da frigideira. Acrescente a

mistura de vinagre, Aqueça e mexa por um minuto. Despeje sobre Os

fígados.Salpique com a salsinha.Sirva com arroz.

<I Fígados de Galinha Picantes ficam

ótimos acompanhados de arroz branco

CORREIO DO POVO

Beringelas Especiais
Ingredientes: 3 quilos de beringelas; 1

pimentão vermelho pequeno; 10 dentes
de alho; 1/2litro de vinagre; 1 maço de

mangericão; azeite de oliva; sal a gosto.
Preparo: Descasque as beringelas em
litras, fazendo tiras horizontais de ponta
a ponta. Em seguida, corte em rodelas
na espessura de 1 centímetro e salpique
com sal.Coloque numa peneira de

plástico, para não escurecer, e deixe
descansar de 3 a 4 olhas para escorrer

bem o caldo.Coloque numa panela com

um litro de água e meio litro de vinagre.
Quando estiver fervendo, coloque as

beringelas por 4 a 5 minutos. Deixe
escorrer novamente coberta com um

guardanapo por várias horas, ou até o

dia seguinte. Bata no liqüidificador os
temperos (manjericão, alho, pimentão,
sal e um pouco de azeite).Arrume num
pirex camadas de beringela,salpicando
otempero batido e regando com o

azeite

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'Hoje é Dia de Maira' dá a largada para
as comemorações dos 40 anosda Globo
Por Erica Guarda/GB Edições

II
II
!
�

rQuem é Quem?!-""'�'''"'''-<_.�-,

I I

'Maria criança (Carolina Oliveira) - Sagaz, I,esperta e viva, Maria é decidida e tem uma r

I' coragem bastante temerária. Sua trajetória do I
interior sertanejo em busca do mar coincide )

1 com o rito de passagem da infância para a 1

I' idade adulta, do mundo lúdico à descoberta I'do amor. "

.,

I Maria adulta (Letkia Sabatella) - Com sua I
W infância roubada por Asmodeu, Maria se I
, torna um pouco mais reflexiva e emotiva., !
I Contudo, sua vivacidade e perspicácia infantis 1
B insistem em não deixá-Ia.

"

I Pai (Osmar Prado) - Homem fraco, é incapaz
� de persistir em seus objetivos. Sua trajetória
I consistirá na busca de se redimir dos maus

;, tratos à filha. Em sua acidentada caminhada,
I acaba sempre sucumbindo às tentações de '1

" Asmodeu. !
I
Madrasta (Fernanda Montenegro) � É a face i.:,I
nociva e obscura da figura materna. I

j Extremamente àvarenta e completamente �

I egocêntrica, seu sonho é enriquecer e, para I,I isso, está disposta a fazer qualquer coisa. Seu I! lado negativo é contrabalançado por sua �
I inabilidade em fazer que suas tramas dêem I
I certo, o que a torna cômica.No fundo, é uma I
R tola contra a qual tudo parece conspirar.

<

I Joaninha (Thainá Pina I Rafaella Oliveira) -

i Filha da Madrasta, sua existência se resume a

l comer e comer. É um estorvo na vida da mãe.

I Amado (Rodrigo Santoro) - Aquele 'que
I Maria busca sem perceber e que esteve

t sempre ao seu lado, encantado como Pássaro

!Incomum. Encarna a melhor paixão, a juvenil.
I Quirino (Daniel de Oliv�ira) - Ágil com as

I palavras e gestos, o saltimbanco provoca a

I todos na platéia. Apaixona-se por Maria à
I primeira vista. De palhaço alegre e vivaz,

I torna-se melancólico e ciumento, pois seu

w amor não é correspondido. .

I Rosa (Inês Peixoto) - Irmã de Quirino, e sua

� companheira no palco e na vida mambembe.

!Improvisa e faz graça para platéia com sua

I sanfona.Transforma-se em grande amiga de

i Maria e vê a sorte das pessoas nas cartas de ,

� tarô, 'II Asmodeu (Stênio Garcia) - Manco e com um
I

1 andar curvado, tem aparência de bicho I
W primitivo. Da história bíblica - onde matou os i
G sete maridos de Sara na noite de núpcias -, !
X passou para as histórias da cultura popular

e

,'I' .

� um pouco menos terrível e mais cômico.

I Asmodeu sátiro (Ricardo Blat) - Homem de

I meia idade, que se oferece para acompanhar
I o Pai em sua caminhada e ambiciona sua

,

I sombra. I .. ,

t":'>S'$"·;'S'i;;:-ijf$��"'iMi'i'!'!W'i<".f(;;$>'t.�=",=="))c,,�=�,,,*"";�:';",'i.<".N(W:"''i'*.\<;'''4,"->;',,,«<'i$Mf;."t-�/

Microssérie de oito capítulos foi inspirada na cultura

popular brasileira e reúne time de atores do primeiro
escalão ela emissora

representação emocional
dela, como num sonho. E
é assim que começa a

realização da trajetória de
Maria pelo mundo,
gravada dentro de um

grande domo.
"Gravar em um estúdio
convencional nos
limitaria. Nosso domo é o

antigo palco do Rock in
Rio reciclado, que Lia
Renha (diretora de Arte)
sugeriu por ser circular,
como a esfera do mundo. A estrutura está

montada sobre o solo �atural, de terra, sem

base de concreto. Internamente, seu cenário é

composto por um ciclorama todo pintado à

mão de 170 m por 10 m de altura, que
circunda toda a extensão da cúpula. Isso nos

dá liberdade para trabalhar com vários

elementos naturais, como o fogo e a água - o

que seria impossível em estúdio", explica o

diretor. Do lado de fora, foram instaladas as

oficinas dos diversos profissionais e artistas

que, sob alorientação de Luiz Fernando
Carvalho, dão vida à microssérie.
Para contar a história de "Hoje É Dia de
Maria" e envolver o espectador nesse universo
lúdico, Luiz Fernando escolheu Osmar Prado

(Pai); Fernanda Montenegro (Madrasta); .

Stênio Garcia (Asmodeu original); Letícia
Sabatella (Maria); Rodrigo Santoro (Amado);
Gero Camilo (Zé Cangaía): Daniel de Oliveira
(Quírino): Inês Peixoto (Rosa); Juliana
Carneiro da Cunha (Nossa Senhora da
Conceição /Mãe); Rodolfo Vaz (Maltrapilho /
Homem de olhar triste / Mendigo / Mascate);
Ricardo Blat (Asmodeu sátiro) e Antonio
Edson (Asmodeu brincante), entre outros.

"Um elenco excepcional", define o diretor.

Quem d�<vida à Mariazinha, protagonista da
história na primeira fase, é a estreante Carolina

Oliveira, quecompletou dez anos em novembro. A
menina selecionada pelo diretor veio de São
Bernardo do Campo (SP) e concorreu com mais de
duas mil crianças. Além de participar, com o

elenco, das oficinas de corpo, voz e canto, Carolina
foi ensaiada pela atriz Maria Clara Fernandez,
durante todo o processo.

"Hoje É Dia de Maria nasceu da mistura das pinturas de Cândido
Portinari com as cirandas recriadas por Vílla-Lobos", assim define
Luiz Fernando Carvalho o projeto que ele amadurece há mais de
dez anos. Inspirada no Universo da cultura popular brasileira, a
microssérie de oito capítulos estréia na Globo na próxima terça e

inaugura as comemorações dos 40 anos da emissora.

Baseado no original de Carlos Alberto Soffredini, o dramaturgo
paulista Luís Alberto de Abreu adaptou a obra e escreveu o texto

e� parceria com o diretor de núcleo Luiz Fernando Carvalho. A

quatro mãos, eles mergulharam no universo folclórico e mítico

presente nos contos populares compilados por Câmara Cascudo,
Mário de Andrade e Sílvio Romero.
"O rosto do brasileiro ainda está em formação e a heterogeneidade
da miscigenação féz do brasileiro um povo único", afirmava Luiz
Fernando Carvalho há dois anos, quando a novela "Esperança"
abordava o tema da migração. Agora, em "Hoje É Dia de Maria", o
diretor propõe um mergulho na cultura popular doBrasil e na sua

ancestralidade.
"Todos sabemos do enorme caldeirão cultural ainda em ebulição

.

por estas bandas. Além do mais, acredito em um patrimônio
genético do Brasil. Suas histórias, suas raças, suas línguas, seus
sons; tudo ainda vive, tudo me dá a sensação de que, como um

arquétipo, está à espera de reencarnar para continuar suas missões

éticas e estéticas. A ancestralidade transpassa fronteiras e,

inexplicavelmente, como ela só,'uniu João Cabral a Sevilha, João
Gilberto ao jazz, Ariano Suassuna a Cervantes. A ancestralidade é

o que há de mais moderno e ao mesmo tempo mais arcaico. Tudo
se reflete ria ancestralidade, seja ela
biológica ou espiritual. É uma memória

lúdica que nos habita, pois sobrevive das
nossas primeiras memórias. E, se o artista

estiver sob o espírito da coragem este sim

capaz de impulsioná-lo na direção certa,
essas lembranças de infância e tantas

outras imagens que vimos e vivemos com

o frescor de uma primeira vez vencerão a

batalha contra as máscaras fáceis de
outros modelos alheios a nós", afirma Luiz
Fernando Carvalho.

6. A estrela de Fernanda Montenegro
também vai brilharem "Hoje é Dia de
Maria". Na trama ela dará vida a

madrasta de Maria

,

'�

A trama de "Hoje é Dia de Maria" conta
uma história recheada de várias outras

histórias. É totalmente nova, mas também
vem de'muito, muito tempo atrás. Está na
memória da nossa infância, mas ainda nos
acompanha secretamente, só esperando o
momento de ressurgir A microssérie é um

mergulho na cultura popular universal e nos
propõe um jogo com a imaginação. Pronto
para alumiar o coração? RENATO ROCHA MIRANDA

(j)
Desde o início, o diretor pensava em

.

contar esta história nu�espaço diferente,
que não fosse a realidade em si e sim uma

<l Manco e' com um andar curvado,
tendo a apárência de um bicho primitivo.
Assim será Asrnodeu, personagem de
Stênio Garcia

6. A paulista Carolina Oliveira foi a
escolhida entre mais de duas mil

crianças para viver Marial a principal
personagem da microssérie

·1 DICA'S DE lEITUR EU DISSE, ELE DJSSE, ..�·'-'=''''_%_'''''_'_-'''''�:''N'''''''

NOS DISSElVlI
Da Redação/GB EdiçõesDirigir Sem Medo

As pessoas que têm medo de
dirigir se sentirão muito
esperançosas e reconfortadas
com esta leitura. A autora, Cecília
Bellina, é psicóloga e, a partir de
sua própria vivência de pânico à

direção, elaborou um método
para superaro problema. Hoje,
famosa no Brasil inteiro, ela
coordena quatró centros de
treinamento especializados.

Cartas de Saint-Exupery - Cartas de Juventude
(1923-1931)
Esta publicação é uma homenagem aos cem anos de
nascimento de Antoine de Saint-Exupéry, o intrépido
aviador e festejado autor do "Pequeno Príncipe", que tinha
verdadeiro amor pela ilha de Santa Catarina, especialmente
a Praia de Campeche. A correspondência é endereçada a

uma moça chamada carinhosamente de Rinette,mas cujo
nome verdadeiro é Renée de Saussine. O livro é da Editora
da Universidade Federal de Santa Catarina.

"Pago um preço alto por minhas atitudes, por
me mostrar por inteira" (Da cantora Wanessa

Camargo)

"Eu não usufruo dos supostos benefícios quea
carreira de ator traz, tipo festinhas de empresas.
Eu vou a shows que realmente me interessam"
(Do atorErikMarmo, o Carlos de "Começar de
Novo")

"Nunca deixei de ter quem eu queria. Sou muito
feliz e tenho certeza de que as pessoas me
olham. Sempre me olharam" (Da atrizMaria
Mayo, a Regina de "Senhora do Destino")

Cock& Buli
Este é um dos livros mais oriqinais, mais polêmicos e cults
deste começo de século. Urna mulher desenvolve um pênis
no meio de sua vagina. Um homem vê uma vagina nascer

.

atrás do seu joelho esquerdo.Você não vai acreditar no que
acontecedepois.Will Self, um dos mais transgressivos
escritores da nova literatura inglesa, esteve no Brasil em
1994 e foi um dos principais personagens da Bienal
Internacional do Livro.Com fina ironia,WiII Self faz rir e
pensar, ao mesmo tempo em que choca os mais
conservadores. É da Geração Editorial.

o Mistério das Aranhas
Verdes
Neste livro, Carlos Heitor Cony fala
das dificuldades do cotidiano, dos
seqüestros, da fuga do cativeiro,
da dificuldade no relacionamento
com o irmão caçula e dos

problemas conjugais na família.
Uma ferramenta e tanto para
quem busca entender os
conturbados dias em que
vivemos. É da editora Salamandra.

"Muitas atrizes brasileiras me encantam, como
Fernanda Monteneqro,Marília Pêra e;

principalmente, Regina Casé" (Do cineasta
espanhol PedroAlmodóvar)

"Não há nada que o tempo e o bom senso não

coloquem nos eixos" (Do ator Luciano Szafir)

"'
...

"

dlI'
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I
Laboratório
Gilbert vai interpretar um imigrante português alcoólatra
na minissérie "Mad Maria". E para compor o novo

personagem, o ator tem freqüentado os espaços da Casa de

Portugal a fim de familiarizar-se com os costumes

lusitanos.

Para comemorar os excelentes índices de audiência, o
seriado "A Diarista" ganhará a sua versão em OVO. Sucesso

garantido.
'

GBIMAGEM

Nada de caricaturas
Bruno Gagliasso tem estudado muito para compor seu

personagem em "América".O ator interpretará um

homossexual e para isso quer entender bem o universo gay
e criar um personagem, não uma caricatura.corno define o

próprio ator.

Voltando às novelas
Depois de ter ficado algum tempo fora da telinha, Paula
Burlamaqui volta com tudo na novela "América". A atriz
deverá interpretar uma babá.

Natal em família
Rocco Pitanga passou as festas de final-de-ano em

companhia de toda família, num sítio no interior do Rio de
Janeiro. Neste ano, a felicidade é ainda maior porque foi o
primeiro Natal de Amanda, filha do ator a qual tem poucos
meses de idade.

Sem ressentimentos
Quem pensa que Mel Lisboa ficou triste ou enciumada
porque não vai interpretar Anita no cinema, está
enganado. A atriz declarou que vai assistir ao filme e que
torce para que Manoel Carlos se dê muito bem na

produção e direção do longa, cujo roteiro será baseado
na minissérie "Presença de Anita", a qual revelou a atriz.

I vestibular de Letras.Cadu fala para Vi,Vi que arrumou um i Frank confessa a Rubico e Ginj que Samuca viu a ��� mas cheg,a na casa de Pedro e fica magoada ao ver Gig, i. Gigi "� paraA,'daqu.va"'procurarporMár,'o,· .

'
•

� 11� Eduarda transfere algum. dinheiro para a conta da mãe.queemprego em São Paulo. Eles decidem continuar gar.mte que ele não vai falar nada para ninguém,'Gigi. Frank e e��hc� �ue Pedro apenas lhe emprestou a casa, deixando j SABADO-AfdapercebequeOlavinhoestátentandovirar promete lhe pagar quando" ganhar- mais de Leonardo.

SEGUNDA _ Gustavo 'garante)� ê::d� �ue Catraca vai .�:���ar:� :u�i��;ne�� l��i��t� ���';��a:ra��.�ii��i I =u�mJJ ��m;�s J:�n:����� s:�� �u�:r���:����a2��r����nãt� �O�mAab���U;:sss�a�oA�:f��:� j ,a situação a seu favor.e fica indignada co� ele.Simone fal.a Vivianeiala para �eginaldo que ja fez um primeiro contato

falar a verdade no processo do roubo.Vivi diz a Bel que fala para 05 pais que não quer voltar para o Japão de jeito 1 mm Nina foi maravilhosa. Daniel ouve e fica incomodado. Lenita Branca que ainda vai lhe provar que Lucrécia é má.Miguel diz 1 para Ad�mar den Elvira mar�ou um
a niano.L c�n:'Mohhlf com Nazaré. Edmundo se 'apresenta para Isabel e conta que

sua mãe só vai permitir que ela namore Cadu depois algum. Cabeção se desespera com a possibllidade de j pergunta a Nina se aconteceu alguma coisa eotre ee e jJ durante a a Letí.cia qu,:pãO se entristece por nada do que. aco�teceu em !, ·coqmu·o·d',·a'dP.o,.·umc,Psarom'.'·n9toUc''ocmomM,,09Up.al,"mOa's flcatrtste ao
a foi ele quem aconselhou, Nazaré a se fingir de maluca. Isabel

.
.

lua-de-mel N' ................. ..1 G" F k R b' d fi It d I té I Má té à ficaindignadaaosaberquet\JdooqueNaz�réfezfoiapenas
que ele for inocentado nos dois processos. Bel fala para Miyuki ir embora. Miyuki conta que seus pais deixaram j e m se recusa a respcooe; '9� ran e u IC.O ��aL�C:���I� ��z ��e �u�r�a ����r�ar� �'ma �I:s���aque�:� lle�b.rarq!lePedro.eAb�lsãocontra.Moa.cirdescob.reque á' M d discussê d d d b
Vivi que vai terminar tudo com Kiko assim que ele que ela ficasse no Brasil. Cabeção quase morre de 1 :"!:':���=�inh:o��t!t���:=r: coraqem de vender o próprio neto. Olavinho jura paraLúcia 1 a .blclcl;ta de Máfia fOI ro.uba�a e contmua."segumdo. a ����� o�d��:����s�.l���j��!a �arau���ré��� t'�d�
ganhar o campeonato de judô. Flávia sugere a Letlcia felicidade. Naná e Betina chegam à república. Naná diz a

j envolver pelas maluquices de Bartô.Amanda perqunta a Rafa se ee que não teve um filho com Aída, mas ela não acredita e o : pI.st�.Alda fica ca�a vez mais aflita com o sumrçc do Máfia." nela é falso, inclusive o-amor��e'diz sentir por ela.Viviane vê
que dê um tempo para Gustavo acreditar que ela não Vinfcius que vai tentar arrumar um emprego no Múltipla 1 só gosta de sua companhia quando Júlia não está disponfvel. Rafa ameaça com um teste de DNAAída sofre por Mário estar com i Márto ten.ta pedir carona, mas. aca.b.a se�do assaltado Madruga tentando espiar peta buraco da fechadura do
gosta de Felipe. Tedebê e Rafa avisam Cabeção que I Escolha. .

j afirma que nao tem certeza do que sente. Júlia e Querubim raiva dela. Lucrécia humilha Mário, que vai embora arrasado. '
outra vez e per?end� s.eu relõçlo.Julta vai até à casa de

, quarto de Nazaré.Madrug,a vêViviane e acha que a conhece
Miyuki está arrasada por ter que voltar para o Japão. . ! chegam ao Rio.Francisquinha diz a Lavú1ia que ela não deveria abrir Lúcia diz a Olavinho que quer conversar com Mário : Ped.ro para ensinar Glgl. a, c�zm�ar e confessa �ue sente

� de algum lugar.lsabel·diz.a N��r� que ela a roubou de sua
Oscar chama Sabrina para ver uma entrevista sua e ela ! SABADO - NÃO HÁ EXIBiÇÃO 1 mão de Sandoval pessoalmente, deixando-o apavorado. Sidarta não quer que ! mUlt?s saudade.s ?el�.�lgl d�� Pedro que ele fOI burro em 1 mãe eque especa que ela pague por tudo o que fez..
é indelicada com ele. Beth fala para Sabrina que ela vai L! , Márcia Aníta fique morando em sua casa,mas é vencido pelo 1 terminar com Júlia

'.
Juha e Glgl choram suas mágoas uma ;

acabar perdendo Oscar se continuar a tratá-lo daquela I SEXTA. Lavfnia sente que Júlia está passando por algo diffcH. resto da família. Sonya diz a Pedro que sempre quis ter um 1 para a o�t!a.Luc�éCla vêAnaem sua casa equas:morre.de I QUINTA· _ Viviane explica. parâ Reginaldo que encontrou

n:aneira. Vilma usa O sistema de som do Giga para (C OM O UMA O NDA i Júlia fala para Querubim que seu pai morreu e pede que ele a irmão mais velho e pede que ele lhe dê um abraço. Pedro fica i susto.Lu:-la explJc� para Lucrécia que Ana
é

amlqa de KI�o ] um esptãc perto·do·quartiÚJ�·Nazaré e.como ele a viu, não
entrevistar uma arnlçã, Os clientes detestam. Letkia I leve embora 9ali. Bartó fala para Francisquinha que não vai muito emocionado. Olavinho descobre que o OVO em que i e protegida �e Miguel. LucrécJa acha que.Ana está ah a

j .pode mais voltar lá.NazaÍ'�insulta lsabelfsabel diz a Nazaré
combina com Wiliam de dar uma festa de despedida

.

permitir que nada de mal aconteça às crianças. Francisquinha havia cenas gravadas dele com Arda desapareceu.Lettcla diz .�ando �e Miguel. Adem�r. fala para Rcsério que e,'.a te_fn r que hão sente mais nad3::por� ela e manda que ela não a

Rara ele e planeja convidar Gustavo. Bel e Cabeção SEGUNDA - Conrado fala para Daniel que copiou o máximo garante a Bartô que ele vai viver para ver o fim de sua procura. para Abel que vai se casar com MigueL Anselmo pede para
ue ac��a�l?rdens dbe M.énl�dqueé flcc nOlva.R�sá�IO nao

! procure nunca mais Reginpldq.vê que é Madruga que está
percebem que o Giga está ficando vazio por causa da que podia dos arquivos de JJ, mas não sabe se conseguiu algo 1 Samuca fala para Gigi, Frank e Bartô que a moeda que eles conversar com Miguel. ���:tida r��n�ae:��� �U;ngee�ua����������p�,;;�: !. em fre.nt� à,. porta d·e. ��zar� �,diz a Vi�iane que .0 espi�ofalação de Vilma no microfone. Cabeção convence pa� incri�jná-lo.. lavfnia diz a Júlia que ela pode procurar seu 1 acharam é �r:'a antigUi.dade.e .deveria estar num mus�u, pois UA A A I di M' I

.

b I é Carmem que vai t,ruque sair sozinho durante a ncíte peea � está-ah a mando de 61.ovanm.'t!1adrugaJlgapara GIovanni e
Miyuki a fazer a prova para o vestibular, garantindo pai, mas �a� SOZinha. Samuca dá .au!as �e mer��lho a Frank, i pode ser a u�1Ca que exlste.Glqi conta q��.Quebra-<?uelx�tem �ran�! ·uen�:n�� r�zr:ors;sue u���bá �:S:O��i�m �: el: manter a fama d�alá solteiro. Carmem fica ressabiad�> f. à.Y;�! q�e lSi!bel. e ,Na��� .'tiv_erarrl·lITa bri�a defin�ti�a.
que ainda há uma chance dela ficar no Brasil. Lúcia que planeja Ir atrás d� tesouro. Rublco sugere a Glgl e F�nkque 1 u�a m�eda Igua!.Sandoval tenta tranqUIlizar �avrn�a e dl� que �stava Vi�O. Miguel fica furioso � manda Anselmo �mbora, �arlos e Maria com:çam a,ficar .a'T'igos:5pnya vê OS.dOIS j P!InIO dlz���.ra que�ela,�o.vallevar, D,-qd.o embora de Jeito
convida Gustavo para a festa de Wiliam e ele garante procurem alg�ma pIsta sobre .0 tesouro entre as co�sas de : Jul1a vaI voltar sa e salva antes. do que ela. Imagma. NI�� e

mas ele se recusa a ir. Letícia conta a Abel que Pedro é filho de Junto�emorredeciumes,masnãodáobraçoatorcer., � ! algum.Ang�hca �uve 'p�nl� e:'VaTa dlscutmdo por causa de

que vai. Patrícia dá um beijo em Oscar. �����ç��nl�ete��� df��o�; °b��� ���::��o��er�r�s�. I ;���:n���nc�:a����aae��:�����!'g�:���� ���s��s����� Miguel. Abel fica revoltado por Letícia ter mentido durante � t Dado e�hora �ulto.Mana d� Carmo vêefica sem ente�der
. Frandsquinha permite que Frank,. Gigi e Rubico remexam as i dela, mas ele se recusa a falar no assunto. Nina marca um tantos anos. Anselmo garante a Miguel que não sabia que

'.

] nada, Glovanm f�la para M�na do Carmo qu� Isabe��ngou
TER�A - Oscar �ala par� Sabn�a que ach� melhor,eles

I
coisas de .Lourenço. Gigi encontra uma moeda antiga e Frank

;,:.
encontro com Daniel. Mariléia diz a Abigail que Rosário pode Lucrécia ia matá-lo. Miguel diz a Anselmo que nunca vai

, SEN H ORA DO DESTIN O j c0n:' Naz�ré. Mana do Carmo mal c�be em SI de felICIdade.

ter.�lnarem: pOIS eia nao apóIa sua carrelra
..Bel.da um pede que Francisquinha o deixe ficar com ela. Frandsquinha ! usar o vestido de noiva que Nina nào quis, deixando-a perdoá-lo. Letícia fica chocada ao saber que Aída acusou ( ... .: Jenlfer diZ a Eleonora que elas precisam se encontrar com

�eljo 7m Klko antes do campeonato de Judo, para' concorda. Sandoval dá a Robusto um recorte de jornal sobre o 1 preocupada. Lenita fala para Mariléia que JJ devolveu o vestido � Lucrécia de ter vendido seu filho com Olavinho. Lúcia mostra I
SEGUNDA - Blanca dIZ a Dalane que Bruno. está disposto i um advogado de Giovanni para çiscutir os detalhes do

mcentlv.á-Io a ganhar.Marcelo conta para Gustavo que acidente em que se envolveu, para ajudá-lo em suas [ para a loja. Quebra-Queixo mostra sua moeda e Samuca diz � a Olavinho que a maioria dos jornais ficou do lado de Lucrécia.
a e�frentar tudo para �car com ela. Dalane fala que 1 processo de �doção· de . Renato. Nazaré se lembra. de

Catraca não inocentou Cadu em seu depoimento, investigações. Lenita implora que Daniel fique com ela. Ele pede í que já achou outros objetos antigos no mar. Frank descobre i Mário avisa Márcia Anita que vai fugir e pede que ela vá com precisa pe��ar e que vaI pro�urar Bruno � lhe dar uma i quando sedUZIU Edmund,o para convencê-lo a defende-la.

deixando-o furioso.Catraca fala para çustavo que não que Lenita nàÇ) se rebaixe, deixando-a arrasada.lavfnia diz a' j que Quebra-Queixo tem uma caneca igual à de Bartô. JJ diz a i ele. Anselmo garante a Miguel que vai deixá-los em paz. I resposta.VlVlane dá um depolment9 emo�lonado para o 1 Isabel pede perdão a Cláudia por não ter acreditado nela

pOde dizer a verdade, porque seu pai iria castigá-lo. Sandoval que não confia em Robusto. JJ pede que Nina j Benvindo, seu segurança, que tem um novo serviço para ele.: Letícia diz a Miguel que acha que Anselmo está falando a delegado. O d�legado gara�te a �eglnaldo qu� a 1 durante tantos anos.Cláudia percebe que Isabel finalmente

Gustavo diz que a Vagabanda acabou, assim como a mantenha as aparências quando eles voltarem para casa, mas j Nina encontra uma carta de Sandoval para Encamação. i verdade.Miguel confirma para Letfcia queé verdade que Aída I alegaç�o de !eg!tlT1�a defesa vai seracelt�.Os enfer'!'7lros 1 vi� que� Nazaré é de verdàde e fica radiante. Ela pede que
amizade deles.Miyuki fica muito abatida por ter que ir garanteq�e não�i insistir par:a dormir com ela.�ina co�corda. j Encarnação explica a.Nina que Sandoval é o homem que ela! teve um filho com Olavinho, deixando-a cada vez mais da dfn!ca pSlqulá_tnca levam Naza�. Nazaré fica ahvl�d�, 1 Is�beLse lembre detud.Q;� t1.ue·Maria do Carmo fez por ela.

embora para o Japão, deixando seus amigos Pedroca dl�a �dalJna �ue preasa resolver n�óclos no.Rlo,mas i ama, maS JJ não aceIta seu na.,-n0ro. Ela conta que Sandoval horrorizada com as atitudes de sua família. Aída pede que mas. disfarça e nao pára de s� fingir de �ouca. C�áudla e 1 Maria do Carmo fala para t:d.gard que acha que Isabel vai

preocupados. Letrcia fala p.ara Lúcia que vai tentar se ela só o deIXa I"depols do casamento de Flonano. Rublco finge i garante que o culpado pelo crime pelo �ual e�e. pago� é JJ. i Moacir encontre seu filho. Simone manda que. Elvira Maria �o �armo ficam decepclonadas,p�ls preferiam que � l'rocurá-Ia em breve. Qjrceu d,iz,a 'Guilhermina que gostaria
desculpar com Gustavo durante a festa de despedida t�r. machucado a perna para que Sa�d�v_al o leve � sua 1 Robusto �ostra a �andova� que descobnu notlc�as de Jornal. reconquisteMoacir, para ç:lepois decepcioná-lo de novo. Elvira a polfcla tivesse levado Nazaré.lsabel vaI com Nazar� de j de lançar o Diário, de Notícias, sem brigar com ela.

bICIcleta Pedroca se dá conta de que vai viajar para o RIO bem sobre o aCidente e dIz que alJ pode haver alguma pIsta � se insinua para Moacir, mas ele a despreza. Maria pede que ambulancia para a clfnica. Cláudia fica feliz ao ver que j Guilhermina permanece ,inflexlv,el, para ódio de Dirceu.de Wiliam. Gustavo fica arrasado com a atitude de nomêsdocamaval
.

.

Pedro a ajude a dar aula de surfe para as crianças e ele topa. tudo acabou. Maria do Carmo diz-a Dirceu que quer se � Reginaldo pede que,Viviane continue internada na clínicaCatraca e diz a Natasha que dali em diante 56 querser' ! sASADO. Nina garante a Daniel que !"ão há nada entre ela e
� Olavinho pergunta a Aída se Mário é mesmo seu fil�o, aproximar de Isabel o mais depressa possível. Eleonora \. até conseguir falar com Nazaré. Isabel vai até a casa de

amigo de gente do bem. Natasha pede para ir à festa TERÇA _ Encarnação se arrepende de ter beijado Sandoval,m'as
.

JJ. Frank,. Gigi e Rubico decidem convencer Bartô a deixar que: de!xando-a indignada.Carmem faJa para Júlia que está mUito fala para Janete,a assistente social,que gostaria de adotar _; Maria do Carmo e pede a Leandro para falar com ela.
deWiliam e garante a Gustavo que quer. fazer as pazes ele percebe que ela ainda o ama. Sandoval garante a Samuca faça parte da caça ao tesouro. Samuca diz para as i feliz parir para0 Rio com Artur.Mérilin começa a dar ordens a Renato. Janete fala para Eleonora que há mais gente i ,

com Letícia. Letícia fica muito decepcionada ao ver Encarnação que vai lhe provar que é inocente. Querubim crianças que eles estão fazendo um trabalho muito i Rosário,q�e.detesta.s.uanovapatroa.Mári?éassaltadoefica interessada no menino, mas garante que vai anexar o; SEXTA-Isabel fala paraViriatoquequertentarse entenderGustavo chegar com Natasha. Kiko ganha o concorda em ir para o Rio com Júlia. Sandoval pergunta a importante. Daniel fala para Nina que está investigando,JJ e ! sem. sua b1Clcleta.Jul1a vé Pedro com Mana e fica .�agoa.d.a. pedido dela em seu rela�ório.Regi�a.ldo v� Naz�r.é sendo 1 com Maria do Carmo.Dr.Ótávio dizil Eleonora que ela não
campeonato e Bel termina tudo com ele, deixando-o Encarnação por que ela nunca contou a Rubicoqueé sua mãe e pede que ela faça o mesmo. Rosário, Ida lina e Pedroca � Mana 'pe�cebe que Pedr? está com saudades de Jul1a. LetlCla Jnternad� na mesma clr�rc� ond�VlVlaneestá.Vlvl.anefala i .deverá ter problemas pata ,adotar Renato. Dirceu vai até o
arrasado. Rafa liga para Vilma fingindo ser seu ela explica que foi uma exigência de JJ. Conrado vê que no planejam a roupa que vão usar no chá-de-panela na casa de : combIna Irmorarcom MIguel. para Regmaldo qu�.val aproveitar para.descobrlr o que 1 quarto de hotel de GuilhE_;'rmina eexige que ela ouça o que
admirador secreto e diz que gosta muito das coisas disquete que gravou não há nada que possa incriminar JJ, mas Sinésio. Daniel dá um beijo no rorto de Nif1a, que fica � Nazaré pretende.VITI.ato pergunta a �a(la Eduarda se ela i ele tem a dizer.Reginaldo '!� q�� há um guarda na porta do
que ela fala no restaurante. Wiliam se despede de garante a Daniel que vai vorrar à empresa e tentar descobrir pe.rtuibada. Rubico, Frank e Gigi levam Samuca até a ilha de ! QUINTA

- OIavinha fala para Kiko que estão dizendo que ele tem certeza que quer cortar relaçoes com Leonardo. � quarto de Nazaré e sugere-a'Vlvlane que ela o seduza para
todos. mais. Lavfnia pede que Júlia não se deixe magoar por nada do BartO, mas avisam que precisam convencê-lo a aceitá-lo antef.· tem outro filho apenas para difamá-lo. Kiko acredita Edgard descobre que Nazaré foi internada e decide ir até i poder entrar. Naiaré começa-a acordar-e chama por Isabel.

que encontrar no R�o. Daniel. com�nta com F�nds�uinha que BartO obriga Gigi,Frank e Rubico a limpar sua caverna.JÚlia fala ��t:I�:��e;����i�as��ofi�h�u����.;��r!��a ��i;aa���%���, a cHnica ver Isabel. Dirceu explica para Maria do Carmo 1 Maria do Carmo fica muito .nervosa ao saber que Isabel
QUARTA - Catraca se desespera com o depoimento de não/ncontrou na/ (Jue I�criml�êe JJ e �a �. Ince�� a

; para lavfnia que não encontrou seu pai,deixando-a aliviada.JJ
para não ter problemas com o eleitorado. Gigi fica que é possrvel que Nazaré con.siga sair da clínica e nãQ ir � querfalarcom eta.Leàndro diz.a Maria do Carmo que ela vai

�'::i:��,.Le��i�:t���!�V���:: i;��:SS���:ddO:r c�� ��"i�����!���!:�r::fJ���� '�����i����:l::;: : ����� �:raN��nv��� ���:l:. nl;;;a�·�: �:����d"o·":un�� �a��j.c;����:a��:���:��� �o��:���ab�ai�f���a���:i��a�i� ��r�:i�:d��������i�oD��;��ad� ��i���a�i�aD��r7o�� : ������t:� �:if.�do, �����r�i:au����Ts��i�:;�u���.�
depoimento. Vinicius vê que Miyuki está realmente ressabiado.Sandoval diz a Lavlnia que vai provar �uà inocência ����g��i���i����j��ut���r���ã:a�U:;����:������a: a Miguel que vai enfrentar Lucrécia e Olavinho para ajudar

Noticias. quarto,mas no fundo gcista,dé tê·lo beijado. Laura vai com
deprimida e decide ter uma conversa com a mãe dela. por Rubico, não por Encarnação. Alice aconselha Encarnaçáo a j pessoa ideal para tirar o tesouro do fundo do mar. BartO se Arda. Márcio e Anita agradecem a Isadora � Sidarta por

TERÇA _ Alguns repórtere�edem que Reginaldo fale
Alfred a uma co.nsulta com o,Dr. Marcos. Shirley confessa

Gus�avo fala em seu depOimento que Catraca tentou não fugir de sua história de amor com Sandoval. Samuca vê a 1 sente traldo ao saber que Rubico revelou seu segredo a um hospedarem Márcia Anita, Teca se dá conta de que Mário
sobre o ocorrido comViviane,mas ele se recusa a dar uma pra Alber�o q�� já n�mor?u o DrhMtrCOs,ma: eXPIi�a queinCriminar Cadu para desacreditá-lo no processo do moeda antiga que está com Frank e fica intrigado. Amanda j adulto e expulsa as crianças de sua cavema.Samuca decide ir pode ser seu irmão. Carlos manda Maria se afastar de Pedro e

declaração. �eginaldo per'}unta a Josivaldo quem �
e e é casa o.A. erto garante ii Sf ir ey q�e e a um ia vai

estaleiro. O JUIz diz que vaI proferir sua sentença em pensa em Rafa e sofre. $amuca pergunta a Frank onde ele j conversar com BartO, mas fica preso em uma de suas
diz que eJevai voltar para JÚlia.Maria garante a Carlos que não

Mirna.Josivaldo nao confessa que Mirna é Nazaré.Bianq
encontrar ur:n homem que vai azê-Ia eliz. Dr. Marcos

����r���:'�������U��il�i�f:�::J�����i�:�sa���r��r�

I
:ac��!r���;e��ra�Oqe�:,n�:��I�O�?�e�u��;u,�:�·���n: j :�����h������a�an;:��:��:�c:o��;;��r::��;����. :�:t��.i���e;i�s!����:a p��rao ;iit�ed�h����� ������� ��I:: diz a Bruno que acha que amorte deC)gaf}o vai acabar de �e:�gr�a �u;e�:��es:lf�:�u��j;e �!f;. t�v�a�� ����anad�

de escritor está indo muito bem. Sabrina fica infeliz moeda.Lavr�Ja comen� com Fr�ncl�qulnh.a que Jul.la vaI vl�j�r 1 de sua ilha.Nina procura nas gavetas deJJ alguma prova que o
Lúcia que não quer que ela fique zangada com Olavinho, ;::ol��:, �������� :��r�ve��e � e�pa�r��'a �r�c7�of�: guarda, entra no quarto de Nazaré e pede para falar com

com a notreia. Marcelo fala para a famOla de José e co.m QuerubIm para? RIO. FranClSqulnha ?JZ a Lavfnla q�e Julla i incrimine.
. deixando-a emocionada. Mérilin fala para Ademar que ela.Maria do Carmo mostra a Isabel o quarto, com todas as

Lúcia que, se Catraca for considerado culpado ele �I encontrar uma cOIsa maravilhosa no RIO,mas que vaI faz�ai.
Carmem foi embora com Artur. Artur leva Carmem para sua Daiane. Shao Lin garante a Daiane que não teve nada a coisas que 'comprou para ela ao longo dos anos. Viviane

poderá usar Isso no recurso da sentença de Cadu, 'para sofrer

> C OMEÇA N"
casa e eles ficam em clima de lua-de-mel. Linda fala para ver com o seqüestro de Bruno e ela acredita.Maikel diz a propõe a Nazaré um pacto par� destruir Maria do Carmo e

inocentá-lo. Catraca diz a Natasha que ela vai se !

R DE OVO Lucrécia que Branca pediu que ela lhe devolvesse suas Rita que acha queavida de todos na famnia vaimelhorar. garante que Josival,do também vai fazer parte do plano.
arrependerdo que fez emanda Gustavo procurar o CD ����� ����� :1�h;o��et�r�������i�::e���:a�Z:'��: � SEGUNDA _ Miguel diz a Letfcia que quer compensar o �ã����Ç::01v�;�f:��.i���YaC�:�ap:�:��dd���aed:ai �r��I���� Edgard vai até a cI(nica e pede para conversar com Isabel. Josivaldo recebe os papéis de seu divórcio e fica abalado.

vermelho.Vinicius descobre que Nanda vai lhe dar um que os capangas de JJ o impedirám de ir até a igreja durante ! tempo que eles perderam enquanto estavam separados e dela se ficar provado que ele é mesmo filho de Olavinho. ����a�: �oo���aP:raN�i�d��������: ��d:�v��e�!. i �aUsi!��:����e�i:aae;;��:r���aa�!��aS�oh�����a;��� eSs�:
�eto:A pessoa que está com o CO vermelho promete a seu casamento. Frqnk revela a Samuca que achou a moeda casar com ela. Letrcia aceita. Sonya e Doidona discursam Elvira consegue convencer Moacir a marcar um encontro caminhão de flores e a obriga a ligar e agradecer. Leandro ,j se sentindo, mas se atrapalha com as palavras. Maria doletrela entregá-lo. Natasha ouve e fica furiosa.,Miyuki entre as coisas de Francisquinha.JÚlia e Querubim partem para contra Lucrécia para a população de Ouro Negro. Lucrécia com ela, Miguel explica para Linda que Rico a enganou a

,
diz a Cláudia que agora s6 resta ele e Nalva cuidarem de j. Carmo pede que Isal:)ellhedê um abraço.fata para Cabeção que não quer ir embora. o Rio.Nina fala para Daniel que não consumou seu casamento fala para a multidão que enganou a todos para poupar a mando dele, mas garante que ele gosta dela de verdade.. seu divórcio. Edgard implora que Isabel o perdoe. Isabel j

com JJ,mas se recusa a entrarem mais detalhes.Conrado copia candidatura oe O[avinho. Ela diz que o verdadeiro Linda diza Rico que não vai perdoá-Io,deixando-o arrasado. (anta que está grávida e Edgard desmaia. Viviane entra 1· SÀBADO _ Maria do Carmo,.e tsabel se abraçam. Isabelmais arquivos do computador de JJ. Francisquinha diz a"lavrnia ;���j�����aa�j�����Y��������f��I�irU���,���:�I����� SEXTA _ Leticia pede que Branca a deixe conversar com
no quarto de Nazaré que, meio sedada, pensa .que ela é j chama Maria do Car.mo de mãe pela primeira vez.Maria do

���:�����ú����:�r�/n�����: �����o��,,:���:�Jsv:� aplaudem Lucrécia e ninguém a ouve.Alda acusa Lucrécia Lucrécia. Lucrécia ofende Miguel e Letícia manda que ela ����f,ri�;,dg��d eFe�rgv��t�ara,�.�s����1 s�iZa agr:��da�� ��:, ,1," �������:.ar���f,��l: Ep�:r����n���:r��eql��b:ls��computador Conrado fala para JJ que só está ali para pegar qe ter .vendido o filho que ela teve com 0Javinho para a jamais repita o nome dele. Ana faz com que a dor de cabeça I
seus perten�es.masele fica desconfiado.Nina vai visitarMariléia, i multidão. Anselmo pede que Pedro perdoe Letícia,mas ele de Migu�1 desapareça, deixando-o espantado. Doidona

. preCIsa Ir com ca ma, pOIS quer saber antes o que vai f grávida e ela garante que já tinha percebido, deixando-a
que se espanta com o desanimo dela ao falar da lua-de-mel. ! continua rancoroso. Abel e Branca se mudam para a casa perçebe uma luz envolvendo Ana, mas ninguém mais a vê.

acontecer com Nazaré. Nazaré acorda, vê Viviane e exige ! ·�mpressionada. Maria do Ca'rmo comemora na quadra da

Frank. Gigi e Rubico descobrem que Quebra-Queixo tem uma 1 de Letícia. Sonya fica radiante ao saber do casamento do Miguel pergunta a Doidona por que Ana tem aquele poder
saber quem ela é

..�dgard se declara para Isabel, que fica
j escola de samba. Nalva sai com Thomas.Josivaldo fala para.

moeda idêntica à deles e perguntam onde ele a encontrou. j paLOlavinho garante a Lúcia que jamais teve um filho com sobre ele. Ademar se oferece para encontrar Mário, se Aida

I
tocada e acaba beIJando-o.. ! Nazaré que seu divórcio saiu. Nazaré diz a Josivaldo que

Quebra-Queixo conta que achou a moeda dentro de um peixe.,..] Alda, mas ela continua desconfiada e avisa que vai desistir de dizer que ele é filho de Olavinho.Aída recusa a sua . . .

' 1 eles deveriam :;e casar e ele a'taba concordando. Shao lin

que pescou,mas não lembra mais onde foi. Bartõ diz a Rubico 1 descobrir a verdade.Dimitri fala para Simone que vai deixar ajuda. Todos os jovens da cidade saem para procurar Mário, QU�RTA - Angéllc? diZ a Plinto q�e esta louca para fi.car i .manda .que sua turma çlescubra quem está por trás do

que eles náo vão conseguir encontrar o tesouro sem um
.

o chalé de Miguel e alugar um quarto simples no spa, para deixando Aída emocionada. Dimitri garante a Sonya que , grá�lda e ele se anima para ser paI no�amente.Vara dIZ a j seqüestro de Bruno para que ele possa limpar seu nome.

mergulhador. Frank sugere que eles peçam a alguém para poder obser ....ar m�lhor o que acontece por lá. Arda se Carlos é um bom .rapaz, apesar de ter cometido muitos erros, Mana do Carmo que está querendo Ir embora daq��la i Edmundo fala para. Nazaré que a notícia de seu casamento

mergulhar para eles, mas BartO avisa que nao quer que mais arrepende por ter exposto a identidade de Mário para Sonya não consegue acreditar nas boas intenções de Carlos, casa com Dado �. pede qU7 ela converse com Pltmo. ; pode ajudar no pedido de libe�dade provisória. Josivaldo
ninguém saibá sobre o tesouro. Sandoval tenta marcar um todos eespera que ele a perdoe.Todos os amigos deMárcia Lúciê:l exige que Olavinho faça um teste de DNA'e diz que quer Edgard conta a Vmato e Mana Eduarda que ele. e Isabel [ náo tem muita certeza se tomou' a qecisão certa. Dirceu
encontro com Encamação,mas ela fala que tem medo de vê-lo Anita se reúnem e pedem a seus pais que a deixem ficarem tirar Mário de Aída. Letfcia ouve e fica completamente pasma. fizera� as pazes e que ela está.g.rávida.Leonardo co�fessa i avisa Cláudia que pode ser que Nazaré não·pegue muito
agora que JJ voltou. Ouro Negro. Sandra e Lav.fnia são demitidos da revista. Dandara e Isadora conversam sobre namoro ,e Isadora fica para Gisela que teme que Mana Eduàrda fique gráVIda de i tempo de cadeia. Cláudia diz a Dirceu:que acha que Nazaré

Simone fala que elescometeram um erro ao se meter com e�ocionad.a por poder t.ratar Dandara como filha
..Miguel se V.ir�ato. Laura ":,,,ostra a Alfred a� jóia� que vai vend,er par� ;. matou seu pai e garante'que,vai fazer de tudo para provar.

laulocJ.'aémci.�n,AtolddaOa,v.i'mapGri.g9iqaduo.S.dlaovsapiat.,rquesemudarparao da conta de que DOIdona �onheceu LucréC1� e Ana vlaJar.com Hlpól1to para Paris, delxando"O ressablado'l Guilhermina percebe qpé L�u>ra. está com o Mal de
Karamazov quando elas eram Jovens e comenta ISSO com Cláudia fala para Leandro que nunca pensou que pLJdes�e i Alzheimer e revela a Alfred \t�e. Josefa teve a mesma

TERÇA - Márcio eAnita pedem que Sidarta deixe que Márcia Doidão, que ,�uda de assunto. Lucrécia manda que Adernar ser tão feliz. Mad�ga vê Crescilda tod� pr�duzida para j doença. Gisela fica louc� 'para'.,conhece(· Guilhermina e
Anita fique em sua casa. Sidarta diz que vai consultar sua encoptre Mano a�tes de todos, par� prova.r ao povo a boa fazer o shaw e fica Interessado. GiovannI deCide levar sua !. pla.neja fazer uma visita a: 4!u�. A. baronesa se desculpafamflia e dar a resposta.Mário fica furioso ao saber que Arda vo.ntade de Olavlnho c�m � menmo. DOIdona garante a famfli�, Ma�ruga e Maria �o carmo para ver o. show.de [ com Guilherm,ina pllr sua ,ralfâ, tle memórIa e ela garánterevelou para toda a cidade que ele é seu filho. Dimitri finge MIguel que Ana é um ser II�mlnado que está no mu�do para I Crescllda. Dirceu pede para conversar com GUllhermlna'.i. que nã·o há.b menor prob.l.m,a.l$abel pede p,ara dormir emestar interessado em Simone,quefica apavorada.JÚlia mostrar a ele qual é o �amlOho certo a tomar. Olavlnho fala Vara fala para PUnia que vai levar Dado embora, Maria j seuquarte na casa.deMaria'ddC'qmle. ' ,

'. �.", �

1
.:;'. f.' .� � l'�' '\':i

I RESUMO D-AS NOVELAS I
MALHAÇÃO

QUINTA - Vivi consegue convencer sua mãe a deixá-Ia
voltar a namorar Cadu. Os alunps do Múltipla Escola
pro�uram no jornal o resultado das provas do
vestibular. Murilo, Flávia e Tedebê. passam para a

facul�ade. Natasha fala para Gustavo que já fez muita
besteIra, mas garante que se arrependeu de tudo.
G.ustavo diz a\Natasha que acredita e não vai deixar
nrn�uém falar mal dela para ele. Rafa liga para Vilma
fingindo ser seu admirador secreto e faz com que ela
se declare para ele. Bel deixa o sistema de som ligado
par,) que todos ouçam Vilma falandoNilma morre de
�er.gonha e decide tirar o sistema de som. Cabeção
InSlS�e pqra que Miyuki se anime e se alimente,mas ela
con�m�a abatida. Cabeção não gosta da idéia da
repu�llCa ser comandada pela tia deVinicius.Cláudia e
AfrânIO anunciam para Pasqualete que vão sair do
Múltipla Escolha, QUINTA - Lavfnia diz a EncamaçtKl que Sandoval a ama muito e a

acons.eila a não deixá-k> escapar.Conrado descobre que conseguiu
copiar um arquÍ'vU que inaimina JJ. Rafa chama Amanda para dar
um mergulho.deixando-a radiante.Nina pede que Daniel não tente
enfrentar 11 e ele diz que não pcxie prometer nada. JJ vê Nina
conversando com Dan� e fica perturbado.lavfnia entrega algum
dinheiro a Sandoval e diz que já vai poder he pagar um salário.

SEX!": . Tedebê fala para os amigos que vai sair da
repub�lca e morar sozinho. Drica anuncia que vai morar
na Itáha com sua mãe e fazer faculdade lá. Felipe conta
para' Pasqualete que passou em primeiro lugar no

'.li

Thomas Jefferson
transforna Nalva em

socialite
Depois que Nalva (Tânia Kalil)
sofreu um aborto espontâneo
e perdeu o bebê, acabou-se a

última espérança de conquistar
Leandro (Leonardo Vieira), o
qual deixa bem claro para a ex

mulher que não existe a menor

chance de reatarem o

casamento. Assim, ela decide
aceitar o amor de Thomas
Jefferson (Mário Frias) e os dois
acabam se entendendo tão
bem que o deputado a

transforma numa socialite
emergente. Éstas serão
algumas das próximas cenas

em "Senhora do Destino".

Quase lá
Só falta a direção da emissora bater o martelo para que Márcia Golschmidt

ganhe um novo programa na, Bandeirantes, o qual será exibido de segunda
à sexta-feira. Há quem jure que já está tudo acertado. É esperar para ver.

Comprometida. , " ...

Yásmín Brunet está namorarido'ô também modelo (:Ia Fõrd, Franco ,

Amendola. O bonltãõ tem vinte anos de idade e quem viu contá que o casal
está rmllto apaixonado.

,.

Presente antecipado , ,

É assim que Mário Frias e Nívea Stelmanridefihem a cheqadado filho Miguel.
Neste Natal, o casal de atores e familiares tiveram muitoo que comemorar,
afinal o menino foi mesmo uma dádiva divina.' I '
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Elegância ao

alcance de todas
Muito atento às exigência
do mercado, o segmento de

lingeries tem procurado
cada vez mais atualizar as
suas coleções. ,

E, seguindo esta tendência,
a Coleção Capri tem
modelagem para mulheres
de estrutura maior, com
numeração 46,48 e 50. Sem

contar, a perfeição no corte

e acabamentos impecáveis.
Em algodão com Lycra,
proporcionando conforto e

segurança, os modelos são

apresentados nas cores

Branco, Preto, Chocolate e

Lavanda. E tem ainda

peças avulsas que
combinam entre si.

São dois modelos de
soutien, um redutor
estruturado com alças em
espuma e o outro de

sustentação com reforço no

cós em meia-malha. Ambos
têm fecho de quádrupla
regulagem.
Para compor conjuntos,
existe um modelo de

biquíni e um de calça
cavada.

6. Coleção Capri Marcyn 'dá o destaque parao conforto sem abrir mão da
elegância. São modelagens diferenciadas que veio para atender as mulheres
bem estruturadas

'

Garrafas de colônia
As embalagens são de meio ou de um litro. Refrescam o corpo todo e já são uma forte tendência neste verão. As
deo-colônias são indicadas para o calor brasileiro porque contém menos essência. O preço também não deixa
nada a desejar: um Iitrão de perfume por muito menos!

Arma contra o cloro
o cloro é um inimigo cruel dos cabelos. Ele abre as cutículas dos fios, permitindo a evaporação da água. Para
minimizar os seus efeitos vai aqui uma receita caseira: misture num vidro 1/4 de xícara de bicarbonato de sódio
com meia xícara de água morna.Aplique nos cabelos antes do xampu, evitando o contato com o couro cabeludo.

Fique em forma
A perna fica durinha e a barriga lisinha. Deite-se no chão, estique os braços na direção dos ombros. Erga as pernas
e faça movimentos de abrir e fechar. Queima as gorduras e enrijece os músculos.Comece fazendo dez vezes por
dia e vá aumentando gradativamente.Todos os dias, antes de levantar-se, tire alguns minutos e faça alongamentos;
espreguice esticando bem as pernas e os braços, respire fundo várias vezes e depois levante-se para começar as
tarefas normais do seu dia.

'

Caminhar também é uma excelente opção.Conserve a coluna reta e o fique atenta ao movimento dos seus passos
que devem começar no calcanhar e estender-se as pontas dos pés. Evite passadas largas e seja "fiel" às suas
caminhadas. Para surtirem efeito positivo é preciso regularidade.

Áries - Omomento favorece ao amor,o entretenimento e os

assuntos relativos a arte. Propício para dar mais

objetividade aos seus planos.Divirta-se.

Libra - O momento favorece aos estudos em geral e a busca de
conhecimentos mais profundos. As novas amizades também estão
favorecidas.

Touro - Sua capacidade dejulgamento estará mais aguçada
do que nunca.Use isso para analisara verdadeira versão dos
fatos.Bom para o amor.

Escorpião - Aproveite melhor os seus talentos." Boas chances, de
lucros financeiros. Também é favorável na área afetiva. Saiba
reconhecer as boas oportunidades.

,

Um belo pescoço
Muitas vezes ele é esquecido, mas a pele do pescoço é tão sensível e delicada quanto a do rosto. Especialistas,
ensinam que o mesmo creme usado no rosto, serve para o pescoço, embora existam alguns produtos específicos
para esta área do corpo. "<'

Na hora de aplicar qualquer produto, siga a direção correta.sempre de baixo para cima, sempre contra a lei da
gravidade. Use sempre de delicadeza para não estimular a flacidez natural da pele. As máscaras faciais podem, e
devem, ser usadas no pescoço.

-

\

Gêmeos - Favorecido o contato com os colegas e vizinhos. Sagitário - Procure ser mais realista e objetivo em suas ações.
Você estará mais disposta para a comunicação. Aproveite Dedique-se mais a si mesmo e mantenha os pés no chão. Não
para negociarem causa própria. especule quando o assunto for dinheiro.

Câncer - t hora de iniciar as mudanças necessárias para Capricórnio - Novas oportunidades se aproximam, por isso

atingir melhores níveis de renovação. O seu lado afetivo mantenha a mente aberta. Não se apegue às pequenas conquistas.
estará mais aguçado.Aproveite e peça colo a pessoa amada. Descarte os fofoqueiros que andam à sua volta.

De volta às
•

origens •...
Em uma das cenas do lendário filme II E o vento levou II

a

personagem da atriz Viviane Leight, Scarlet O'hara aparece
tentando com muito esforço e com a ajuda de uma escrava

fechar as amarrações da peça feminina característica do
século XIX: o espartilho.

'

Essa peça do vestuário que deixava as mulheres similares_ a

um funil" apertou, contraiu, e comprimiu milhares de corpos
que em busca da beleza perfeita pagavam um alto preço.
para ter o corpo perfeito da moda romancista. O espartilho
foi uma espécie de colete que envolvia a cintura, e que

'

possuía amarrações na parte de trás .cornprlmlndo a barriga
de tal forma que atualmente causaria inveja as mulheres do

pós modernismo, as quais tanto anseiam por cinturas e

barrigas perfeitas, impecáveis, quase invisíveis. Além disso,
os espartilhos proporcionavam a quem os usava um certo ar

de palidez ,característico e similar da época, perfeito e

necessário para se enquadrar na mulher modelo com

cintura vespa, pálida e pequena digna de proteção.Viviane
Leigth personificou muito bem o tipo feminino do século
XIX. Foram quase cem anos se espremendo dentro de

espartilhos e volumosos vestidos, que desequilibravam e

dificultavam até o simples ato de sentar.

Porém, engana-se quem pense que a dinastia dos'

espartilhos chegou ao fim, há muitos destes espalhados em

nosso tempo, ainda sim, escravizando, ma.rtirizando e

deformàndo corpos. Saindo do romântico século XIX, eles
atravessaram décadas, e foram ganhando outras formas
conforme o caminhar da corrente social. Voltando há alguns
anos, entramos na década de 1920 e lá encontramos as

meninas - meninos, envoltas em poucos tecidos, com
silhueta achatada, sem busto ou quadril, quase escondidas
sob pequenos chapéus. Em nada lembravam a� mulheres de

poucos anos antes, que envergando suntuosos vestidos,
faziam a alegria dos humoristas da época. A década de 1920

que deu início a revoluções e conquistas femininas, foi a
mesma que pareceu ter encolhido as mulheres.
Os trinta anos a seguir fizeram com que a silhueta feminina
se expandisse e encolhesse em diversos momentos. No

período que seguiu-se após a II Guerra Mundial, a moda de
Christian Dior chegou afinando as cinturas novamente, os
saiotes e laçarotes voltaram e fizeram grande sucesso. Já na ",

década de 1960 houve uma revolução, não somente na

moda do corpo, mas em outros setores da sociedade que
foram uma grande influência para a moda: Foi um tempo
onde quase tudo era permitido, talvez podemos classificar
esta década como a de maior movimentação, iniciando com

o. esteriótipo de Jacqueline kennedy, desenhados por
Balenciaga e terminando com os modelitos lunares de Pacco
Rabane e os hippies de John Lennon.
Os anos de 1970, a moda estava iniciando sua caminhada a

beleza física, os equipamentos estavam chegando ao Brasil,
e ter o corpo perfeito virou uma regra que inclusive perdura
até nossos dias atuais. Já são mais de trinta anos malhando a

fim de conseguir o corpo de modelo das passarelas, em
busca da barriga perfeita ( ou sem barriga alguma) junto
disto há ainda a preocupação com a alimentação e a procura
por produtos naturais e sem calorías.
É o retorno à vivência do mais natural possível, característico
dos anos 1990, do nosso tempo, aonde a incansável busca

pelo corpo dos sonhos leva muitas mulheres à próteses, às .

máquinas, às agulhas, ao silicone, sem reflexão do mal que
isso pode vir a causar futuramente.
É o resultado do complexo dos espartilhos.

Léão - o momento é favorável para a convivência em

família. A pessoa amada vai se mostrar mais carinhosa do
que nunca. Somente tenha cautela com as confidências
íntimas.

Aquário - Você precisa melhorar os seus contatos comerciais e nem
'

sempre o ámbiente de trabalho poderá lhe trazer tudo. Amplie os
i Moda Une rj

seus horizontes e tenha coragem para alçar outros vôos. Aproveite PO r D a i a n a R i ec h e I.
porque omomento favorece aos novos empreendimentos.

Virgem - Talvez você tenha que assumir compromissos no
terreno afetivo.Certifique-se dos seus sentimentos e vá em
frente.Seja ágil e aproveite as oportunidades.

C'

Peixes - O momento indica que você está no auge de sua

capacidade de comunicação. Aproveite para direcionar os seus

interesses e cuide para não desperdiçar esta energia tão positiva.
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A exuberância das paisagens do Brasil
Um dia, quando peregrinava pelos cerrados de Goiás, Claude Lévy-Strauss
pediu a um índio que derrubasse uma palmeira e tirasse um verme que vive
em seu interior. Os índios costumavam comer este verme com todo o

apetite, no entanto este duvidou que o branco gostasse da iguaria. Mesmo

assim derrubou a palmeira, abriu e tirou o bichinho de seu interior

entregando-o ao estranho homem branco. O índio ficou olhando bem,
quase que exigindo que o outro comesse o bichinho. Strauss comeu e

achou que o gosto lembrava o sabor do queijo. Deste espísódio saiu o livro

"Tristes Trópicos", um dos maiores sucessos entre os antropólogos e

sociólogos. -,

Deixando os academicos para outra hora, o fato é que o cerrado brasileiro,
o qual abrange quase dois milhões de quilômetros quadrados, sendo todo o

Estado de Goiás, o oeste de Minas Gerais, parte dos dois Mato Grosso,
Tocantis, Maranhão e Bahia, sempre atraiu muito a atenção, por causa da
variedade da fauna e da flora e também pelo tipo de vida que se leva por
lá. Que tal acordar com os duetos das seriemas ou ouvir os gritos de

desafios dos gaviões que se misturam as cores do céu? O cerrado foi
'cenário para grandes paixões e grandes tramas na literatura brasileira. Vide
"Grande Sertão: Veredas" de Guimarães Rosa.

Quem se liga nestas paisagens gostaria de ver, precisa correr porque o

próprio homem vem patrocinando a destruição dos cerrados. Nestas

regiões os solos são pobres de nutrientes minerais e isso as tornam

desfavoráveis para a agricultura. No entanto, é muito favorável à

mecanização. Antes, os cerrados eram ocupados pela pecuária extensiva,
mas hoje as monoculturas, especialmente a de arroz, soja e cana-de-açúcar

!::,. Na imensidão do cerrado, em meio ao capim duro, a natureza de mostra

exuberante em milhares de espécies de flores que explodem por todos os lados

Informática

As pequenas empresas desenvolvedoras de
sistemas, começam a ganhar a espaço com

pequenos sisjemas de gestão empresarial, que
também podem atender as necessidades de

grandes eI1lP[�sa�.
iii

'9 $1ú�;!wais, se' p:rcebe �a 'Wiªtu�lidade, no
mercado de�}ttecnologla da mf�rmação, e a

infiltração de pequenos fornecedores de soluções
em sistemas de gestão empresarial,que disputam
omercado com grandes prestadores deste serviço.

Não é difícil' entender o porque. As soluções
desenvolvldas por essas empresas conseguem
atender a preços ultracompetitivos, além de

qualidad� �'1n�ss.lstê·ncia de boa/qualidade. A

principaráréaJde atuação desses em'preendedores
é ihvestir e diferentes nichos de mercado, e'
principalmehte, ter atuação regional.

Preocupar-se com o atendimento e a

personalização dos sistemas,' adequando-se as

reais necessidades das empresas é o grande
diferencial tecnológico dessas pequenas
empresas, que por trabalhar de forma

regiO,r\ali�ada'i:,CQn�eguem oferecer- at�ndimento
personalizado e ágil às empresas' que optam por
seus produtos.

Encontramos casos assim, principalmente em

!::,. As famosas Escadas-de-Macaco, cipós
retorcidos que se penduram rias árvores

ocuparam estes espaços e têm sucesso

mediante a correção do solo. Isso acabou
com o equilibrio ecológico, tornando o solo
vulnerável aos processos erosivos, grandes
cavidades apareceram e são capazes até de
alterar o curso dos rios. Tem ainda a

produção do carvão vegetal e as

metalúrgicas que criaram problemas nos

núcleos urbanos próximos, poluíram os rios

e lançam poeira nociva no ar.

Mas deixando de lado as mazelas do pseudo
progresso, tem ainda extensões de cerrado

que até agora o homem não conseguiu
destruir. Na maioria as terras são vermelhas,
cobertas por um capim nativo duro e com

árvores retorcidas, profundamente fincadas
no solo porque os lençóis-d'água ficam
sempre metros emetros abaixo da superfície.
Aqui e ali aparecem em meio às planuras
morros em forma de arca. Muitos deles
levam o nome de Morro do Baú. Ali crescem

!::,. A árvore retorcida é tlplca 'do cerrado. No

fundo, a majestosa Chapada dos Veadeiros

delicadas samambaias e um sem número de

preciosidades botânicas.
Outra característica dos cerrados são as "veredas",
ou seja coqueíros-buritis mais ou menos alinhados
em carreiras, geralmente ao longo de pequenos

cursos-d'água. São estas mesmas veredas que
'

maravilharam Guimarães Rosa e deram rítulo a

uma de suas mais famosas obras.
As épocas da secas produzem visões maravilhosas
ao nascer e no pôr-da-sol. Bandos de araras,
tucanos, papagaios, maritacas e periquitos acabam
com a calma da paisagem em suas revoadas e gritos.
Nos lugares que são praticamente intocados pelo
homem, o visitante poderá deliciar-se com a visão

de bandos de emas, veados, famílias de quatis e

tamanduás-bandeiras convidando para um abraço.
Durante o ano, o cerrado passa por dois contrastes.

Primeiro, são as criminosas queimadas que deixam
um rastro de, animais mortos, árvores chamuscadas e

tudo muito negro. Mas, depois com as chuvas, a
vegetação retoma o seu vigor. No auge desta etapà,

floridos. Mas

grandes centros de tecno Qgia ,como a regiãQ nõ'rte de
Santa Catarina, onde' é possível perce6Efr o

crescimento desses peq5enos empreendlmgljtos na

área de Tecnologia de Informação (TI), e,w W%r
ossa

regiãp .

.

m bom exem
,�

"�t iS'
OS alimentícios

traoalhar com o sistem FI=Géstão Empresa
ert1presa jar_§lguaense Tecnoflex Serviços' 1:1pA.. A

parceria vem sendo reallzada desde junho detlt2002,
concluindo a implementação completa da p.lataforma
de, solução empres�rial, QU Enterprise Resbvrcing
PlaP9Jng (ERP) ness�·ano�j�.oru.!:�quisição dosJn�ªúlos
falté!9t,�,s, para o iníci�

F
.

e completo' as

.ii!i:ati.v.ig,�,.ges. >: '1!\'

LJm,a preocupação . '"
mpresas é poder 'l'ifiA;i!4

er

a.todõs os tipos de clien!es!desde os que pos�ll'em a

todos altíssimos faturamen'tos, quando os de�baixo
faturamentos.Adaptar-se aos clientes, seja na sOlução
ou no preço está sendo a receita.

'

A verdade é que já existe muitos empresas
dese

..�volvedorás' de ERP'S,.,d� gri,'; perde�d
pa rf�;\�s.&�Jru,i tare�.' �..j�,�,�\#fª��.�ru!;�"W�.9.S

'.

'fin.��·�teiros fiqu,em �eqâ �7�:·"]§i�,"t,�gi99a.
mqYll1lentando aSSII'P,a �'��inOQJIa. dessas re
propiciando o crescime�n:fô âé!s'ernpresas local

nem só disso é que se consiste o

cerrado; tem ainda as matas de galeria,
matas de interflúvio, matas secas de
afloramento calcário, cerradões.
É uma terra sem fim, impressionante,
digna de ser vista. As agências de

.

viagens tem pacotes especiais de
ecoturismo para estas regiões,
recheados de trilhas e pousadas
pitorescas, que oferecem boa
acomodação e comida típica do lugar.
O turista conta ainda com uma

completa infra-estrutura que inclui

guias turísticos locais porque
aventurar-se sozinhos por estes
caminhos pode ser perigoso.
Vale a pena se enveredar pelo cerrado
e deixar-se levar pela magia do lugar.

l:,. A paisagem no cerrado parece

sempre igual, mas de repente o viajante
se depara com gigantescas cachoeiras.

Um exemplo dessa exuberância é a

cachoeira da dos Veadeiros

o
TecnoFlex

Desenvolvendo Soluções

473717676
www.tecnoflex.com.br

�7C...",
Infosoft
's i s f (J TIl ti· S

473716864
www.infosoftsistemas.com.br

<I
CENTRIUM
INFORMÁTICA
Sistemas de Gestão

473717764
www.centrium.com.br

EI

e icroinformática
472751968

www.icroinformatica.com

tfi
NETWORKS

472731112
www.tfi.com.br
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II SEXTA-FEIRA
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tA � A�,__ PROCURE NO CAÇA-PALAVRAS

AO LADO AS FIGURAS QUE ESTÃO
AO REDOR E DESCUBRA QUAL A

ÚNICA QUE NÃO FAZ PARTE DO
CONJUNTO.

COMPLETE A CRUZADINHA

COM AS FIGURAS INDICADAS
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"0 Aluno"
Como será que um só professor
consegue ensinar muitos alunos
sendo que todos são diferentes?
Diferentes no falar;
Diferentes no entender;
Diferentes no vestir;
Diferentes no pensar;
Diferentes no modo de agir;
Alunos tipo "girafa"tentando ver e
copiar o que os outros estão
fazendo.
Alunos "carona" que vão sempre
de carona no trabalho dos outros.
Alunos "angolistas" que estão
sempre fracos "tô fracor'tõ fraco"
Alunos "computador" deleta tudo

.
na hora da prova.
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VOCÊ GOSTA DE DESAFIOS? ESTE É UM DOS BRAVOS! ..

PRIMEIRO, DIVIDA A ÁRVORE EM, TRÊS GRUPOS, \>EIXANDO CIN�O
FRUTAS EM CADA GRUPO. DEPOIS, CONTE QUANTAS COBRAS HA

PENDURADAS NA ÁRVORES••• UFA! (

I

i I

I

li

Fone: 371 9622
Fone/Fax: 371 0485

Rua Barão do Rio Branco 20 -

Centro - Jaraguá do Sul

PRODUTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
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Alunos "internet" sempre "batendo

papo"
'

Mas, tem alunos ainda diferentes;
Alunos "trem" que andam sempre na

linha.
Alunos "diári�e classe" estão sempre

preocupados com as notas.

Alunos "cronômetros" sempre de olho no

relógio.
Alunos diferentes ou não, todos são

alunos, igual ao arco íris que só é arco

íris pelas suas diferentes cores.

Aluno: Caio Augusto Araldi 8:. série

Colégjo: E.E.B. Roland Harold Dornbusch
Professora: Rosana Aldrovandi
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