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VIOLÊNCIA

Vice-prefeito de Massaranduba
é ac:ysago de agredir trabalhador

PLANEJAMENTO

Kreis Jr. pretende ficar entre os

cinco primeiros na Copa Clio
- PAGINAS
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Ig�ns cU'id'ados cÍ�s'rii�toristas e a revisão veicular podem garantir mais segurança e tranqüilidade durante as viagens

Alguns cuidados e revisão

podem reduzir acidentes
Cuidados com a revisão do carro e na hora da direção
garantem uma viagem tranqüila e podem reduzir em muito o

número de acidentes. A negligência e a combinação álcool e

direção são apontadas como as principais causadoras de
acidentes.
Um estudo feito pela Polícia Rodoviária Federal de Santa

Catarina envolvendo motoristas embriagados demonstra que 48%
das ocorrências foram registradas entre 22 e 7 da manhã. Um
levantamento realizado pela Delegacia da PRF de Tubarão, junto ao

IML daquela região, demonstrou que, nos acidentes de trânsito com
óbito na região de Tubarão, no ano de 2003, 48,6% dos cadáveres

apresentavam indícios de álcool no sangue. _ PAGINA 6
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IPTU em Jaraguá do Sul será

reajustado em 5.,80/0., este ano
ACâmara de Vereadores rejeitou a proposta do ex-prefeito
Irineu Pasold de aumentar em 9,6% e definiu que o reajuste
do imposto será de 5,8% este ano.

- PÁGINA 5
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, INDICADOR ECONÔMICO

• Cotação U$$ Compra Venda

Comercial 2,697 2,699
.............

Para'lelo .•••••..'........................................................ ��9.1.r�---==TºIª=----
Turismo 2,650 2,800
• Cotação Euro Compra

3,564

Venda

3,571

·CUB R$:816,63 (janelro)

Pontos Oscilação
24.805 1,21%

....................... "." .

10.505 1

·Indices

.. ��y��p�
DowJones

Nasdaq
• Poupança (%) .

2.070 1,06%

0,7356
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OPINIAO

Farra oficial
A cultura da impunidade

e do uso da coisa pública em

benefício privado gerou um

exército de privilegiados e

de esbanjadores do dinheiro
público. Há uma infinidade
de casos de administradores
que se enriqueceram às
custas do contribuinte. Os
desvios, comuns nas três
esferas de poder, colocam o

Brasil no topo do ranking da

corrupção mundial. A
bandalheira oficial prejudica
a imagem do país perante a

comunidade internacional e

compromete a credibilida
de, além de causar sérios

prejuízos aos programas
sociais. Diariamente, mi
lhares de pessoas ficam sem

assistência por falta de
verbas.
A cada dia surgem novas

modalidades de ladroagem
do dinheiro público. A
última leva de prefeituras
auditadas pela Controla
daria-Geral da União reve-

lou que os recursos do go
verno federal destinados aos

programas Bolsa-Família e

Bolsa-Escola estão sendo
usados por alguns municípios
para pagar benefícios a

pessoas que já morreram. Os

prefeitos, que tanto

reclamam da falta de
transferência de Brasília,
gastam verba federal com

alto quanto. A média de
75% de ilegalidades en

contradas pelos auditores só

faz reforçar o título de um

dos países mais corruptos do
mundo. Entre os muitos

"incentivos" à fraude -

impunidade, apatia (coni
vência) dos órgãos respon
sáveis pela fiscalização, etc,
-, está a falta de fiscalização

� Os desvios, comuns nas três esferas de

poder, colocam o Brasil no topo do

ranking da corrupção mundial

balas, chicletes, pirulitos e

brinquedos. Das 60 cidades
fiscalizadas pela controla
daria, no 13Q sorteio, 49
apresentaram irregulari
dades.

Nas outras 12 auditorias
realizadas pela Controla
daria-Geral da União, nos

últimos dois anos, o número
de administrações públicas
municipais que apresenta
ram irregularidades foi tão

da aplicação dos recursos

públicos. As auditorias
revelam que o governa
federal tem pouco controle
sobre os benefícios.

Em São Raimundo das

Mangabeiras (AM), o

comitê gestor do Bolsa
Família identificou 111
famílias que não se enqua
dram no programa. O
comitê solicitou o descre
dencimento em julho, mas as

famílias continuam a receber
o benefício. A lista dos que
recebem o dinheiro do

programa inclui pessoas que

viajaram ao exterior e a

.esposa do diretor da

Vigilância Sanitária. Em
Conde (PB), as verbas do
Piso de Atenção Básica da
Saúde foram usadas para

comprar brinquedos, pagar
gratificações e até na coleta
do lixo.
A lista de desvios de"

verbas públicas é extensa.

Da caridade com o chapéu
alheio, passando pelas
compras de materiais

estranhos à administração,
pelo pagamento de propa
ganda eleitoral, ao favoreci
mento de parentes, o que
não é nenhuma novidade.
São vários os motivos da

corrupção generalizada, que
tanto prejuízo causa ao país.
Todavia, a impunidade
continua sendo a mãe de
todos os males.

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

"Não há porque ter 90 dias de férias, enquanto os demais trabalhadores têm 30. Precisamos

resgatar a credibilidade da classe política':

• Vereador Ronaldo Raulino (PL), presidente da Câmara de Jaraguá do Sul, justificando a proposta em reduzir de 90 para 30 dias o
recesso parlamentar

Mundo I Pessoas & Fatos. I
J

� EUA

HRW acusa o governo de
maltratarprisioneitos
A tortura de iraquianos na prisão de Abu Ghraib e

o tratamento dispensado aos presos da base naval
de Guantánamo, em Cuba, contribuíram para
manchar a credibilidade dos Estados Unidos como

paladinos dos direitos humanos e da luta contra o
terrorismo, disse o grupo internacional Human

Rights Watch. "Quando a maioria dos países
.

infringe os direitos humanos e as leis humanitárias,
comete violação'; diz um relatório do grupo.
"Quando um governo tão dominante e influente
como o dos Estados Unidos desobedece aberta
mente a lei etentajustificar a desobediência, infrin
ge a própria lei e convida outros a fazê-lo': (AE)

� COLÚMBIA

Queda de helicóptero
deixa 20 soldadosmortos
Vinte soldados colombianos morreram ontem

na queda de um helicóptero Black Hawk,
enquanto realizavam operações antidrogas e

contra guerrilheiros na selva a sudoeste de

Bogotá. O comandante do Exército, general
Reinaldo, Castellanos, disse que as condições
climáticas são as prováveis causas do acidente.
"Estamos na busca e localização na área':
Embora na região operem os dois principais
grupos guerrilheiros do país - as Farc (Forças
Armadas Revolucionárias da Colômbia) e

Exército Nacional de Libertação -, o militar
descartou qualquer participação dos rebeldes
na queda do aparelho: (AE)

t.

f'

� GRÂ�ETANHA
PríncipeHarryvai à
festavestido de nazista
O príncipe Harry,filhodo príncipe herdeiroCharles,
foi fotografado numa festa vestindo um uniforme
nazista, causando ultraje em políticos e em grupos
judaicos e revivendo odiosas memórias de laços
da família real com.o regime de Adolf Hitler. O
Centro Simon Wiesenthal sugeriu que o nobre,
de 20 anos, vá no dia 27 de janeiro à Polônia para
assistir à cerimônia pelo 60.0 aniversário da

.

libertação pelas tropas soviéticas do campo de

concentração de Auschwtiz. "Ali ele verá os

resultados do símbolo de ódio que ele tão tola e

despudoradamente escolheu vestir'; disse o

rabino Marvin Hier, fundador do centro. (AE)

� IRAQUE

Morto o assessor de
Ali al-Sistani
Homens armados assassinaram,. na noite de

quarta-feira, o xeque Mahmud al-Madeni, um
.dos principais líderes religiosos xiitas do país
e assessor do grão-aiatolá Ali al-Sistani. No

ataque morreram também o filho do clérigo
e quatro quarda-costas. Madeni foi
emboscado na aldeia de Salman Pak, poucos
quilômetros a sul de Bagdá, quando voltava
para casa com o filho e a equipe de. segurança,
depois de ter celebrado as' orações da tarde
na mesquita que presidia. Sistani,lídermáximo
dos xiitas, apóia com veemência a realização
das eleições do dia 30 - que a resistência tenta

impedir, (AE)

� BtLGICA

Europa não vai enviar
observadores ao Iraque
o Parlamento europeu não vai enviar
observadores para supervisionar a eleição no

Iraque por causa da situação de deterioração
da segurança no país, afirmaram ontem

parlamentares europeus. O liberal italiano
Giulietto Chiesa disse aos repórteres que os

líderes de oito grupos políticos e o presidente
do Parlamento Josep Borrell, concordaram em

declinar de um convite das autoridades

iraquianas para enviar observadores. "É uma

resposta oficiai'; afirmou Chiesa. "Não

podemos enviar nenhuma delegação por
causa da falta de mínimas condições de

segurança': (AE)

� PALESTINA

Abbas se diz pronto para
honrar plano de paz
o presidente palestino eleito no domingo,
Mahmud Abbas, disse estar preparado para
honrar os compromissos assumidos pela
Autoridade Palestina no último plano de paz
para a região, o mapa da estrada, que está

estancado há meses. A proposta, patrocinada
pelos Estados Unidos, União Européia, Rússia
e ONU, foi lançada em maio de 2003 e prevê
a criação de um Estado palestino ao lado de
Israel. "Nós enfatizamos nosso com

prometimento com o mapa da estrada';
afirmou Abbas, depois de reunir-se com

líderes cristãos palestinos e do exterior, (AE)
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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.

Empresas se beneficiam
com inadimplência

Emanuel Gonçalves da Silva*

A principal justificativa dos Bancos e financeiras para

praticaremjuros tãó alarmantes contra o consumidor é pelo elevado
índice da inadimplência. Pois bem, esta é uma desculpa
extremamentementirosa!

Primeiro, proporcionalmente ao volume de empréstimos e

financiamentos em geral com juros absurdos o percentual de
inadimplência já está embutido em cada valor emprestado.

Segundo, porque simplesmente NENHUMA EMPRESA
PERDE NADA COM A INADIMPLÊNCIA, muito pelo
contrário, SE BENEFICIA. Isto mesmo, existe uma lei que
possibilita o direito de qualquer empresa abater do seu lucro as

dívidas não recebidas.-
A lei diz o seguinte: "As perdas no recebimento de créditos

decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão ser

deduzidas como despesas para determinação do lucro real',
observado o disposto neste artigo (LeinQ9.430, de 1996, art. 9.Q)."
Portanto, qualquer débito com vencimento superior a (6) seis
meses pode ser lançado como despesa,

Acompanhe mais detalhes da lei ..
"§ 1Q Poderão ser registrados como perda os créditos até cinco

mil reais, por operação, vencidos há mais de seis meses,

independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para
o seu recebimento;"

Não são somente dívidas até cinco mil reais, acompanhe
abaixo:

"b) acima de cincomil reais, até trintamil reais, por operação,
vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados
os procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém,mantida
a cobrança administrativa;"

"c) superior a 30 mil reais, vencidos há mais deum ano,

desde que iniciados emantidos os procedimentos judiciais para o
seu recebimento;"

Veja como os argumentos deles somente tentam justificar o
injustificável aproveitando-se da falta de conhecimento da grande
maioria da população brasileira.

'

Percebeu como é feita a coisa?
Percebeu que, enquanto você está devendo, é cobrado

intensamente seu débito original, já acrescido de juros absurdos, e
ainda são adicionadosmais juros em cim� de juros ... Fora as ofensas,
constrangimentos, ameaças, seu nome sujo no SPC, Serasa, Cadim,
etc.

Os credores, principalmente Bancos, financeiras,
administradoras de cartões de créditos, companhias telefônicas, já
deduziram ou podem deduzir integralmente como despesas em
suas declarações de imposto de renda, ou seja, não perdemNADA!

Ficou surpreso? ...
Pois raciocine comigo; você acha que depois de seismeses de

atraso quando adívida é paga, essas empresas repassam esses valores
ou devolvem ao fisco por ter sido deduzido como despesa
anteriormente?

Deveriam devolver, Se não fazem, se beneficiam duplamente;
abateram como despesa, e depois cobram e recebem amaior parte.
E depois o devedor é que é'chamado de CALOTEIRO!

*diretor da EGS Consultoria Empresarial Ltda, consultor de
Dívidas de pessoa física ejurídica,juiz arbitral e instrutor de
palestras,cursos e seminários.Autordo Iivro"Como Negociar
Dívidas"e do KIT do BOM PAGADOR.Criador do SOS DíVIDAS
(www.sosdividas.com.br).principal site na Internet que
apresenta soluções para a inadimplência.
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� Conseqüências
o TCU (Tribunal de Contas da União)
condenou o ex-prefeito de Jaraguá
do Sul, Irineu Pasold (PSDB), a pagar

:. multa de R$ 15 mil por ter assinado
r edital de licitação para a construção
I \

do contorno ferroviário, qualificado
'"I"

!. pelo tribunal de "excessivamente

. f' restrito para a concorrência':
O TCU determinou também que o

Dnit (Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes) cobre
da Prefeitura R$ 73 mil "por utilização
dos recursos em finalidade não

prevista':

SEXTA-FEIRA, 14 de janeiro de 2005

� Razões
As irregularidades nas obras de

construção do contorno ferroviário

foram detectadas em auditoria federal,
em meados de 2003. Na época, o

relatório apontou superfaturamento de
mais de R$ 33 milhões e irregularidades
nas licitações, o que provocou o

cancelamento do repasse dos recursos .

"Não é justificável tamanho dispêndio
de dinheiro público em uma obra que

pode ser considerada desnecessária';
dizia um trecho do relatório. O

orçamento inicial da obra de R$ 50

milhões passou para R$ 80 milhões.

� Prejuízos
As pavimentações asfálticas feitas a

toque de caixa, às vésperas da eleição
do ano passado, e alguns no apagar das

luzes do governo anterior, começam a

dar os primeiros sinais da falta de

qualidade - rachaduras, infiltrações e

buracos.
A bem da verdade, os asfaltos de R$ , ,99
- como são ironicamente chamados -

só existem porque os moradores, que
pagam a maior parte da pavimentação,
são coniventes com a falta de fiscalização
e com a corrupção, que corre solta,
enriquecendo as empreiteiras do setor.

� Acordo
Os cinco vereadores do PFL de
Massaranduba - maioria na Câmara '

decidiram que o próximo presidente da

Casa será Valdir Zapellini. Como Renato

do Santos - o único em primeiro mandato
- desistiu em disputar a vaga, a

presidência, nos últimos dois anos, será

dividida entre Abilo Zanotti e Sílvio
Scaburri.
A união dos pefelista mata de inveja
políticos de todos os partidos. Se os da
aliança "Jaraguá. no rumo certo"

seguissem o exemplo, o presidente da

Câmara não seria Ronaldo Raulino (PL).

POLíTICA

�Aliás
Os petistas, na Câmara dos Deputados,
poderiam se espelhar na união dos
vereadores de Massaranduba para
definir a eleição. do presidente. A

bancada do partido lançou o deputado
Luiz Eduardo Greenhalgh (SP) como o

candidato, mas o mineiro Virgílio
Guimarães decidiu disputar a indicação
para presidir a Casa.
O Planalto aposta na eleição de

Greenhalgh. Mas pesquisa do Instituto

Sensus, concluída na quarta-feira, aponta
Guimarães como o preferido por 52%

dos deputados, exceto os do PT.

DESCONFIANÇA

Trevisani diz que faltaram
votos para a presidência

CAROLINA TOMASELLI

!'-........ Presidente da
Câmara acreditava

. ·que teria os nove

r votos possíveis
1- �

- MASSARANDUBA - Mesmo
, . tendo sido eleito com seis votos

.�:;
.

favoráveis para a Presidência da

·

câmaIaMunicipal, o vereadorAlmir
Trevisani (PFL) revelou que

"esperava ser eleito presidente por
unanimidade. Ele afirmou que os

nove vereadores garantiram que
'.

votariam nele para presidente, mas
recebeu seis dos nove votos possíveis.
No município, a eleição da Mesa
Diretora é feita através de votação
secreta.

A atual legislatura conta com

cinco vereadores do PFL, três do
PMDB e um doPP. O presidente
informou que dos nove votos, dois

· foram contrários aele. "Quemvotou

contrário poderia ter votado em

outro candidato ou nelemesmo. Foi
uma posição radical contraminha
pessoa. Esperava uma posiçãomais
coerente", criticou. Ele ressaltou que
inclusive no dia da eleição havia
.conversado com os vereadores.

ARQUIVO/CP IMAGENS

partido abriu espaço para a oposição
integrar aMesaDiretora-o primeiro
secretário éArmindo SésarTassi, do
PMDB. Já os pefelistas Valdir

Zapelini e Silvio Scaburri ficaram
como vice-presidente e segundo
secretário, respectivamente. "No dia
da posse até fiz alteração na chapa
para atender opleitos deles (PMDB),
o que internamente teve reação dos
vereadores do PFr.', revelou.

O presidente informou que as

quatro comissões de trabalhos da
Câmara ainda não foram
instituídas e que serão formadas na

primeira sessão ordinária, em 1 S de
fevereiro. "Não vou abrirmão de

que todos os presidentes das
comissões sejam do PFL. Não abro

espaço para os outros porque não

votaram em mim", prometeu,
acrescentando que levará em conta

o fato nas futuras composições da
Mesa Diretora.

EOSPOOERES

Ramos registrou o boletim de ocorrência na segunda-feira

Ex-líder de governo do prefeito Dávio Leu (PFL), AlmirTrevisani foi eleito com 348 votos para o terceiro mandato

consecutivo. Filiado ao PFL há dez anos, o empresário é o atual secretário do partido e presidente do Corpo de

Bombeiros Voluntários de Massaranduba.
Sobre a relação com o poder Executivo, Trevisani, do mesmo partido do prefeito, disse que pretende fortalecer

ainda mais a parceria. "Junto com o Executivo, a Câmara estará mais presente e criará uma representação maior

nas esferas estadual e federal" discursou.
Entre as prioridades, destaca a necessidade de mais funcionários na Casan para melhorar a qualidade na água
fornecida à população, aumentar o contingente da Polícia Civil, que conta apenas com um comissário, novas

instalações para a Polícia Militar e a construção do hospital municipal."O foco é dar suporte à Prefeitura para que
dê andamento à construção do hospital, que foi a grande polêmica na política eleitoral em 2004� reforçou.
Na estrutura da Câmara, o parlamentar disse que não haverá grandes mudanças, apenas readequação de salas,
uma delas será transformada na sala do presidente. Os trâmites dos projetos com a aprovação do novo

Regimento Interno e da Lei Orgânica também não sofreram modificações substanciais, segundo Trevisani. "Na

verdade, foi uma renovação e adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal'; resumiu.

"Estava tudo certo", acrescentou.
Tievísani também lembrou que,

1 ;. mesmo comoPFL tendo o número
,-"!

I suficiente de vereadores para
I

.

garanrir a Presidência daCâmara, o

)
.

Trabalhador acusa Reinke de agressão física e perseguição

Trevisani: "Deveriam nos acompanhar, pois nós temos a maioria"

MASSARANDUBA - O auxiliar de

produção LuizManoel Ramos acusa
·

o vice-prefeito de Massaranduba,
Mário Fernando Reinke (PSDB), de

· agressão fsíca e perseguição. Ramos
registrouboletimde ocorrênciacontra

Reinke, que agrediu o auxiliar de

produção comdois tapas no rosto, na

segunda-feira.
De acordo comRamos, omotivo

.' da agressão, ocorrida por volta das 9

I _J .. horas do sábado, 8, foi a cobrança de
1

.

:�. 20 litros de álcool entregue porReinke

t ('é': ao auxiliar de p�oduçãoemnovembro.

.!;'i,� Naquela ocasiao, a esposa de Ramos
'\';; estava com problemas de saúde e

precisava ser transportadaparaum dos

hospitais da região, daí o auxílio
concedido pelo vice-prefeito, também
proprietário de um posto de
combustível. "Ele tinha me dado o

então ele quis cobrar", relatou.
Outro motivo apontado por

Ramos para a agressão seria porque
ele - filiado aoPSDB:... teria trabalha
do na campanha do então candidato
a prefeito, Odenir Deretti, da

coligação PMDB/PP, oposição ao

govemoDávioLeu (PFL). "Não sou
oprimeiroque ele agrediu", comentou.

A agressão aconteceu quando
Ramos foiaoBancodoBrasil e deixou
o veículo no estacionamento em

frente à instituição. Quando
retomou, Reinke o esperava para
fazer a cobrança. O auxiliar de

produção entrou no carro e foi

agredido através da janela. Emmarço,
está prevista audiência pública para
tratar do caso.

O vice-prefeito não foi localizado
pela equipe doJornalCorreio doPovo
para falar sobre o assunto.

Lula nomeará Hoscana Sarney
para um dos ministérios

••. r',i",.

DA REDAÇÃO - O presidente
.

que deixar o partido caso confirme
Luiz Inácio Lula da Silva nomeará o desembarque no governo.
a senadora Roseana Sarney (PFL- .

-Quesnonado sobre a necessidade

MA), filha do presidente do, de a senadora se desligar do PFL

Congresso, senador José Sarney .' para entrar no governo, Calheiros

(PMDB-AP), para umministério.. respondeu que esse assunto deve

Segundomatéria publicada no site ser tratado depois de definida a

Terra, a decisão foi tomada depois reforma. "Acredito que a filiação
do presidente ter se reunido com o de Roseana ao PMDB será uma

senador RenanCalheiros (PMDB- conseqüência da reforma

AL) e o com Sarney. ministerial. Não podemos inverter
Restaria decidir a pasta, por isso os papéis", afirmou.

o presidente teria resolvido adiar o N a audiência no Planalto,
anúncio oficial provavelmente para Sarney também informou a Lula
a próxima segunda-feira, quando a conclusão do acordo para a

fará nova reunião com Sarney e sucessão no Senado, segundo o

Calheiros. Especulam-se o qual Calheiros será o próximo
ministério do Turismo e o das presidente da Casa. Para
Cidades. Calheiros não quis assegurar uma eleição sem

confirmar, mas deixou transpareceri. sobressaltos, Calheiros está

que o PMDB dá como certa a':' disposto a abrir espaço na Mesa
entrada de Roseana no governo. Diretora para a oposição.
"Não sabemos que espaço será';
dado ao PMDB. Sabemos que é

fundamental abrir espaço para que
a senadora integre o governo",
afirmou.

Tão Ioga seja óficíalizada no.,". .• Depois de se reunir com

ministério, Roseana" deve
- ':'os senadores Renan

comu�tao PFL a desfíliação do Calheiros e José Sarney, o
presidente Lula decidiu

partido. Com isso, existiriam duas
nomear a senadora

hipóteses, ainda em avaliação pela- Roseana Sarney para um

senadora: ficar sem partido até ministério.
meados de 2006, quando
ingressaria num partido de sua

éscolha para se candidatar ao .

governo do Maranhão. Ou filiar-se
imediatamente ao PMDB, de onde.
já recebeu sinais de que seria muit��:'
bem recebida.

Na .quarta-feira, o presidente
do PFL, senador Jorge Bornhausen
(PFL), afirmou que Roseana terá

• Com a oficialização,
Roseana deve deixar o PFL
e a hipótese mais provável
é que a vá se finar ao
PMDB, partido do pai da
senadora, José Sarney..

Governador entrega projeto
da reforma à Assembléia

DAREDAÇÃO-Os 16 projetasdo desconvocação. Os funcionários em
governo estadual que integram a ',óférias também serão chamados.

pauta da convocação extraordinária Luiz Henrique justificou a

e que ainda não estavam na. importância da convocação como

Assembléia Legislativa foram' . necessidade de que as matérias

entregues, na tarde de quarta-feira, ; tenham dedicação exclusiva dos
ao presidente da Casa, Onofre parlamentares, uma vez que a

Agostini (PFL). No total, serão iniciativapretende imprimirum "salto

apreciados evotados 25 projetos-nove de qualidade e aprofundar e aprimorar
matérias já tramitam-, comdestaque o processo de reforma administrativa

especialpara a refonna administrativa. iniciado com a descentralização",
Os trabalhos vão até o dia 12 de aprovadano início da administração.
fevereiro. As matérias começaram a ser

A convocação assinada pelo analisadas já na quarta-feira pelas
governadorLuizHenrique da Silveira comissões deConstituição e Justiça,
(pMDB)vaicustaraosc6frespúblicos Finanças e nas de mérito. Luiz

aproximadamente R$ 1 milhão.Cada ,�'.'Henrique também fez uma breve
um dos 40 deputados receberá dois explanação sobre os demais projetos e
salários de R$ 12 mil - um pela deverá retomarnapróxima terça-feira
convocação, e outro pela _�àAssembléia.
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ECONOMIA

INFORMECpl----
III- TRANSGÉNICOS
Plantio atinge 81 milhões de hectares
o Serviço Internacional para a Aquisição de Aplicações em

Agrobiotecnologia (ISAAA, na sigla em inglês) divulgou hoje um

estudo que aponta crescimento de 20% da área global cultivada
com transgênicos em 2004, representando um aumento de 13,3

• milhões de hectares.
O estudo sinalizou que aproximadamente 8,25 milhões de

agricultores de 17 países plantaram transgênicos em 2004 e, pela
primeira vez, o crescimento absoluto na área de produção de

transgênicos foi maior em países em desenvolvimento (7,2 milhões
de hectares) do que em países industrializados (6,1 milhões de
hectares).
O Brasil cultivou 5 milhões de hectares de soja transgênica em seu

segundo ano de plantio, aumento de 66% em relação a 2003. O
País responde agora por 6% do total global de produção de

transgênicos.

... COMÉRCIO
Vendasde carros usados crescem 17,S6%,em 2004
Os revendedores independentes de veículos associados à

Assovesp - Associação dos Revendedores de Veículos
Automotores no Estado de São Paulo - fecharam 2004 como o

terceiro ano consecutivo de recuperação do setor. Foram
549.423 carros negociados, 17,56% mais que 2003, quando
foram negociados 467.347 veículos.
Desse total, 374.363 dos carros negociados foram modelos

populares, 22,98% mais do que em 2003, quando 304.404 carros

populares foram revendidos.
Entre os veículos usados vendidos em 2004, 65% foram

financiados, com saldo médio de 67%, segundo a entidade. Em

2003,57% dos carros usados foram financiados, com saldo médio
de 62%.0 prazo médio para pagamento dos financiamentos
entre os carros subiu de 32 meses em 2003 para 33 meses em

2004.

Motos

Entre as motos usadas houve queda no número de negócios em

2004. Foram 121.186 motos negociadas, 10,61 % menos que
2003.

Houve mais financiamentos de motos em 2004 do que no ano

anterior: 63% delas tiveram parte financiada. O saldo médio-de
financiamento foi de 71 %: O prazo médio para pagamento dos
financiamentos de motos aumentou: de 26 meses em 2003

para 29 meses em 2004.

Caminhões
No setor de caminhões usados, houve um ligeiro aumento de

0,7% no volume de vendas. Foram 119.316 caminhões usados
vendidos em 2004. Também houve aumento no número de
financiamentos de caminhões usados.

iii> RENTABILIDADE �
Celesc PNB fica entre 18melhores ações do País
o jornal Valor Econômico divulgou hoje a lista dos p�éis 'com
maior rentabilidade em 2003 e 2004, situando as ações da Celesc
PNB entre as dezoito melhores do País nesse período. Os

rendimentos das ações da Celesc ficaram 79,2% acima do IGPM;
191,5% acima do dólar e 52,9% acima do CDI, segundo os

números divulgados. Do setor elétrico, somente os papéis Cemig
PN entraram também na lista.
No estudo realizado para formar o' ranking, a empresa
Economática levou em conta três variáveis principais: a alta da

ação acima do COI nos últimos dois anos, o pagamento de
dividendo em 2003 e 2004,e o crescimento do lucro - corrigido
pela inflação medida pelo IPCA - em relação ao ano anterior, em
cada caso. Foram selecionadas apenas ações com liquidez,
negociando na média mais de R$ 1 milhão por dia. Segundo um

dos especialistas de mercado consultados, o desempenho das

ações Celesc reflete a melhora dos resultados operacionais
obtida no período considerado. Outro especialista aponta que,
embora o mercado de ações tenha começado o ano em baixa, a
perspectiva continua excelente com acontinuidade do
crescimento econômico.

I �

I:
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... QUEDA DE IMPOSTOS

Sindireceita defende combate aos sonegadores
As mudanças de alíquotas tributárias para pessoas físicas e

jurídicas continuam causando polêmica, mas o Sindicato
Nacional dos Técnicos da Receita Federal (Sindireceita) acredita
que a melhor maneira de fazer justiça fiscal é aplicar uma

política para sobrar sonegadores.
"Há muito tempo, o Sindireceita defende mudanças estruturais,
com investimentos em pessoal e tecnologia, com o fim de
melhor aparelhar a Secretaria da Receita Federal e com isto
com bater com mais eficácia a sonegação, fraudes, contrabando,
pirataria e descaminho, criando as condições necessárias para
que a carga tributária diminua'; enfatiza Paulo Ante n or,

presidente da entidade.
O Sindireceita defende a ampliação das operações de fronteira,
como a Operação Catarata, que no dia 4/1 apreendeu 800 caixas
de cigarro em Foz do Iguaçu.
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,�CORREÍO DO POVO ,,'

Férias do Procon atrapalha a

vida de consumidores lesados

""Órgão volta a atender
o público a partir de
hoje, no mesmo horário
da Prefeitura

}ARAGUÁ DO SUL - Os
consumidores da região que

precisaram do Procon no final do
ano passado e início deste tiveram

que esperar até o hoje, data

prevista para o retorno das férias
dos funcionários. O fechamento
do órgão público tem prejudicado
a vida dos consumidores que se

sentem lesados e contam com ele

para ter os direitos respeitados.
A bombeira Elaine dos Santos,

26 anos, moradora de Corupá, e
desde o final do ano passado está
tentando resolver um problema
relacionado com a compra de uma

motocicleta, mas não conseguiu
ajuda elo Procon. 'Acho uma falta
de respeito deixar os

consumidores sem ter aonde
recorrer. O Procon deveria
funcionar nosmesmos horários do
comércio", opina Elaine.

O problema de Elaine já está

sendo resolvido, segundo garantiu
o gerente da loja onde a moça

comprou uma motocicleta Biz e

recebeu o carnê com valor das

prestações acima do que havia
sido combinado anteriormente.

De acordo com Elaine, amoto foi
financiada em 36 vezes de R$

contaram corn o apoio da
ouvidoria da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, que esteve à

disposição da população para

reclamações e denúncias.
O coordenador-executivo do

Procon, advogado Juliano Nora,
informou que está em andamento
o desenvolvimento de programas
que tem por objetivo melhorar o
atendimento a população do

município. Atualmente, o

público delegado, jamais a sua

cobrança poderia ser compul
sória, posto que o cidadão
usuário do serviço não é

obrigado a consumir a quan
tidade 'de serviços (pulsos)
imposta pela concessionária".
De acordo com a decisão, a

ordem deve ser cumprida pela
Brasil Telecom em dez dias, a

partir da intimação, sob pena de
multa de R$ 1 milhão. A

apesar do número de navios

atracados durante o ano ter

permanecido praticamente omesmo
na comparação entre Z003 e 2004.

Para o superintendente do Porto
de Itajaí, Décio Nery Lima, a

situação se explica com o aumento

namédia de cargamovimentadapor
navio. "Até 2003, cada navio

movimentava, em média, 5.452
toneladas de carga. Essa méelia subiu

para 7.051 toneladas no ano passado,
um crescimento de 29% na

operação", ressaltou.
O diretor de Logística do

terminal portuário, Heder Cassiano
Moritz, aponta a profundidade do
canal de acesso ao porto como

principal causa do aumento na

média demovimentação por navio.
"Com dragagem permanente
conseguimosmanter o calado com

Procon de Jaraguá do Sul atende inclusive consumidores de outros municípios, mas só volta a funcionar hoje 9

191,00, mas no carnê consta o

valor de R$ 208,00. "No final, terei
pagado R$ 600,00 a mais",
comenta Elaine, que espera
receber um carnê novo com o

valor da prestação reformulado e

a devolução do que já foi pago a

mais.

Durante o período em que o

Procon ficou fechado em

virtude das férias dos
funcionários, os consumidores

atendimento é por telefone e

pessoalmente, na sede, localizada f

na Av. Getúlio Vargas (prédio da [

antiga delegacia de polícia de

Comarca), ao lado da Câmara d
.

Vereadores. São prestados cerca f

de 1 mil atendimentos por
mês."Vamos trabalhar com o

público na questão da exigência
da nota fiscal na hora de realizar

compras, para que isso sirva de
documento legal, explicou".

Liminar suspende cobrança de assinaturas de telefones
DA REDAÇÃO - O juiz subs

tituto em exercício na 2ª Vara
Federal de Itajaí, Zenildo

Bodnar, determinou que a

empresa Brasil Telecom suspen
da a cobrança, em todo o país,
da tarifa de assinatura mensal de
telefonia fixa dos consumidores
assinantes elo Sistema de
Telefonia Fixa Comutada. A
decisão foi proferida em ação
civil pública proposta pelo

Ministério Público Federal e pela
Procuradoria de Defesa do
Consumidor de Itajaí (Procon),
contra a Anatei (Agência
Nacional de Telecomu
nicações) e a empresa.

O magistrado entendeu que
a cobrança é ilegal, porque
independe da efetiva utilização
do serviço pelos consumidores.
Segundo Bodnar, "como tarifa
destina a remunerar um serviço

empresa pode, também de acordo
com a decisão do juiz, realizar a <

cobrança dos pulsos efetivamente L

utilizados pelos consumidores. As
cartas precatórias de intimação (

da Brasil Telecom e da Anatei
foram expedidas na segunda
feira, dia 10, e cabe recurso pela f

sentenciada ao Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF4).
Processo número 2004.72.08
006858-3.

Movimentação de carga no Porto de Itajaí cresceu 24°10
DA !ThTIAÇÁO - Em 2004, o porto

de Itajaímovimentou ummilhão de
toneladas amais que em 2003. Ano

passado passaram pelo terminalf ,38
milhões de toneladas de merca

dorias, contra4,38milhõesnoperícxlo
anterior, um crescimentonominal de
24%. O incremento na movimen
tação de contêineres também foi

expressivo, registrando crescimento
de 21%. Foram movimentadas
564.012 TEU (Twenty Equivalent
Unit, unidade internacional para
contêineres de 20 pés) em 2004,97
mil a mais que em 2003. As cargas
contêinerizadas somaram 4,92
milhões de toneladas em

mercadorias.
O destaque do ano ficou com a

movimentação de carga geral,
acumulado em 436,4mil toneladas,
88% maíor que o volume registrado

em 2003. Alémda contribuição para
o saldo positivo nabalança comercial
brasileira e para o escoamento da

produção catarinense, os números
apresentados pelo terminal
demonstram ainda um forte impacto
social.

O incremento na movimen

tação de carga geral, por exemplo,
além de um maior número de

negócios, significa também aumento

no número de trabalhadores
envolvidos no processo. Hoje, entre
empregos diretos e indiretos, o porto
de Itajaí gera mais de 10 mil

oportunidades de trabalho e renda.
O resultadooperacionaldo POltO

de Itajaí em 2004 atesta ainda a

eficiência das medidas implemen
tadas para agilizar amovimen tação
de cargas no terminal. Todos os

indicadores do porto cresceram,

9,9 metros, adequando o porto às

novas características dos navios, cada

• Até 2003, cada r.avio

jnovimentava, em média,
5.452 toneladas de carga.
Essa média subiu para
7.051 toneladas ano

passado,

• Todos os indicadores do

porto cresceram, apesar do
número de navios
atracados durante o ano

ter permanecido
praticamente o mesmo em

2003 e 2004.
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PARCELAS

GERAL

Carnês do IPTU começam a

ser distribuídos em fevereiro

.... Câmara rejeita
aumento de 9,6%
proposto por Pasold e

imposto será de 5,8%

optarem por pagar em até oito

parcelas, com o valor lançado, não
terão desconto e a primeira parcela
vencerá dia oito de abril. As demais

podem ser pagas até o dia 10 de
cadamês.

O secretário de Gestão informa,
ainda, que o ISS (Imposto Sobre

Serviços), pago pelos profissionais
autônomos SUjeitos ao

recolhimento fixo anual, poderá ser
quitado em duas parcelas, sendo a

primeira para o dia 16 de junho e a

segunda para 15 de agosto. As

parcelas, tanto do IPTU, comodas
taxas não poderão ser inferiores a

50%daUPM.

ARRECADAÇÃO - O valor

lançado (bruto) do IPTU e taxas é

deR$ 11.816.05,90. Schmidtexplica
que somente estarão isentas do

pagamento as pessoas que até o dia
oito de abril compareçam ao setor

de Protocolo da Prefeitura, para
informar os procedimentos exigidos
por lei. Caso ocorra o pagamento

integral do IPTU, a administração
arrecadaráR$ 5.953.200,OOe outros
R$ 5.592.000,00 das taxas. Esta

arrecadação compreenderá 6,93%
do orçamento de R$ 166 milhões

para este ano.

}ARAGUÁ DO SUL - Os 35.439
carnês do IPTU (Imposto Predial e
TerritorialUrbano) serão entregues
pelos Correios, a partir da primeira
quinzena de fevereiro. O secretário
de Gestão, Marcelino Schmidt,
informa que a entrega permitirá
que o contribuinte possa se

programar para definir a escolha da
forma de pagamento do referido
tributo. Com o IPTU, também serão

quitadas pelo contribuinte as taxas

de limpeza pública e conservação
de vias.

O projeto de lei que trata dos
valores do imposto, encaminhado
pelo ex-prefeito Irineu Pasold no

L
final dó ano passado à Câmara de

Vereadores, sugeria um aumento de

9,6%, mas foi rejeitado. O reajuste
• 9[r ficou em 5,8% para o IPTU e 9,6%

5 ' para as demais taxas.O decreto que
B!, fixa os prazos para os pagamentos

sL

;9:" Empossada a nova diretoria do Sebrae de Santa Catarina
IC' FLORIANÓPOLIS - A nova

r) diretora do Sebrae/SC (Serviço de
B' Apoio às Micro e Pequenas
r Empresas) e o presidente do
:l' ConselhoDeliberarivo da entidade

foi empossada na noite da última

quarta-feira. A solenidade de posse
aconteceu no Centro Adminis
trativo do governo estadual e

contou com as presenças de

políticas e empresariais de Santa

Catarina, entre elas o governador
Luiz Henrique da Silveira, o vice,
Eduardo PinhoMoreira, a senadora
Ideli Salvati, além de secretários de

Is. Estado, deputados, prefeitos.
O empresário blumenauense

sl- Armando César Hess de Souza, ex
secretário estadual de Plane-

,
o,

é>:

, ( jamento, Orçamento e Gestão, é o
t· novo presidente do Conselho

Deliberativo.

él

A nova diretoria executiva do
Sebrae/ SC, eleita para o biênio

2005/06, ficou assim constituída:
Carlos Guilherme Zigelli, diretor
superintendente; Anacleto Ângelo
Ortigara, diretor técnico, e José
Alaor Bernardes, diretor adminis-

'

trativo financeiro.
No discurso de posse, Zigelli '

,
,
I

Schmidt informa que governo prevê arrecadar R$ 6 milhões com o IPTU

do IPTU e das referidas taxas foi
assinado pelo prefeito Moacir
Bertoldi no dia sete de janeiro.

O contribuinte poderá quitar o
tributo em parcela única com o

desconto de 15%, com vencimento

dia oito de abril. Para aqueles que
quitarem em parcela única até 10
de maio receberão desconto de
10%. E os contribuintes que

nenhuma consciência política, mas
senti duramente os efeitos do

golpe, como a escassez de alimentos
que logo tomou conta do país",
contouWood, durante sua rápida
passagem pela capital paulista, na
segunda-feira.

OAndrésWood adulto pouco
lembra o roliço e sardentomenino
Gonzalo Infante, um dos

personagens principais do filme,
que é seu alter ego. Na história,
ele é um garoto de família rica cuja

rotina é alterada quando o colégio
em que estuda, comandado por um
padre inglês, recebe garotos pobres,
moradores de uma favela próxima.
Entre eles, Pedro Machuca com

quem Gonzalo vai desenvolver
uma afinidade, apesar do enorme
abismo social que os separa. "A

semelhança está na vivência, pois,
na mesma época" eu estudava em
um colégio de Santiago onde foram
colocados meninos da periferia, o
que me fez perder vários medos

Novos 'diretores do Sebrae/SC terão mandato de dois anos

apontou o papel desempenhado
pelo Sebrae ao fornecer subsídios

que possibilitam elevar os

patamares de competitividade das

empresas num Estado que tem

vocação empreendedora. Souza,
por sua vez, convidou todos a

"desejar o impossível, sonhar com o

inatingível e criar o novo",
afirmando ser esta empreitada
"mais estimulante" do que se

contentar com resultados apenas
medianos.

O orçamento do Sebrae/SC

para 2005 é de R$ 51 milhões, que
deverão ser aplicados em mais de
94 projetos/atividades de apoio à

micro e pequena empresa, sob um
modelo de gestão orientada para
resultados, conforme diretriz do
Sebrae Nacional.

Filme "Machuca" traz os conflitos da ditadura chilena

SÁO PAULO - O cineasta

chileno Andrés Wood não tinha
mais que sete anos quando
acompanhou, pela televisão, 'o
golpemilitar liderado porAugusto
Pinochet que derrubou o socialista
Salvador Allende. Ele ainda

guarda namemória alguns flashes
daquele penoso 11 de setembro de

1973, que são reproduzidos em

uma cena do novo filme,
"Machuca", que estréia hoje no

<ircuito nacional. "Não tinha

i
','

sociais", conta o diretor, que

reproduz no filme momentos

tocantes, como a amizade entre os

garotos, a descoberta da
sexualidade e a infeliz certeza de

que a posição econômica define o
grau de liberdade de cada um.

Wood lembra ter entrevistado

antigos moradores da favela onde
se passa a história, além de um

padre que visivelmente inspira o

inglês McEnroe, o cura que acaba
deposto pelos militares.

CP NOTAS
.... SÃO FRANCISCO DO SUL

Carnaval de 2005
A SCAUV (Sociedade Carnavalesca Amigos Unidos da Vagabunda)
esse ano, não terá ajuda da Prefeitura. Por ordem da secretaria de
Turismo este, e outros blocos de carnaval, não irão poder desfilar no
domingo, ria segunda e na terça-feira de Carnaval no centro da

cidade. Esta mudança é decorrente de uma disputa (valendo
prêmio) e pode ser disputada apenas por Escolas de Samba.
Os desfiles serão realizados no sábado de carnaval, na praia, com
saída em frente do Surf Bar, às 18 horas, passando pela Prainha, pela
rua do Sombrero, Pela avenida da Enseada, até o Castelanni. Na

segunda feira, a barca ficará parada em algum local do centro (ainda
não definido), com batucada e muita festa.
Mais informações é só ligar pelo número- (47) 9964-1137 ou entrar

em contato por e-mail -christopher@soin.com.br

....
'

TURISMO

Destino Brasil após tsunami
Algumas semanas depois do maremoto na Ásia, as agências de

viagem européias voltam os olhos para a América Latina,
principalmente para o Brasil e Caribe, embora muitos turistas

também aceitem viajar para as nações atingidas pela tragédia,
apenas evitando as áreas devastadas. "Preparamos ativamente o

Brasil. Para os que não desejam ir tão longe, há as Ilhas Canárias';
disse um porta-voz da operadora finlandesa Finnmatkat. A sueca

Ving oferece Egito, Tunísia ou Gãmbia, enquanto a concorrente

Fritidsresor, muito afetada pela catástrofe asiática, para onde levou

muitos dos turistas que estão desaparecidos, propõe as ilhas

espanholas.
Para os alemães e italianos, o Caribe é a alternativa. Já para os

portugueses! é o Brasil, enquanto os tchecos se interessam pelos
dois destinos e os espanhóis continuam preferindo Argentina e

México. A médio prazo, o Brasil e as Canárias são os destinos melhor
localizados para absorver uma parte importante dos turistas

europeus que desistiram de ir para a Ásia, segundo o professor
sueco de geografia humana Bengt Sahlberg. Mas muitos turistas

europeus continuam preferindo o sol e as paradisíacas praias
asiáticas.
Várias operadoras anunciaram segunda-feira que irão manter os

pacotes já comprados para aquela região, embora tenham
modificado os roteiros e locais de hospedagem."Algumas pessoas
cancelaram suas reservas, mas a maioria mudou de destino, por
exemplo, da costa oeste para a costa leste da Tailândia, que não foi

afetada'; constatou a Jumbo, maior operadora da Áustria .

.... TURISMO 2

Holandeses procuram Santa Çatarina
É grande a procura por Santa Catarina por parte de operadores
holandeses. Em Utrecht, Holanda, onde acontece a Vakantibeurs,
a busca de detalhes por destinos catarinenses tem sido intensa

desde o primeiro dia do evento que vai até domingo. "Os
operadores holandeses têm muito interesse por nossas praias e

por roteiros de turismo de aventura que envolvam camping,
ecol9Jlia': informa o diretor de Marketing da Santur, Valdir

Walé'í'ídowsky, que acompanha o presidente Jorge Meira no

estande do Ministério do Turismo.

Walendowsky explica que essa procura é o resultado do trabalho
da Santur em feiras anteriores realizadas na Europa: "Muitos
operadores já nos conheciam e ficaram ainda mais satisfeitos
com nossos produtos e com a qualidade do material de divulgação
que mostra todo o potencial de nossos atrativos naturais e culturais.
O guia Turismo é Aventura é um sucesso'; afirma Valdir.

Outro ponto positivo, segundo o diretor de Marketing, é a

presença das companhias aéreas Varig e TAP (Transportes Aéreos

Portugueses), que possibilitam a promoção de pacotes de viagens.
"Também a participação de operadores e receptivos
brasileiros, que operam conosco em outros mercados, otimiza a

realização de negócios':
Os holandeses viajam muito, estão entre os turistas com maior

poder aquisitivo da Europa e buscam novos destinos."Acertamos

com as grandes operadoras holandesas que vendem a América

Latina o convite para que um representante conheça os atrativos

de Santa Catarina'; revela Walendowsky.

.... TEMPORADA DE CHUVAS

Saúdedivulga plano devigilância para inundações
A chegada das chuvas pode trazer inundações e doenças como a

leptospirose, além de acidentes com cobras, escorpiões e aranhas.
Para orientar as secretarias estaduais e municipais de saúde, o
Ministério da Saúde dispõe do Plano de Contingência de Vigilância
em Saúde Frente a Inundações, nos endereços www.saude.gov.br
e www.saude.gov.br/svs.
O plano, elaborado por especialistas da Secretaria de Vigilância em

Saúde (SVS). traz informações sobre as situações mais comuns em

casos de inundações, bem como orientações sobre como lidar com
as situações de risco à saúde humana. Neste período emerge a

preocupação sobre o aparecimento de doenças, sobretudo as

transmitidas por água, alimentos, vetores, reservatórios e animais

peçonhentos. ,

As inundações figuram entre as catástrofes naturais que mais danos
ocasionam à saúde pública e ao patrimônio. Provocam mortes,

sobrecarga no atendimento hospitalar, em decorrência de doenças
infecciosas, além de causar danos nos sistemas de água e

saneamento em geral, ruas e rodovias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CP JURíDICO
� Mudanças na lei Ambiental

Está tramitando em caráter conctuslvo '
na Câmara dos

Deputados o Projeto de Lei 4.435/01, que propõe mudanças
na Lei dos Crimes Ambientais (9.605/98), relativamente à

apreensão e confisco de produtos e instrumentos de infrações
ambientais.
O referido Projeto de Lei, já foi aprovado pela Com issão de
Defesa do Consumidor e pela Comissão de Constituição e

Justiça e de Cidadania, sendo que dentre as principais
mudanças, destacam-se as seguintes:

No caso de liquidação forçada de uma empresa que

seja utilizada para permitir, facilitar ou ocultar a prática
de crime definido na Lei dos Crimes Ambientais,
ocasião em que todo o seu patrimônio será
considerado como instrumento do crime e, deste

modo, perdido para o Fundo Nacional do Meio
Ambiente e não mais para o Fundo Penitenciário
Nacional.
Os animais que forem apreendidos com os infratores
continuarão a ter como' destino seu habitat natural

ou, não sendo este possível, o encaminhamento para
jardins zoológicos, fundações ambientais ou

associações assernelhadas.: mas caso este

encaminhamento não seja possível de imediato,
poderão os animais permanecerem com um fiel

depositário, que poderá ser o próprio infrator.
Os veículos que forem utilizados para a prática
de crimes ambientais, serão apreendidos e

destinados às atividades de fiscalização
ambiental.

I.

I,

I
I
I
I r

,

I :-'- Antes de entrar em vigor tais alterações, deverá o projeto ser

encaminhado para aprovação no Senado Federal e, após, ser

i; sancionado pelo Presidente da República.

Julio Max Manske, advogado da Cassuli Advogados
Associados e professor de direito penal na UNERJ

��----------------------------------------------�

Falecimentos
Faleceu às 21 :OOh do dia 10/1, a senhora Terezinha Ortiz, com
idade de 59 anos. O velório foi realizado na residência de seu filho
e o sepultamento n? Cemitério Vila Rau.

SEXTA-FEIRA, 14 de janei,ro de 2005

RESPONSABILIDADE

CORREIO DO POVO

Viagens tranqüilas e)(ig�m
,
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revisões e cuidados
�Número de acidentes
nas estradas pode ser

reduzido tomando

algumas medidas

Da redação - O número cres

cente de acidentes e vítimas, muitas
fatais, nas estradas do país, principal
mente nos feriados e nas festas de

fim-de-ano, pode ser reduzido se os

motoristas observarem algumas
medidas simples, mas muito

importantes. A negligência e a

combinação álcool e direção são

apontadas como as principais
causadoras de acidentes. No
entanto, a falta de revisão nos

veículos e de cuidados elementares
dos motoristas antes e durantes as

viagens contribuem para engrossar
as estatísticas.

Uma análise de 25 ocorrências
envolvendomotoristas embriagados,
no mês de dezembro de 2004,
demonstra que: 48% das ocorrências
foram registradas entre 22 e 7 horas;
64% das ocorrências foram

registradas nos finais de semana; 20%
das ocorrências foram registradas nos

sábadose domingos, por volta de 18
horas.

Um levantamento realizado pela
Delegacia da PRF de Tubarão, junto
ao IML (Instituto Médico Legal)
daquela região, demonstrou que, nos
acidentes de trânsito com óbito na

região de Tubarão, no ano de 2003,
48,6% dos cadáveres apresentavam
indícios de álcool no sangue. DeJ6

cadáveres, 48,6% deles tiveram

resultado positivo de álcool no

sangue, contra 51,4% de negativos.
Os dados comprovamque a ingestão
de álcool é uma causa relevante para
a ocorrência de acidentes graves.

Viagens
•

eXigem
cuidados

O Código de TrânSito Brasileiro
proíbe que se dirija um�eículo tendo
mais de seis decigramas, (0,6 grama)
de álcool .por Ütr�& s�ngue (taxa
de alcoolemia) . E. um lüllite.rigoro�o:
nos Estados Unidos, conforme o :

Estado, considera-se O;8:ou l-grama' .

a taxa .máxima de 'alcoolemia. "

Delitos corno dirigir embriagado, ;�
antes considerado c�ntr�\renção, ,
passaram a ser cla�sificados como '

crime. O novo 'código traz um j,
capítulodedicado exclusivamente

'

aos crimes cometidos'no trânsito e

.às penalidades qu� deverão ser

arbitradas pelo juiz:

Cuidados básicos podem sempre ser seguidos
por motoristas e passageiros que planejam
aproveitar as férias de fim de ano � ter uma

viagem segura e confortável, sem surpresas
desagradáveis pelo caminho. Pensar em
segurança, conforto e saúde não é necessário
apenas antes do início da viagem, mas também
durante o percurso. Da mesma maneira que o

ideal é que seja feita uma revisão no veículo, as

pessoas também devem fazer.errr check up
médico antes de pegarestrada. .

Já que o melhor remédio é a prevenção, o
carro deve possuir um kit com todososltens
essenciais para a sobrevivência, àlém dos
medicamentos prescritos para.quem tem

alguma doença crônica. Seguindo as dicas as
férias têm tudo para correr bem e sem maiores
transtornos,

.���nt�r,!!tTJ'�.�.�loSi!!���Tá.���. e.!'!l1'niti��n���.c_=.�_;:.
@o motorista Que irá dirigir deverá já na véspera da viagem
evitar o consumo de bebidas alcoólicas

@ Caso a viagem aconteça em automóvel particular, sempre
faça uma revisão antes de pegar. a estrada. Observe a

calibragem dos pneus, pára-brisas, nivel de óleo,
retrovisores, freios, lanternas, suspensão
�t1� ""�,,_,,�_,,�_�_

@ O cinto de segurança é acessório imprescindlvel para o

motorista e os passageiros. Até para os Que se encontram no
............. banco de trás do automóvel e os Que decidiram viajar de

ônibus

@ Mantenha sempre uma distância de segurança de pelo
menos 40 metros em relação ao veiculo da frente. Este é o

, espaço suficiente para evitar acidentes no caso de uma

frenagem.de emergência

Com a chegada das férias começam os

planejamentos para as viagens. roteiros e
orçamentos, mas muitos se esquecem ou não
se preocupam em checar as condições do
veiculo. A falta de preocupação em realizar a

manutenção do automóvel antes de viajar pode
ser a causa de acidentes graves que
acontecem todos os anos nas estradas ou, até
mesmo, atraso na chegada.
Para que o motorista e os passageiros viajem

com tranqOilidade e o carro em perfeitas
condições, é Importante fazer uma revisão

.
antes de cair na estrada, verificando pelo
menos: as pastilhas dos freios, as Juzes do
veículo, as condições e calibragem dos pneus,

nlvel e condições do óleo é lubrificantes,
condições da suspensão e dlreçao. O.". .'

motorista não deve deixar de. conferir também '

equipamentos de segurança como extint9r d,e
incêndio, triângulo de sinalização 8" lant�

.:

DICAS PARA REVISAo
Veja o que verificar no automóvel

O SISTEMA DE FREIOS
Havendo problemas, o ideal é que todos os itens sejam
trocados

Revisar 'o automóvel é evitar transtornos

A LUZ DEADVEmNCIA .

W Quando wna tias luzes de advertência acende no painel,
é sinal que algo n!lo funciona bem. � necessário
Identificar o sistema correspondente ã luz acesa para
solucionar o problema

A TREPIDAÇÃO DO VOLANTE
V É causada pela diferença de massas do conjunto

pneulroda. Isso indica a necessidade de um
bala�mento das rodas

O PNEUS .

É lmpoi!ante vedncar se os sulcos não estio muito rasos,
c ppls nesse caso o ri$O() de aquaplanagem é muitomaior.
e O desgaste concentrado em um dos lados do pneu indica

� a neoessidade de um alinhamento de direçao. Outro fator
(. importante é sempre calibrar os pneus

� O FLUIl)() DEARREFECIMENTO
;;:: É Importante que o fluido esteja adJIIvado para
-

proportionar uma troca térmica eficiente e evitar a
corrosão do sistema ..

't
,

O AR.cONDICIONADO
Recomenda-se verificar as condiçOes do sistema pelo
menos uma vez por ano

A PALHETAS DO UMPADORDE PÁRA-BRISAS
VAs. palhetas devem estar em boas condições para que a

visibilidade nllo fique prejudicada em condiçao de chuva
forte

CABOS DEVELAS"VELAS,'
O ideal é verificaresse! itens 8 cada 30.000 km; 'pois .

eles interferem no rendimento do veiculo e CCn$wno de
ccmbustlvel •

FILTROSDEAR. ÓLEO i:COMSUS"l'fVa
Esses componentes temllTlavidà atJI.baseada na····

quUorneúagem doveiculO. O motorista deve estar atento
para que os perfodos da troca nló sejam ultrapassados

CORREIAS .

,

Aquebra da cerrela poderá causar até o elÍlp&namento
das válvulas

tP.'\JUNTAHOMOCINÉTlCA
W Deve serveriflcada. Caso haja faJllas deve ser

substituldà. pois podfoJl'á travar as rodas
'

A LUZ DE SINALIZAÇÃO EXTERNAQUEIMADA
VVerificar as luzes de sinallzaçao externa é uma obrigaçao

diária. principalmente das luzes de freio e das setas, pois,
sem esses sinais. o risco de um acidente é multo grande

o SUSPENSÃO
------------------------- HaVendo problemas devem ser substituldos molas,

amortecedores e terminais. Esses componentes afetam
as condiçOes da direção e provocam desgaste nos pneus

$BATERIA
. Antes de recarga observe seu estado, sendo necessário

o Ideal é que seja trocada

e BOMBAD'ÁGUA
A falta de eficiência pode comprometer o motor

G)MOTOR
. Devem ser sempre avaliados os timites de validade de
todos os componentes

� .

..,,--
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JULlMAR PIVATTO

... Para incentivar os
(,

,:, trabalhadores, serão
. sorteados cinco

prêmios em abril

}ARAGUÁ 00 SUL - o Sindicato
dos Empregados no Comércio de

Jaraguá do Sul e região iniciou
"j campanha para a sindicalização dos

trabalhadores da categoria. Para
incentivar os comerciários, será feito
um sorteio de cinco prêmios pela
LoteriaFederaldodia30deabriL Duas
motosCGTitan 150 cilindradas, duas
bicicletas de 18 marchas e um TV

colorido 14polegadas serão osprêmios
sorteados e, para concorrer, cada

associado, emdia com amensalidade
sindical.

O comerciárioqueprovidenciar a
sindicalizaçãoaté 20de abril receberá
gratuitamente umacartelacomcinco

números. A iniciativa é estadual e
\ abrange todos os filiados à Fecesc

(Federação dos Empregados no

Comércio de Santa Catarina), que
planeja dobrar o número de
sindicalizados em todo o estado (são

SEXTA-FEIRA, 14 de janeiro de 2005

MOVIMENTO

ESPORTE

aproximadamente 100 mil
comerciáriosnoEstado emais de 30010
estão sindicalizados) .

Na região, ametada campanha é
de alcançar300 novos associados até
abril.OSindicatocontahojecom 1.100
sindicalizados. 'Aquele comerciário

que ainda não é associado deve

aproveitar esta oportunidade para
encaminharasuasindicalização e, com
apenas o valor dê uma mensalidade

quitada, participar do sorteio",
convidou o diretor do Sindicato,
Emerson Poglia. Localizado na rua

FredericoBartel, 140, oSindicatodos
Empregados no Comércio atende
normalmente desdeodia3 de janeiro,
nohoráriodas8hàs 12hedas 13h3Omin
às 17h3Omin.

Ovendedor JairMurara está há
70dias trahúhandonocomércioedeve
ser efetivado em breve e pretende se

sindicalizar "O sindicatoprecisaexistir;
É através delequepodemos reivindicar
nossosdireitos. Mas tambémprecisar
ser organizado e trabalhar dentro da

legalidade", avaliou. A sede do
Sindicato também abriga a

. Associação dosPortadoresdeDoenças
ProfissionaisdoVale do Itapocu, com
atendimento ao público todas as

O vendedor Jair Murara pretende se sindicalizar nos próximos meses quartas-feirasnomesmohorário.

Sindicato do Comércio lança
campanha de sindicalização

Torneio Banana'Bowl de Tênis continuará em São Paulo !)7'�1

SÃO PAULO - O Banana Bowl,
o mais tradicional e importante
torneio infanto-juvenil brasileiro de
tênis, não vaimais deixarSão Paulo,
como chegou a ser cogitado. Poderá,
no entanto ir para o Interior do

Estado, ou local próximo a Capital,
com o objetivo de diminuir as

, despesas: A CBT (Confederação
... Brasileira de Tênis) é quem detém
.; os direitos sobre esta competição, que

temo status de grupo I da Federação
Internacional de Tênis e, portanto,
dá pontuação semelhante aos

infanto juvenis dosGrand Slams.
Para determinar as sedes do

Banana Bowl, a ser disputado de
14 a 20 demarço, nas categorias de
12 a 18 anos, masculino e feminino,
o presidente daCBT, Jorge Lacerda
Rosa, voltará a encontrar-se com

Paulo Campos, presidente da

Federação Paulista de Tênis. O
Clube Pinheiros; tradicional sede do
evento, segundo Rosa, procurou
facilitar bastante a realização do

torneio, cobrando apenas encargos
e outras despesas, mas ainda assim
há dificuldades como o

patrocinador do clube e,

especialmente, custos para

hospedar e dar alimentação a todos
os tenistas em hotéis da região.

A CBT está com dificuldades
financeiras e continua a procura de
um patrocinador para o Banana
Bowl. Na próxima segunda-feira,
Jorge Rosa espera ter boas notícias
sobre a verba do Comitê Olímpicj1
Brasileiro, que por causa d\j
denúncias do TCU contra o ex

presidenteNelsonNastas, deixou o
tênis sem repasse de parcela da Lei.
Agnelo Piva,

Instituição aponta brasileiro

como sétimo melhor árbitro
DA REDAÇÃO - A IFFHS

(Federação InternacionaldeHistória
eEstatítica) elegeuontemosmelhores
árbitrosde 2004.Na sétima colocação,
aparece o brasileiroMárcio Rezende
de Freitas, com 12 pontos e empatado
como russoValentin Ivanov.

O melhor do ano foi o alemão
Markus Merk, seguido do italiano

Pierluigi Collina, segundo colocado

RANKING DE ÁRBITROS
Brasileiro é o 7° do mundo

este ano após conseguiraprimeiro lugar
seis vezes consecutivas (1998-2003).
Merk, um dentista de 42 anos, foi o
árbitro da final da última Eurocopa
entre Portugal eGrécia, e obteve nas
votações 126pontos, quatro amais que
Collina. Ele é o segundo alemão a

conseguir esta façanha, depois de
AronSchmidhuber, que conseguiu o
prêmioem 1992.

ARslTI!o

� Markus Merk

(jl Pierlul i Collina

� Anders Frisk

• Kim Milton Nielsen

� Urs Méier

1\1 Oscar Ruiz Acosta

<I) Valenttn Ivanov

I MÁRCIO REZENDE DE FREITAS

� Graham Poli

ê Gilles Veissiére

� Claus Bo Larsen

• Lubos Michel

� Terje Hauge
Jor e L. Larrionda

HéctorWalter Baldassi

Carlos Amarilla Dema ui

� Inglaterra
� BRASIL

I França
I Dinamarca
� Eslováquia

FONTE: FerOOraçAo Intttm�clOI'UlI de História e Est.atfsticil (IFFHS)

Tevez não pensa em sair tão

cedo do Corinthians
DAREoAÇÃO-,-Anunciado pelo

presidente Alberto Dualib como o

"maior craque já comprado por um
clube do Brasil", o argentino Carlos
Tevez foi apresentado oficialmente
ontemcomo jogadordoCorinthians.
Em sua primeiraentrevista coletiva, já
com a camisa corintiana, o atacante

negociado por cerca de US$ 20
milhões avisou que não templanos de
sair tão cedo doParque São Jorge.

MaiorinvestimentodaMSI, anova
parceira corintiana,Tevezgarantiuque
não tem nada acertado para se

transferirparaumclubeeuropeudentro
de seismeses ou um ano. "Não tenho
nenhuma intenção demudar de time
agora", afirmouo jÜgadorreveladopelo
Boca [uniors. Tevez também revelou
que a responsabilidade que t�rá na
nova equipe do Corinthians não o

assusta. "Issonãome preocupa. Estou

preparadopara isso", disse.
O zagueiro argentino Sebastián

Dornínguez, contratadoporUS$ 2,5
milhões junto aoNewell's Old Boys,
tambémfoiapresentado oficialmente
ontem.Os dois reforços argentinos já
começam a treinar nesta sexta-feira,
na reapresentação do elenco corin

tiano, às 9 horas, noParque SãoJorge.

• Maior investimento da

MSI, a nova parceira
corintiana, Tevez garantiu
que não tem nada .

acertado para se transferir

para um clube europeu
dentro de seis meses ou

um ano.

• O zagueiro argentino
Sebastián Domínguez,
contratado por US$ 2,5
milhões junto ao Newell's
Old Boys, também foi

apresentado oficialmente
ontem .

ESPORTIVAS

��
COPARENAULTCJ.io '

... TtNIS
Brasil Open terá campeões de Roland Garros
Dois campeões de Roland Garras, o argentino Gaston Gaudio e

o espanhol Albert Costa, estarão entre as feras do Brasil Open,
torneio da série ATP Tour, que será disputado de 14 a 19 de

fevereiro, na Costa do Sauípe. A competição - na sua quinta
edição - terá ainda a participação de urna das maiores

revelações do tênis atualmente, o espanhol Rafael Nadai, além
de outros "reis do saibro'; como Alex Corretja, duas vezes vice

campeão de Roland Garras. A chave do Brasil Open promete
estar, sobretudo, muito equilibrada, com jogadores como os

campeões olímpicos, os chilenos Nicolas Massu e Fernando

Gonzalez, e até agora, dos 23 já confirmados na competição,
21 deles estão entre os cem primeiros da ATP. Com uma chave

tão forte, sobrou lugar para apenas um brasileiro entrar direto,
Ricardo Mello. A organização tem três wild cards, que podem
ser destinados a outros jogadores como Flávio Saretta.

... SÃO PAULO
Leão promete um time forte
o São Paulo inicia hoje a preparação para a temporada com

uma promessa: a de fazer bonito em 2005. Quem garante é o

técnico Emerson Leão, esbanjando otimismo, apesar do
modesto número de reforços recebidos até agora - chegaram
Mineiro, Josué e Falcão. Situação bem diferente da de Santos e

Corinthians, por exemplo, que estão investindo alto no futebol.

"Não vamos fazer feio contra eles. E vai ser até melhor ganhar
de times fortes, com grandes jogadores'; disse Leão. O treinador

gostaria de chegar ao CT, na manhã desta sexta-feira, com o

elenco definido - ainda espera um meia e um atacante. Mas

evita fazer qualquer crítica à diretoria, que pouco conseguiu
fazer para melhorar o nível do time. Primeiro, porque sabe que
o clube não nada em dinheiro. E, também, para fugir de
polêmica com os dirigentes. Diz compreender a política do

clube e promete trabalhar com o que tiver nas mãos, sem apelar
para desculpas ou reclamações .

... PALMEIRAS

Oella Monica promete time campeão
o novo presidente do Palmeiras, o delegado de polícia
aposentado Affonso Della Monica, de 64 anos, prometeu investir

bem mais no time de futebol do que seu antecessor, Mustafá
Contursi. Por se considerar um homem do futebol, que sempre

freqüentou os estádios, -e!e sonha com um time para ser

campeão. "Óbvio que seguiremos alguns critérios, levando em

consideração a realidade do clube e do futebol brasileiro. Mas

fazer uma boa campanha como a do ano passado não basta. O
Palmeiras tem é que brigar pelo título. E só tendo um ótimo

time você consegue ser campeão'; disse o presidente ontem,
em entrevista coletiva. No momento, Della Monica negocia
com dois laterais (um direito, outro esquerdo) e um meia. Em

quato dias no cargo, já percebeu o quanto está complicado
contratar.

www.kreisjr.com.br

Inglês ou Espanhol
Equivalente a um ano*

Quer
econo.mi
tempo e

dinlre

fellows@netuno.com.br

Rua Domingos da Nova, 227
(em frente à Studlo FM)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ESPORTE SEXTA-FEIRA, 14 de janeiro de 2005

VELOCIDADE

Kreis Jr. fecha com equipe campeã da Copa Clio

JULlMAR PIVATTO

Equipe Carreira Racing, onde o piloto correu em 2004, terminou a temporada em 6° lugar

... Piloto jaraguaense
ocupa a vaga de
René Bauer, campeão
da temporada 2004

}ARAGUÁ DO SUL - o piloto
jaraguaense Kreis [r, é o novo

reforço da Officer Motorsport
para a temporada 2005 da Copa
Clio. A equipe conquistou, no

último ano, os três títulos possíveis
da categoria: como piloto (René
Bauer), campeonato de imagem
e de construtores. O contrato foi
fechado no fim de dezembro,
quando o piloto esteve em

Interlagos fazendo o teste com o

carro.

"Estou muito feliz com o

reconhecimento. Essa é a Ferrari
da Copa Clio e, para este ano,

pretendo ficar entre os cinco

primeiros colocados", come-

morou Kreis, que terminou o

campeonato em décimo lugar.
"Por ser meu ano de estréia, tive
como objetivo pessoal terminar
en tre os dez primeiros e

consegui", completou. Além
disso, o jaraguaense conquistou
o prêmio de revelação da

competição.
Antes de ir para a Copa Clio,

Kreis conquistou três vice

campeonatos catarinenses na

Terra. Ele sentiu as mudanças,

leal}'Azevedo 'chegá em 5�· em etapa do Dacar
DA REDAÇÃO - O piloto de

motos, Jean Azevedo, terminou a

13" etapa do Rali Dacar em quinto
lugar. A prova aconteceu ontem,
entre Bamako e Kayes, e o

brasileiro percorreu os 370

quilômetros do percurso em

3hS7min13, consolidando-se na

.oitava ,posição geral e se
,

aproximando do italiano Giovanni
Sala, que agora tem 6min20 de

'vantagem, em sétimo lugar.
O vencedor da etapa foi do

australiano Andy Caldecott, que
já havia.vencido a sétima etapa do
Dacar deste ano. O líder geral,
'Cyril Despres, chegou em sétimo,
: à frente do.espanhol Marc Coma.
Na etapaa� hoje, os pilotos irão de

: Kayes até ,[�m:Dacounda, num
,deslotamen'fbtle 101 quilômetros
'e especial deS29, totalizando 630

.

.quilômetros., A pista, até
! "

Tambacounda se alterna entre

arbustos, cruzando vilarejos e

rápidos mergulhos em riachos.
MORTE - Dois motoristas

belgas que faziam parte da equipe
de ajuda de um piloto participante
do Rali Dakar 2005 mo�ram
ontem após terem sido atropelados
por um caminhão nos arredores de
Dacar, capital senegalesa. Os dois
homens, procedentes de Anderlue
e La Louviére (sul daBélgica), não
corriam no rali, mas faziam parte
da equipe do competidor René

Delaby, que abandonou a carreira

no último sábado durante a nona

etapa.
Além das duas vítimas, pode

haver outros sete feridos, dos quais
dois em grave estado. Conhecido
como "Rali da Morte", oDacar-
2005 já tem agora quatro vítimas
fatais - os outros dois foram o

espanhol José Manuel Pérez e o

italiano FabrizioMeoni, bicampeão
das motos.

• Na etapa de hoje, os
pilotos irão de Kayes até

Tambacounda, num
deslocamento de 101

quilômetros e especial de
529, totalizando 630

quilômetros.

• Dois motoristas belgas
que faziam parte da

equipe de ajuda de um

piloto participante do Rali
Dakar 2005 morreram

ontem após terem sido

atropelados.

DE �MACQ A KAveS
Deslocamento 1: 205 km

Especial: 370 km
Deslocamento 2: 93 km
Total: 668 km

�

®GRAFFO

Kreis Jr (10 à direita) quando terminou em 3° na .etapa de Curitiba. No detalhe, com o novo carro

mas isso não impediu o bom

desempenho. Na primeira
corrida no asfalto, ele conquistou
seu primeiro pódio, um terceiro
lugar na etapa de Curitiba. "Senti
a diferença do carro e do pneu.
Mas a maior mudança foi o

equilíbrio da competição. Além"
é claro, da estrutura", disse o

piloto.
Dentre os objetivos, ele não

descarta a possibilidade de mudar
de categoria. "Gostaria de ir para

a Stock Car Light em 2006 para,
nos próximos dois anos, poder
competir na Stock Car

Principal", comentou Kreis.
"Tudo depende de questão de

patrocínios, Para cada categoria,
existe um valor específico por
ano. E nesse ano; já entro com

três patrocínios fortes", informou
o piloto, revelando que o valor
anual gira em torno de R$ 200
mil na Copa Clio.

,

TRABALHO - O piloto

concilia o calendário das provas
com seu trabalho. Ele é em

presário e diz que o auto

mobilismo é um hobby. "Também
é uma válvula de escape. É nas

pistas que reencontro forças para
continuar administrando. a

minha empresa", comentou,
lembrando que ainda não 'tem
como sobreviver do esporte.
"Teria que atingir um estágio
mais alto para isso acontecer",
disse.

1

f�/mpfilso
Epitácio Pessoa H181 . Centro

CEI' 89251·101l. Jaraguá do Sul, se
fone (47) 275 1862

academíaimpulso@tma.com.1!r
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MARIA HELENA DE MORAES

Parafina e muita criatividade.
Essa é a receita básica que
justifica o sucesso da
microempresária Rovena

Rubini, especialista na

fabricação de velas
artesanais dosmais variados

tipos, cores e modelos. A

procura é tanta que neste .

último Natal ela trabalhou
até 18 horas por dia para dar
conta dos inúmeros pedidos.
"Felizmente meu trabalho
está sendo bem aceito em
Jaraguá do Sul';admite'
Rovena, que atribui o
sucesso do seu

empreendimento à

qualidade do produto."Fiz
muitos cursos em São e

Paulo e Porto e Alegre.
Aprendi a fazer modelos em

gesso e em silicone" salienta
Rovena, que dispõe de
aproximadamente 300
modelos diferentes.
As velas produzidas no ateliê
de Rovena, (Guilherme
Weege 352) podem ser

utilizadas perfeitamente
como luminárias tradicionais,
pois têm durabilidade e

resistência para agüentarem,
em estado perfeito, por
várias meses, dependendo
do cuidado dispensando.
"Servem para decorar e para
iluminar os mais variados
ambientes'; assinala Rovena,
que decidiu pela fabricação
de velas artesanais há quatro
;anos.

.

"Estava sem fazer nada
naquela época, mas em
busca de algo interessante,
que me permitisse exercer

uma atividade profissional
sendo dona do meu próprio
nariz. Me interessei por velas
ao assistir Ana Maria Braga
na televisão."Ela apresentou
uma matéria bem completa
sobre a fabricação de velas
artesanais como alternativa
de emprego e renda. A partir

, daí, fui em busca de mais

informações e cursos';
comenta a proprietária do
Armazém das Velas, loja
aberta há mais de um ano

para abrir espaço à
criatividade e iniciativa de
Rovena."Em quatro anos

aprendi a fazer uma coisa

diferente, bonita e bem
aceita e ainda montei meu

próprio negócio'; cita a

micro-empresária.

Confecção de cada vela leva em média trêshoras

Modelos os mais variados fazem parte do acervo do Armazém das Velas Funcionárias Marcela e Sabrina trabalham com Rovena na fabricação das velas

Parafina e essências coloridas são a base para pre ara ão das velas Cores e criatividade para todos os gostos e espaços
--------._�--------.----------�
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I CIN M PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I
.

De 14 a 21 de janeiro

CINE A c s I
Da Redação/GB Edições

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan
FILME/HORÁRIO

Blumenau - Rua Sete de Setembro

FILME/HORÁRIO
Doze Homens e Outro Segredo
13:45 -16:15 -19:00- 21:30

Alexandre
14:15 - 17:45 - 21:15Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida

Sessão Única: 14:30 Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida
14:00Blade trinity

16:30-19:00
o Grito
14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00

o Grito
Sexta a Domingo: 14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 21 :4S
Segunda a Quinta: 15:00-17:00-19:15 - 21:15

A Lenda Do Tesouro Perdido
16:45 - 19:15 - 21 :50

Os Incrlveis
14:15

BladeTrinity
21:45Joinville - Rua Visconde de Taunay

FILME/HORÁRIO
O Filho de Chuck
13:45 - 15:45 - 17:45 - 19:45·

Eliana em O Segredo dos Golfinhos
13:30 - 15:15 - ,.7:00

Alexandre
14:15 17:30 21:15

Tainà 2: A Aventura Continua
18:45 - 20:45O Filho de Chuck

13:30 15:15 - 17:00 Bob Esponja
14:30Doze Homens e Outro Segredo

19:30 22:00 Doze Homens e Outro Segredo
16:30 - 19:00.- 21 :30

O Grito
14:00 16:00 18:0020:0021:50 Programações sujeitas a alteração

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ e-eomédia/P - Policial/ S-Suspense/ De - Documentário/ R-Romance/ !-Infantil/Fie-Ficção

n:;;('\

I
_lc,ul_

AGE ç O IDE U
SOCIEDADE CULTURA ART STICA

Contato: 2752477 - 370 6488FUNDADA EM 08-06-1956

Missas

Informativo Paroquial
15 e 16 de janeiro

NOSSA MENSAGEM

Sábado
19HOO Matriz

17H30 São Luiz Gonzaga
17H30- Rainha da Paz

2° Domingo do Tempo Comum

"Cordeiro de Deus que Tira nossos Pecados"
O Senhor pediu, na última ceia, que a continuássemos celebrando,

para fazer presente sua memória/presença que salva. Hoje todas as raças
e línguas estão como nós, em torno da mesa da Palavra e da Eucaristia.
Unidos a eles queremos anunciar o Cristo Jesus como Servo e Luz das

Nações, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Agradecidos a Deus que hoje nos dá o Cristo como nosso Servidor, como
luz que afugenta as trevas e Cordeiro que nos reconcilia com o Pai e

Irmãos, iniciemos nossa celebração.

Domingo
07HOO Matriz
09HOO- Matriz
19HOO Matriz

Colateral
Max (Jamie Foxx) é motorista de táxi em Los

Angeles há doze anos. Em uma noite sem

muito movimento, ele conhece Vincent
(Tom Cruise) que entra em seu táxi como
um passageiro qualquer, Porém, ele é um
assassino de aluguel, que veio a Los Angeles
para matar cinco testemunhas-chave de um

processo movido contra um cartel do
narcotráfico.Vincent entra no carro de Max

logo após o crime, para fugir da polícia.
Obrigado a seguir as ordens do cliente,Max
pode ser morto por ele a qualquer
momento.

Drama - Ano: 2004 - Duração: 102 minutos
- Cor -16 anos - Lançamento em Vídeo e

OVO

11:14

'> Um grande elenco está reunido nessa
. deliciosa comédia.Tudo começa quando

Jack (Henry Thomas) está dirigindo e

falando ao celular. O relógio marca 11 :14

quando ele se distrai e atropela um homem.
Sem saber o que fazer com o corpo, ele o
coloca no porta-malas. Enquanto ele faz isso.
Norma (Shawan Hatosy) passa pelo local e
chama a polícia, pois acredita que ele tenha
atropelado um anlrnal.Ouando um oficial

chega, a viatura já tem outros dois detidos.
Cansado de ler os direitos das pessoas e de
toda rotina policial, ele leva Jack sem
discutir. Do outro lado da cidade, os filhos
de Norma e outros adolescentes
problemáticos arrumam as maiores
confusões.
Comédia - Ano: 2004 - Duração: 96
minutos - Cor - 14 anos - Lançamento em
Vídeo e OVO

Xuxu
Xuxu (Gad Elmaleh) é um jovem que leva
uma vida pra lá de enrolada. Para começar,
ele é um africano que vai viver em Paris,
onde se faz passar por um exilado chileno a

fim de conseguir o alojamento oferecido
pelo Padre Leon (Claude Brasseur).Afarsa é

logo descoberta, mas o padre acaba se

simpatizando com ele e lhe arranja um

emprego de recepcionista em um

consultório. Um dia, Xuxu resolve entrar em
um cabaré. Lá ele revê o sobrinho, o travesti
Vanessa (Arié Elmaleh). Ele fica animado
com o encontro, pois também gosta de se

vestir de mulher. Em meio a esse mundo de
novidades, ele conhece Stanislas (Alain
Chabar), um freqüentador do cabaré por
quem se apaixona.
Comédia - Ano: 2004 - Duração: 102
minutos - Cor - 16 anos - Lançamento em
Vídeo e OVO

JW'e-mwrh:HtM
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Dogville
Nicole Kidman é Grace, uma fugitiva que
chega à isolada cidade de Dogville após
fugir de gângsters. Para poder ficar na
cidade, ela faz um acordo com o porta-voz
Tom (Paul Bettany) e a população: eles a

ajudam a se esconder e, em troca, ela
trabalha para eles. Entretanto, quando a

busca por Grace se intensifica, os moradores
começam a correr riscos para escondê-Ia.
Por isso, acham que têm direito a exigir mais
desse acordo. Ela percebe, então, que a boa
vontade de Dogville tem um preço. No
elenco deste filme estão também l.auren
Bacall e Chloê Sevigny.
Drama - Ano: 2004 - Duração: 98 minutos -

Cor - 12 anos - Lançamento em Vídeo e

OVO
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Bolo de Maçã
Ingredientes: 1 1/2 xícara de açúcar; 1 xícara de manteiga ou margarina; 2 ovos; 3'
xícaras de farinha de trigo; 1 colher (chá) de fermento em pó; 1 colher (chá) de
bicarbonato de sódio; 3 colheres (sopa) de chocolate em pó; 1/2 colher (chá) de noz
moscada em pó; 1 colher (chá) de canela em pó; 1/2 xícara pe água fria; 1/2 xícara de
melado; 1 xícara de castanha-do-pará picada; 2 xícaras de passas sem sementes; 2
xícaras e 1/4 de maçã ralada no ralo grosso.
Preparo: Unte bem uma fôrma de buraco no meio, de uns 25 cm de diâmetro. Numa
vasilha grande, bata o açúcar e a manteiga, até obter uma mistura leve. Junte os ovos,
um de cada vez, batendo bem. Acrescente os ingredientes restantes, menos as

castanhas, as passas e a maçã. Bata até que tudo esteja misturado. Junte as castanhas,
as passas e a maçã. Mexa tudo muito bem.Coloque na fôrma e asse em forno
moderado por 30 minutos. Retire o bolo da fôrma. Deixe esfriar e embrulhe em papel
alumínio e deixe descansar de um dia para o outro. Pode ser conservado por duas
semanas.

Dica: Ao invés demelado, pode ser usado melou glucose de milho (Karo),

Bolo de Café
Ingredientes: 4 ovos; 3/4 xícara (chá) de açúcar; 1 1/2 xícara (chá) de farinha de

" trigo; 1 colher (chá) de fermento em pó; 3 colheres (sopa) de café bem forte e

quente; 1/2 colher (chá) de canela; 1 pitada de cravos moídos; 1 pitada de sal.
Para o Glacê: 1 xícara (chá) de açúcar; 1/2 xícara (chá) de melado; 1 xícara (chá)
de café bem forte; 1 colher (sopa) de karo e 2 claras. Preparo: Separe as gemas
das claras e bata as claras em neve, com saLJunte Q açúcar lentamente, batendo
sem parar. Junte as gemas e bata até que a mistura engrosse e fique bem
cremosa. Junte a farinha de trigo peneirada, o fermento, a canela, o cravo e o café
fervente. Despeje a mistura em 2 fôrmas de 20 cm de diâmetro, bem untadas e

asse em forno moderado durante 20 minutos. Retire das fôrmas e deixe esfriar,
depois junte as duas partes com creme chantilly.
Prepare o Glacê: Cozinhe o açúcar, o melado, o café e o Karo, sem mexer, até
que, ao deixar cair um pouco da mistura da ponta da colher se forme um longo
fio. Bata as claras em neve firme, mas não seca. Despeje a calda lentamente sobre
as claras, batendo sem parar. Continue a bater até que a mistura tenha uma

consistência adequada para ser espalhada sobre o boto. Cubra o bolo com 0_

glacê.

<l O Bolo de Café também pode ser coberto com

Chantilly misturado com café solúvel e chocolate em pó

E se você quiser cortar um pouco as calorias tem Bolo Diet de Fubá. Você vai precisar
de 3/4 xícara de fubá; 1 xícara de farinha de trigo; 5 colheres (chá) de fermento em pó; 1

pitada de sal; 1 xícara de leite desnatado; lavo batido; 2 colheres (sopa) de óleo; 70
gotas de adoçante ou a gosto; 1 colher (chá) de erva-doce; 1/4 xícara de castanha de
caju torrada para polvilhar (opcional).Misture todos os ingredientes secos, adicione os

restantes.exceto a castanha de caju e misture bem.Coloque numa fôrma de pudim de
20 cm de diâmetro untada e leve ao forno quente por uns 20 minutos ou até que
espetando um palito no centro este saia limpo. Desenforme e espere esfriar para servir.

l
Se desejar, polvilhe com as castanhas moídas ou sirva cada fatia com geléia diet, no l:::. O Bolo de Maçã fica melhor se for feito de vésperal;1sabor de sua preferência. pois o sabor fica mais acentuado c

.
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EM JARAWA DO SUL
Av. Getúlio Vargas, 158 - 275.0583
Av. Mal. Deodoro, 183 - 371.7365

Shopping Centsr Breithaupt - 372-2678
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Tudo pode acontecer em

"Senhora do Destino"
-----

Por Erica Guarda/GB Edições

Muitas emoções estão reservadas para os próximos capítulos da
novela de maior audiência da atualidade

Um dos maiores sucessos globais do últimos tempos. Assim está sendo chamada
"Senhora doDestino", novela das 21 horas, que a cada capítulo vem alcançando
recordes de audiência e conquistando o telespectador, que fica literalmente

grudado na telinha só para ver o que vai acontecer na trama de Aguinaldo Silva.

Personagens de destaque existem aos montes em "Senhora do Destino". Renata
Sorrah que interpreta a perversa Nazaré e Eduardo Moscovis que dá vida ao

prefeito Naldo, aliado a Viviane (Letícia Spíller), com certeza são os mais odiados
do público. Já o personagem de José Wilker,o ex-bicheiro Giovanni e o mordomo

Alfred, interpretado pelo ator Ítalo Rossi, são os queridinhos dos telespectadores.
Claro que não podemos esquecer da penca de galãs que aparecem na tela da
Globo quando a novela é exibida. Só na família de Maria do Carmo (Suzana
Vieira) existem quatro: Plínio (Dado Dolabella), Viriato (Marcello Antony),
Reginaldo (Eduardo Moscovis) e Leandro (Leonardo Vieira). Mas no jardim de
"Senhora do Destino" também existem belas flores. Prova disto é a beleza de
Nalva (Tânia Kallíl), Daníelle (Ludmila Dayer) e Isabel (Carolina Díeckmann) e

não podemos nos esquecer de Maria Eduarda (Débora Falabella) que encanta por
causa da delicadeza dos seus gestos e de seu figurino, cheio de fluidez e

borboletinhas, que já caíram no gosto de algumas mulheres mais antenadas.
No elenco pode-se encontrar também nomes famosos da teledramaturgia
brasileira, como: Glória Menezes, na pele da Baronesa Laura e Raul Cortez
vivendo o Barão de Bonsucesso.
Uma fatalidade também marcou a trama de "Senhora do Destino". Myriam Pires,
a Clementina, cozinheira querida de Maria do Carmo veio a falecer no final do
ano passado deixando o elenco e produção da. trama abalados.
"Senhora do Destino" também está causando muita polêmica ao mostrar o

relacionamento homossexual entre as personagens Eleonora (Mvlla Christie) e

[enífer (Bárbara Borges). A doença de Alzheimer foi inserida na trama de uma

forma natural, através da Baronesa de Bonsucesso que, de repente, viu-se
acometida pelo mal, para que o público entendesse melhor o que é essa doença e

como lidar com seus pacientes.
Infelizmente, uma outra realidade ainda vai chocar ao público. É que o prefeito,
Reginaldo e sua primeira dama não medirão esforços para se darem bem na

'política e são capazes de tudo. O casal vai se aliar a Nazaré e [osivaldo (josé de

Abreu) para literalmente destruir Maria do Carmo que, por acaso, é mãe de
Naldo.
De início, os vilões conseguirão o seu intento. Nos próximos capítulos, Nazaré
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casará com Josivaldo, que fica furioso

quando recebe a notícia que seu divórcio
com Maria do Carmo foi homologado e ele
só tem direito a pensão.
Daí entra em cena mais uma armação de
Viviane que aconselha Josivaldo a entrar na

Justiça pedindo a metade dos bens de Do
Carmo, uma vez que a fortuna foi

conseguida enquanto eram legalmente
casados, embora não vivessem juntos.
Depois da causa ganha, eles entram na

Justiça novamente, desta vez pedindo
indenização por danos morais. Resultado:
Maria do Carmo fica na miséria. No

entanto, como toda novela termina bem, a
nordestina acaba dando a volta por cima e

recupera tudo o que era seu, mas isso
somente no último capítulo, é claro.
Pensam que as mazelas dos Ferreira da Silva
acabaram? Ainda tem mais. Enquanto a

mãe de Viriato briga na Justiça contra o ex

marido, o filho e a nora, o sommelier se vê às

voltas com o final do seu casamento.

Conforme Leonardo (WolfMaia) previra,
Duda ama muito Viriato, não agüentou a

nova vida; passados os primeiros meses de

euforia, o seu casamento com Viriato entrou

na rotina e a moça começou a sentir falta
das mordomias que tinha na casa da mãe,
quando não tinha que lavar, passar ou
cozinhar.
Outras coisas ainda acontecerão nos

-próximos capítulos de "Senhora do
Destino". Já nesta segunda-feira.
Guilhermina (Marília Gabriela) vai morar
no apartamento do Barão de Bonsucesso.
No entanto, ao chegar à casa do barão,
Guilhermina percebe os esquecimentos de
Laura e, discretamente, pergunta a Alfred se

a baronesa está com Mal de Alzheimer. O

mordomo tenta disfarçar,
mas a designer diz a

Alfred para não se

preocupar e revela que sua

mãe, Josefa (Marília
Gabriela), também teve o

mesmo problema, só que
não foi divulgado. Alfred
fica impressionado, mas
avisa a Guilhermina que
entenderá se ela preferir
voltar para o hotel. A

designer comunica que em

hipótese alguma
abandonaria a baronesa e,

que por entender bem a

doença, faz questão de
ficar hospedada na casa

para ajudá-la.
O drama do seqüestro de

crianças se repetirá
quando Nazaré decidir se

vingar de Isabel (Carolina
Dieckmann) roubando o

seu filho com Edgard
(DanStulbach).
Como se vê, "Senhora do
Destino" reserva ainda
muitas emoções para os

telespectadores.

o casamento de I>
Maria Eduarda (Deborah

Falabellal com Viriato
(Marcello Antonyl vai
entrar em crise, pois a

moça sentirá falta das
mordomias que recebia na

casa de seus pais
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I I�=-I Em breve,

I' chegará as

I,

livrarias o novo

,

livro do

apresentador.
Trata-se de

Gorete Milagres volta à cena
A assessoria da comediante garante que ela
assinou contrato com uma emissora de televisão e

que, em breve, a sua personagem Filó voltará a

alegrar os telespectadores. É esperar para ver.

desaparece. Floriano garante a Rosário que eles logo terão � vê e fica furiosa. Moacir fala para Joana que entrou no : deixando-a desesperada. Adernar fala para Carmem
uma casa só deles. frank e Gigi levam Cachorra para a ilha

I
bar só para tomar uma água e não entende como

: que tem que contar a ela algo sobre Artur. Lúcia fica
de Bartô.Nina diz a Daniel que vai montar seu escritório na acabou se em�ebe�ando. Margarida e Xavier vêem as

i furiosa ao ver as cenas de Olavinho com Aída.
casa do pai, para ficar perto dele. Rosário fica chateada ao fotos de MoacIr no Jornal e desconfiam que ele tenha ! Olavinho garante a Lúcia que aquilo tudo foi uma
se imaginar sozinha enquanto Floriano vai para o mar.Rafa 1 caído numa armadilha armada por Lucrécia.Mário entra : armação de Miguel Arcanjo. Sonya diz a' Miguel que
se declara para Júlia, mas ela explica que gosta de outra

11
na casa de Doidão e Doidona escondido, mas eles o ! vai tentar provar que Moacir caiu numa armadilha.

pessoa. Encarnação pergunta a Nina se ela foi para a casa encontram. Gigi diz a Pedro que Júlia o ama muito e o : Miguel, em vão, pede que Sonya não se envolva.
de Francisquinha encontrarcomDaniel.Nina confessa que aconselha a ficar com ela. Pedro fica perturbado. Letícia l Adernar conta para Carmem que Miguel pagou Artur
ama Daniel, deixando Encarnação pasma. Rubico diz a ! curte sua vida com Miguel e garante que nunca foi tão � para dar em cima dela, com o objetivo de se vingar
Encarnação que não agüenta mais viver com JJ. Frank e ! feliz. Doidão eDoidona tentam convencerMário a voltar 1 dele. Carmem expulsa Ademar,mas fica insegura com
Gigi falam para Quebra-Queixo que a Cachorra foi! para Aída. Mário decide ir embora, mas é impedido por � as palavras dele. Doidona encontra um cartão que
nadando para a ilha de Bartô, mas garantem que VãO! Olavinho e um batalhão de jornalistas que invadem o 1 Dante escreveu para ela na época em que era seu

buscá-Ia se ele em�resta� sua caneca para eles. Júlia! sítio. Anselmo .ex�ge. que Lucrécia lhe de�olva �� 1 noivo e diz a Doidão que sente pena ao lembrar que
aconselha Amanda a Investirem Rafa. l lembranças d.e Inf�ncla de Bran�a, mas ela diz que ja 1 ele acabou se casando com Lucrécia. Doidão fica com

. .

; devem ter Sido Joga.das �o lixo. So�ya vê

carlo"\1 ciúmes ao ver Doidona relembrando o passado,
SEXTA - N�na .fala pa!a. JJ que vai reformar a empresa e i conversando com Mana e diz que os dOIS se �erecen.. ! Doidona comenta com Doidão que tem certeza de
ele flcasatisfetto.Lavfnia pedeque Robusto descubra se ! Carlos a acus� de s�r arroga!lte, o que .delxa Sonya i queumdiaLucréciajágostoudeMikhail.

.

Amarante está mesmo morto. Gigi e Frank devolvem a ! perturbada. Miguel diz a Mcacir que ele fOI alvo de uma I
cachorra a Quebra-Queixo, que lhes dá a caneca. Lenita II armação de Lucrécia, mas Moac!r qarante que o ú.nico lfica desconfiada ao saber da reforma de Nina. culpado pelo que aconteceu fOI ele mesmo. Olavmho r;
Francisquinha descobre que Gigi e Frank roubaram a I

leva Mári� para o spa. Aida e Márcia Anita tentam > SENHORA DO DESTINO
cachorra e exige que peçam desculpas a Quebra- abraçarMano,maseleastratafnamente. ( ., . .

Queixo. Quebra-Queixo fica furioso com Frank e Gigi e ! . , ,. N ! SEGU.NDA - Vara dlz a Plfnio que J� es�á com tudo

diz que só vai emprestar sua caneca se eles fizerem I QUARTA
- Olavinho garante a Aída que ele e Lúcia vao I planejado para le�ar.Dado emb?ra.Claudla olha para <:

faxina no barco.Daniel garantea Nina queem breve vão i conseguir tirar Mário dela,deixando-a arrasada.Doidão ! retrato de seu pai e Jura q.ue vai fazer com que Naza!e
conseguir provas contra JJ. Gigi e Frank mostram a ! explica para Sidarta que se arrepende de ter deixado 1 pague pel? m�rte dele.Daiane garan�e a Bruno qu� nao

caneca a Rubico. lavínia percebe que Júlia está! Ana sozinha em Ouro Negro,mas diz que foi correndo o i quer terminar o namoro com ele, deixando-o radiante.

gostandodealguém.Rafaficachateadoporterperdido 1 mundo que ele conheceu Doidona. Sidarta estranha, 1 Nalva deixa elar,? para Th0'!1as que não vai perder
Júlia. Nina aproveita que está na casa de Sinésio para! poi.s achava que os pais haviam se conhecido no Rio. 1 tempo se �le nao estiver dlspo�to a casar co� ela.

ficar perto de-Daniel. JJ dá uma bronca em Rubico por! DOidona fica perturbada e muda deas�unto.A�emar se I Thomas vat embora"m�s Nalva nao se .�bala, pOIS tem
ele ter reclamado dele para Encarnação. Floriano I oferece para comprar a fazen?a de Miguel, aflrma�do l cer�eza de qu� ele �al voltar. Sebastlào conta para

convida Júlia e Querubim para serem seus padrinhos. I que este era o sonho de seu pal.Sonya conta para Joana I Jan�ce que Guilhermina está �_ospedada. na casa do

Lavínia diz a Francisquinha que contratou Robusto para que Elvira desaparec�u?o spa.Miguel fala cere Adernar .t B��ao e ela fica morrendo de ciumes. Mana .Eduarda e

investigar a morte de Amarante, mas confessa que não l que sabe que ele esta ali a '!1an�ode LU,c�écla egaran�e I
VIriato son�am em. ter logo u'!1a casa que seja só deles.

acredita que ele esteja vivo. Sandoval pergunta a I q�e a �azenda K�ra.mazov Ja.mals estara a venda. Mário Eleonora diz a Jenifer que vai começar a proc�rar u�
Robusto se ele acha queAmarante pode estar vivo. dIZ a Aída que Olavlnho pediu-lhe que fosse morar com , apartamento para ela� morarem com Renato. Glov�nnl

I
ele. Márcia Anita pede que Mário pense bem. Mário ! leva toda a sua família para ver o shaw de Cresdlda.

SÁBADO _ Robusto diz a Sandoval que Amarante pode deixa claro para Márcia Anita que não quer que ela fale ! Cresci Ida engasga ao ver Giov�rini e �ão co.nse.gue
estar vivo, sim. JJ fica feliz quando Nina aceita seu! mal de Olavin�? nem de Lucrécia �a sua fn.:n�e. Joana ! canta!, para des�spero. de Ubiracy, Giovanni diz a

convite para jantar e garante a Encarnação que a! conta.paraLetlclaquechegouumbll.hete�nonlmop�ra 1 Cres.c�lda que quis OUVI-Ia cantar. para sa�er s� ela

relação deles ainda vai mudar.Conradodiza Prata que a l Moacir que ela tem certeza que fOI escnto por Elvira. 1 servlr�a para puxar o samba na Unidos de �ao MIguel.
empresa de Rafa está indo muito bem e sugere que ele I Letícia aconselha Joana a mostrar o bilhete a Moacir. 1 Crescilda se anlm.a, faz .um s�ow maravilhoso e é

vá visitá-Ia algum dia. Sandoval diz a Lavinia que! Rosário sugere que Gigi dê aulas de inglês para ganhar ! contratada por Giovanni. Mana do Carmo observa

acredita que Amarante possa estar vivo. JJ descobre I um dinheiro extra. Miguel diz a D.imitri q�e ? fazen.da 11' Isabel.dormind? .no qua.rto que �uardou para e,la e fica
que Nina esteve naempresa sem elee manda Marlynão ! Kara�azov deve, �er alguma Impor�ancla rnurto emocionada. V�vlane sal da clínica e vê Nazare sendo

deixar que ela veja nenhum documento. Lenita puxa! especial para Lucrécta.Scnya pede queMlguelfaçaalgo 1 presa. Isabel diz a Edgard q�e quer volta� para seu

Daniel com roupa e tudo para dentro da piscina e lhe dá I! para. aju�arMoacir, '!1as ele ��isa que não quer se meter ! emprego no re�taura�te, deixando-o radiante. Vara

um beijo.Nina vê os dois se beijando e acaba discutindo na história em respeito à Letícia. ! percebe que Pllnlo sumiu com Dado e fica desesperada.
com Daniel, mas eles logo fazem as pazes. Rosário ,- ,'" I. .

convida Nina para ser sua madrinha, mas explica que! QUINTA- Lucrécia diz aMiguel que quer conversar com . TER�A. - �arla do Carm? garante a Vara que V�I tomar
não quer JJ para padrinho. Nina consegue entrar no I ele. Kiko fala para Olavinho que acha que não vai gostar j providências. Nazaré deixa .que os repórteres tl�em sua

escritório de JJ sem que Marly veja e descobre qual é a 1 de ter outro irmão. Gigi pede a Doidona para anunciar ! foto ac :hegar na deleqacia e garan�e que vai �rovar
nova senha dele no banco. Rafa volta a trabalha.r na ! suas �ulas de inglês na rádio: Olavinho convida Mário

I qu� I�abel é sua fil.ha.Josivaldo anunc�a para Reglnaldo
empresa, para felicidade de Amanda.Samuca mostra a i para Jantar em sua casa e diZ que quer apresentá-lo e (�1VIane que vai �e casar com �azaré. Jacques fica

Bartô que descobriu de que navio vieram as �I oficialmente para toda a família. Letícia vê Lucrécia fun�so ao desco�nr que Alberto Jogou fc:ra todas as

antiguidades e onde ele afundou. Bartô diz a Samuca conve�sando c�m Miguel e se espanta.Lucréc!a garante � beb�da� que el� tinha em casa. Eleonora nao encontra

que já tinha todas essas informações, mas avisa que o l
a L�t�cla que vela tentar fazer?s paze.s com Miguel,mas ! VenanClo e Jemfer �e oferece par� esperá-lo no po�to

tesouro não está mais no local. Lenita garante a JJ que I Le_tlcla percebe que ela esta.mentindo � .

a e�pulsa. ! da van para lhe pedir qu.etome cUidado. Isabel fica�nste
Nina só está freqüentando a casa d� Sinésio para poder Miguel fica orgulhoso com a .atltude de. Letlcla',A.lda fica ! ao saber que�Naz�ré fOI presa, �as g�r.ante.a Mana do

se encontrar com Daniel, Rafa diz a Amanda que ainda I �rrasada a? saber qu� �Iavlnh� convl�ou Mano para !
Carmo que nao vai vê-Ia �a cadela.�llnlo vai com Dado

está magoado por causa de Júlia, mas quer uma nova 1 Jantar. Munia, Carlos, Juha e Mana combmam de alugar t para �ma pousada em Italpava.Mana Eduarda fala para

chance para o namoro deles. ! em conjunto a casa de Márcio e Anita. Sonya fica com ! D�rglval qu� ele tem que entregar sua casa ?té o fim do

! ciúmes ao saber que Carlos vai morar junto com Maria, II
mes ou ela Irá processá-lo. O filho de Dorglval anota a

COM EÇAR DE NOVO I mas disfarça.Artur assina um contrato e comemora com placa do carro de Maria Eduarda. Viriato avisa Edgard
Carmem.Júlia ouve Jairo comentando que Gigi é a nova qu,e Gisela, Guilhermina e Laura vão jantar no

SEGUNDA - Miguel e Anselmo ficam constrangidos! dona do coração de Pedro e fica arrasada. Teca diz a ! restaurante. Edgard fica nervoso, pois sabe que
com a presença um do outro. Anselmo decide ir I Márioqueestáfelizdetê-Iocomoirmão,masavisaqueé 'I Guilhermina é muito exigente. Maria do 'Carmo fica
embora e Abel fica com raiva de Miguel e Letícia.! complicado ser da sua família.Mário garante a Teca que furiosa ao. saber que Nazaré conseguiu liberda,de
Miguel pede que Abel esêute o que Letícia tem a.di�er. ! vai conquistar Lucrécia. I prov,isória. Reginal?o hesita em con��rdar com o

Um dos capangas de Tenório coloca um cor;npnmldo ! casamento de Joslvaldo, mas ele e V1VIane acab?lm
no refresco de Moacir,que bebe sem perceber. Lúcia SEXTA - Doidona diz a Lucrécia que está com vontade 1 convencendo-o de que Maria do Carmo não o ama e

garante a Linda que vai fazerde tudo para afastarMário de revelar o que sabe sobre ela, deixando-a apavorada. I merece sua vingança. Plínio descobre que não pode se

de Aída. Letícia explica para Abel que sabe que Miguel tem um lapso de memória por causa da dor de hospedar em lugar algum com Dado se não puder
magoou Pedro e Anselmo, mas garante que só está cabeça. Lucrécia afirma para Doidona que ela não pode ! provar que é seu pai. Leonardo leva Gisela até a casa de
tentando ser feliz ao lado de Miguel. Abel fica com provar nada do que sabe. Doidona garante a Lucrécia

I
Laura e acaba encontrandoMaria Eduarda.

pena de Letfcia e faz as pazes com ela.Moacir começa a que as provas de todas as suas maldades vão aparecer.
agir como um bêbado e acaba caindo desmaiado no j Abel fi3la para Anselmo que vai tentar fazer c9m que QUARTA - Leonardo se emociona ao ver Maria Eduarda,
balcão do bar. Um fotógrafo contratado por Tenório i Lucrécia devolva as lembranças de infância de' Branca. I mas ela o ignora completamentel deixando-o furioso.

registra tudo. Um rapaz leva Moacir desmaiado para! Anselmo pede que Abel mantenha Branca longe de Gisela pede que Leonardo vá embora, mas não

casa e Joana pensa que ele se embebedou por causa I Lucrécia, mas ele não leva o aviso a sério. Sidarta ! co�segue evitar que ele insulte Mari� Eduarda diante de
de Elvira. Mário liga para Márcia Anita, que tenta 'I-examina Miguel e fala que ele está bem, mas pede que I GUllh�rmina. Nazaré encont�a Cláudia e Leandro em sua

estender a conversa até que um rastreador da polícia faça exames mais detalhados. Miguel diz a Sidarta que j cama e os ataca, furiosa. Isabel vê Nazaré e decide
descubra onde ele está.Miguel estranha ao saber que 1 seu problema é apenas estresse. Letícia comenta com i chamá-Ia �e mãe para ver se consegue controlá-Ia.
Moacir foi encontrado bêbado num bar. Pedro não! Sidarta que Miguel teve um lapso de memória e ele i Nazaré fica com ódio de Isabel, mas finge fazer o jogo
consegue decidir se gosta de Júlia ou de Gigi. Miguel li afirma que isso pode ser sinal de uma doença mais ; dela. Leandro espera que Nazaré se distraia e consegue
qiz a Letícia que vai reformar sua antiga casa. Mérilin

� grave. Isadora contrata Gigi para dar aulas .de inglês a ! imobilizá_-Ia. Nazaré diz a Isabel que foi solta porque
acaba comentando sem querer com Ademar que! Betinho e Pepê. Miguel confessa para Letícia que tem I consegUIu provar que ela é mesmo sua filha através de

Miguel pagou a Artur para que ele desse em cima de I esperanças de que Pedro se aproxime dele. Abel � um exame de DNA,mas Isabel não acredita.Cláudia se dá
Carmem.Ademarfica muito perturbado,mas disfarça. ameaça chamar a poUcia se Olavinho não permitir que ! conta de 9ue Nazaré vai insistirem ficar mora��o em sua

. ! ele procure pelas coisas de Branca. ! cas�. �ana d? Car�o te�e que Nazaré conslg� �scapar
TERÇA - Olavinho diz na televisão que não é mais! ! daJustlçaedlzaGlovannlquet�mq�e.darumJ�ltodela
possível confiar em Moacir e faz um apelo para qJ,.le 1 SABADO - Gigi confessa que ainda não tem para onde 1 pagar pelo que fez. Madruga diZ a Pllmo que vai ter que
Mário volte para casa, fingindo estar preocupado. Arda ii ir. Pedro avisa que ela terá que sair quando ele chegar, ! levá-lo de volta, por ordem de Giovanni. Plínio tenta fugir
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Colhendo os frutos
Carol Castro tem agradado
tanto que a atriz foi convidada

para estrelar uma minissérie a

ser produzida por um canal a
cabo. Até o momento, a atriz,
que interpreta a Angélica em

"Senhora do Destino", não
divulgou maiores detalhes
sobre esse trabalho e tampouco
confirmou se aceitará a

proposta. Só o tempo dirá.

Dizendo não
Mais uma vez Amanda Françozo disse "não" ao
convite para posar nua.Tanto a "Playboy" como a

"Sexy" têm assediado a bela, que por sua vez acha
muito cedo para encarar este tipo de trabalho.

.Cinema itinerante
Além do Festival de Belém, Dira Paes também
está na mostra de cinema itinerante que até o

mês de maio levará os bons filmes nacionais a

vinte municípios do Estado do Pará.

mas está preocupado porque ela está mais
interessada do que ele. Jaque aparece na casa de
Bernardo sem avisar, deixando-o surpreso. Kiko avisa
João que Natasha não é fácil de lidar. João paquera
Natasha, que lhe dá um tremendo fora. Bernardo e

Jaque ficam juntos. Vilma descobre que foram Bel e

Cabeção que roubaram sua santa e fica furiosa.Betina
chega de viagem e diz a Naná que está louca para
encontrar Bernardo e fazer as pazes. Jaque se sente

enjoada e Rita desconfia que ela esteja grávida.
Bernardoe Betinaseencontram no colégio.

Na maior calma
Fofoqueiros do bem andam espalhando que
tanto Glória Maria como Carla Camurati têm a

mesma mania:as duas estrelas fazem as suas

compras de supermercado durante a

madrugada.

"Assassinato na

Academia de
Letras", que
relatará a morte

violenta de vários
imortais.

SEXTA - Bernardo explica para Jaque que está
chateado por causa de outra menina.Jaque garante QUINTA - Conradodiza Lenita que estavam brindando ao

que vai fazer com que ele a esqueça.João vê Natasha sucesso da empresa de Rafa. Lenita fica desconfiada.

e fica apaixonado. Jaque fala para Bernardo que Pedroca acha Lenita linda e aconselha Floriano a ceder aos

nunca semtiu por alguém o que está sentindo pareie. encantos dela. Amanda garante a Rafa que Júlia ainda

Marcão apresenta Download. para o pessoal da gosta dele.JÚlia diza Querubim que é dele que gosta eele

república.Jaque diz a Rita que está apaixonada por fica perturbado. Nina pede que Sinésio a deixe reformar a

Bernardo. Aline apresenta sua amiga Amanda para empresa e ele concorda. Quebra-Queixo deixa

Bel. Bernardo diz a Download que gostou de Jaque, Francisquinha tomando conta de Cachorra, mas ela

I RESU.MO DAS NOVELAS I
MALHAÇÃO
SEGUNDA - Bernardo fica impressionado com a beleza
de Betina.Ele tenta chamar a atenção dela e devolver o
livro que deixou cair, mas ela não o ouve. Naná coloca
um piercing na sobrancelha. Bernardo descobre que o
livro de Betlna tem o selo de uma biblioteca e diz a

Download que vai seguir esta pista para tentar

encontrá-la. Betina sonha em filmar uma expedição à
Amazônia e fazer seu primeiro documentário.
Bernardo olha os arquivos da biblioteca e descobre o

endereço de Betina. Júlio César não se conforma por
ter perdido seu emprego e ter que se mudar para um

bairro mais humilde. Rita, mulher dele, garante que-as
coisas vão melhorar. Bernardo descobre que Betina se

mudou e fica arrasado. Marcão e Kitty chegam na

república.Rafa se interessa por Kitty,mas Marcão deixa
claro que estáali para tomar conta dela. Marcão joga
sem querer uma bola em cima de Naná, que se

machuca. Naná vai fazer um curativo com Miguel e ele
comenta que é pai solteiro de um menino chamado

Bernardo.Taty,a irmã mais nova deVivi,chega da Suíça.

TERÇA - Bernardo explica.para Betina que a viu deixar
cair um livro e diz que ela é a menina mais linda quejá
conheceu na .vfda. Betina fica encantada com ele, Naná
vai até a casa de Miguel e acaba entrando por engano
no ateliê de Horácio. Horácio faz um escândalo. Ele e

Naná se detestam instantaneamente. Miguel explica
para Naná que ela está com uma reaçãoalérgica.Betina
liga para Naná e fica preocupada ao saber que ela teve
uma alergia. Bernardo descobre que Naná está na casa

de seu pai e se oferece para levar Betina até lá. Taty
conhece Pedro eotrata com desdém. Rita se incomoda
com o comportamento agressivo de João, mas Júlio
César dá razão a ele. Bernardo beija Betina e diz que se

apaixonou por ela à primeira vista. Rafa e Marcão

disputam a atenção de Kitty, que não quer saber de
nenhum dos dois. Kitty confessa para Bel e Miyuki que
nunca beijou alguém,deixando-as chocadas.

QUARTA - Rita pede que Pasqualete dê bolsas para
Jaque e João no Múltipla Escolha. Pasqualete concorda.
Vilma deixa de pagar uma parte do salário de Bel e

Cabeção, explicando que o Giga sempre dá prejuízo
durante as férias. Rita diz a Juliana que ela pode
freqüentar o clube agora que seus irmãos estudam no

Múltipla Escolha,mas o porteiro não a deixa passar sem

carteirinha.Taty passa por Juliana e mal a vê.mas Pedro
deixa que ela entre no clube como sua convidada.

Jaque aconselha Betina a explicar a situação para
Bernardo e garante que ele vai entender. Cabeção traz
a conta de João sem queele tenha pedido, irritando-o.
Betina explica para Bernardo que vai passar um mês

víajando para fazer um documentário. Bernardo teme

que Betina vá se interessar por outra pessoa durante ii

suaviagem,mas ela garante que isso não vai acontecer.
Bel conta para Cabeção que teve uma idéia para fazer
com que Vilma pague o resto do dinheiro deles. Bel e

Cabeção fazem com que Vilma acredite que está tendo

alucinações porcausa de um sentimento de culpa.

QUINTA - Bernardo se desespera e pede que Miguel
mande uma ambulância. Betina explica para Kitty que
Léo é apenas um amigo de infância. Kitty sugere que

....Betina tente explicar a situação para Bernardo. Betina

liga para o celular de Bernardo, mas ele não ouve.

Miguel diz á Bernardo que Jaque só se feriu levemente.
Bernardo explica para o pai que não teve culpa, mas
insiste em esperar que Jaque acorde para pedir
desculpas. Betina acha que Bernardo não está
atendendo o celular porque não quer falar com ela.
Jaque fica encantada com Bernardo. Naná avisa Betina

que ela vai ter que viajar naquela noite mesmo. Júlio
César ameaça ser grosso com Bernardo, mas Jaque
garante que o acidente foi culpa dela. Miguel
aconselha Bernardo e tentar conversar com Betina
antes que ela viaje. Bel rouba a santa deVilma egarante
que seu sumiço é castigo dos céus. Bernardo vai até a

casa de Betina,mas descobre que ela já viajou com Léo
e fica com ciúmes. Rita percebe que Jaque se

interessou por Bernardo.Jaque convida Bernardo para
um passeio. Bernardo não fica muito animado com a

idéia,mas Download o aconselha a ir.

\. 'I
II

Mudando de endereço ,

Preocupada com a crescente onda de violência,
Carolina Ferraz quer mudar-se do condomínio
onde mora, no Rio de Janeiro. A atriz pretende
instalar-se num apartamento bem confortável.

Fraldas é mamadeiras
Â' cantor,a 111"alia já �visou 9,ue neste alflo dimi'
trabalhp;É'ql-l� eta.,quér eng

·Discreto
Davi Moraes é sempre muito acessível, mas o cantor se fecha quando
o assunto é Ivete Sangalo, ou qualquer outra especulação que se

refira a sua vida pessoal.

SABADO- NÃO HÁ EXIBiÇÃO

COMO UMA ONDA

SEGUNDA - Encarnação, para enqanar JJ,diz a Nina que é
Mariléia ao telefone. Daniel marca um encontro com Nina
na casa de Francisquinha.Nina diza JJ que vai almoçar com
Mariléia e ele a obriga a sair com o segurança.Virgínia pede
que Prata seja seu fiador e ele aceita imediatamente, para
desagrado de Alíce.Júlta chora de decepção ao pensar no

pai. Lavínia pergunta a Querubim o que houve entre ele e

Júlia no Rio,mas ele desconversa.Júlia tenta conversar com
Querubim, mas ele não quer. Francisquinha pede que
Querubim tenha cuidado para não magoar a pessoa que
ama. Lenita diz a Daniel que JJ vai descobrir se ele e Nina
continuarem se encontrando. Encarnação percebe que JJ
está sofrendo por ter um casamento de fachada com Nina
e pergunta a ele se vale a pena.JJ fala para Encarnação que
Nina um dia vai amá-lo como ele a ama.Samuca garante a

Frank que vai conseguir dobrar Bartô,mas ele não acredita.
Alice fica com ciúmes da atenção que Prata dá a Virgínia.
Rafael e Conrado percebem e garantem que e besteira
dela.Frank ensina para Samuca quais armadilhas Bartô pôs
na ilha.Samuca vai à ilha de Bartô sozinho. Benvindo avisa
JJ que Nina foi almoçar na casa de Francisquinha. Sinésio
decide pescar e Mariléia implora que Prata vá com ele.
Samuca encara Bartô e diz que émergulhador.

TERCA - Gigi, Frank e Rubico se preocupam com a demora
de Samuca e temem que ele tenha sido capturado por
Bartô. Rafa vê Amanda brincando com Gigi,Frank e Rubico
e diz que ela tem jeito para ser mãe.Amanda comenta que
perdeu o único homem com quem já havia pensado em se

casar. Rafa fica perturbado.JJ vai à aldeia e diz a Nina que
decidiu almoçar com ela.Rubicovê o carro de JJ na aldeia e

desconfia. Daniel chega na casa de Francisquinha e fica
arrasado ao ver JJ.Bartô e Samuca mostram suas cicatrizes
de navegador um para o outro. Lavínia fica nervosa ao

saper que JJ está na aldeia e pede que Sandoval mande
Querubim na casa de Francisquinha. Lavínia manda
Benvindo sair do bar quando ele diz que trabalha para JJ.
Benvindo se irrita, mas é expulso por Sandoval e promete
se vingar.Querubim vê Júlia conversando com Rafa e não

gosta. Samuca garante a Gigi, Frank e Rubico que ficou
amigo de Bartô. Daniel consegue falar com Nina sem que
JJ veja. e combina um encontro na casa de Sinésio e

Mariléia, durante o chá-de-panela de Rosário. Sinésio não

consegue pescar nad'il e pega um peixe na empresa.
Samuca diz aos meninos que vai tentar determinar de que
época são as moedas para descobrir de qual navio elas
vieram.

QUARTA - Sandoval garante a Rubico que está bem.
Rubico se recusa a ir embora com JJ. Francisquinha reza

pedindo proteção a Daniel contra o ódio de jJ. Rubico

pede que Sandoval o adote e ele fica emocionado.JJ diz a

Nina que não se encontre mais com Daniel. Ela garante a JJ

que não vai traí-lo,mas avisa que não lhe pertence.Júlia diz
a Querubim que eles precisam conversar, mas ele se

esquiva. Sandoval garante a Rubico que vai adotá-lo assim

que provar sua inocência. Francisquinha recomenda que
Sandoval conte a Rubico que é pai dele.Alice descobre que
o peixe que Sinésio pescou, na verdade, veio da empresa
dele.JJ diz a Rubico que ele vai se arrepender se voltar a se

encontrar com Sandoval. Lenita pergunta a Rosário se está

pronta para sair da mansão e morar em casa de pescador.
Rosário fica ressabiada. Samuca diz a Frank e Gigi que
precisa pegar a caneca de Quebra-Queixo para investigar
de que período ela é. Fr�nk tem uma idéia para pegar a

caneca.

'1..:....•. - ..

com Dado, mas Madruga e seus capangas o cercam.

Jurema comenta que Laura está cada vez mais esquecida,
deixando Alfred preocupado.Josivaldo conta para Bruno e
Bianca que vai se casar de novo. 'Isabel diz a Cláudia que
não quer ficar morando com Nazaré e pede a Edgard para
ir para a casa dele. Edgard fica radiante. Leandro tenta

convencer Cláudia a sair da casa também, mas �a afirma
que seu lugar é ali. Laura apresenta Guilhermina para
Edgard eViriato ..

QUINTA - Vara leva Dado embora, deixando Plínio
arrasado. Giovanni vê Oanielle e Venâncio juntos e avisa
ao rapaz que eles terão que ter uma longa conversa.

Isabel é muito aplaudida pelos funcionários ao chegar ao
restaurante de Edgard,que fica radiante ao vê-Ia. Leandro
pede que Cláudia tome cuidado com Nazaré, mas ela

garante que sabe se cuidar.Cláudia tropeça,cai da escada
e fica desacordada no chão. Nazaré observa. Giovanni e
seus capangas levam Venâncio até um local afastado.
Maria do Carmo pede que seu advogado descubra quais
são os direitos de Plfnio em relação a Dado. Nazaré checa
a pulsação de Cláudia e fica radiante ao perceber que o

coração dela não está batendo. Ela diz no ouvido de
Cláudia que não a matou,mas matou seu pai.Shirley toca
a campainha da casa de Nazaré. Leandro vê Shirley
batendo na porta de Nazaré e tem uma sensação ruim ao

perceber que Cláudia não atende a porta. Nazaré diz a

Leandro que Cláudia está morta, mas garante que não

teve nada a ver com aquilo. Leandro vê Cláudia
desacordada e se desespera. Guilhermina elogia Viriato

para Maria Eduarda, mas não gosta de saber que ele é
sobrinho de Sebastião.Venâncio garante a Giovanni que
ama Danielle e prefere morrer a perdê-la.Giovanni decide
dar a mão de Danielleem casamento aVenâncio e diz que
insiste em ser o padrinho, deixando-o pasmo. Leandro
acusa Nazaré de ter matado Cláudia e garante que vai
mandar prendê-Ia. Cláudia acorda, para espanto de
Nazaré. '

SEXTA - Leandro quase desmaia de felicidade ao ver que
Cláudia está bem. Nazaré fica furiosa. Cláudia diz a

Leandro que tropeçou sozinha, afirmando que Nazaré
não lhe empurrou. Leandro decide levar Cláudia para um

hospital para ter.certeza de que não houve nada com ela.
Josivaldo fala para Nazaré que trouxe todos os

documentos para dar entrada nos papéis dê casamento.

Nazaré se dá conta de que, depois que se casar com'
Josivaldo, vai se tornar madrasta de Isabel e sogra de
Cláudia. Cláudia se lembra de que Nazaré confessou ter

matado seu pai e desmaia. Leandro conta para Dirceu que
Cláudia sofreu um acidente e está no hospital. Maria do
Carmo aconselha Plfnio a criar coragem e lutar por seu
filho. Shao Lin manda Gato ter certeza de que Seboso

participou do seqüestro de Bruno e então oferecer para
ele um emprego na academia. Eleonora descobre que
Renato vai receber alta e torce para conseguir a guarda
provisória dele. Plfnio decide virar um homem

responsável e trabalhar na loja de Maria do Carmol para
felicidade dela e de Angélica. Leonardo diz a Alfred que
gostaria de fazer as pazes com Maria Eduarda. O
mordomo então diz ao empresário que ele precisa dar o
primeiro passo. O médico diz a Leandro que Cláudia está
em choque por causa do susto,mas garante que ela está
bem fisicamente. Dirceu conta para Maria do Carmo o

que houve com Cláudia e eles decidem ir ao restaurante
dar a noticia a Isabei.

SASADO -Guilhermina diza Dr.Jorge que vai esperar até
o momento em que o quadro estiver.sendo leiloado para

.

se vingar de Sebastião e, principalmente,de Dirceu. Plínio
fica impressionado ao perceber o quanto a prefeitura de
Vila de São Miguel gasta.Angélica disfarça e pede que ele
não se preocupe com aquilo. Nazaré exige que Josivaldo
a leve até a casa de Maria do Carmo e anuncie que vai se
casar com ela. Josivaldo garante a Nazaré que vai ser
muito pior para Maria do Carmo se eles mostrarem que
vão casar fazendo uma grande cerimônià. Alb�rto vê
Shirley chorando e lhe dá um beijo. Shirley fica ofendida,
pois acha· que Alberto está brincando com seus

sentimentos. Maria Eduarda pede que Gisela ajude Laura
.

e ela garante que vai tentar. Laura sente a falta do Barão e

torce para que ele volte logo. Bruno fica revoltado ao

saber que vai ter que andar com dois seguranças.Gato diz
a Shao Lin que Seboso confessou.Shao Lin finge oferecer
um emprego a Seboso. Nazaré descobre que Cláudia está
no hospital e decide ir vê-Ia. Isabel fica pasma ao saber
que Cláudia caiu da'escada e Maria do Carmo se oferece
para levá�la ao hospital. Danielle concorda em Ir para
Recife com Venâncio. Vara aconselha PUnia a esquecer
Dado, deixando-o furioso, Nazaré vê Cláudia dormindo
em sua cama de hospital e se aproxima dela com um

travesseiro,para sufocá-Ia.Maria do Carmo,Dirceu e Isabel

! entram no quarto e vêem a cena,

I
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Ritual de beleza para o corpo
o banho, além de ter uma

função higiênica, pode ser

também um momento de

terapia e descontração. O
segredo é transformar este
simples ato num momento só

seu, aproveitando para cuidar
da pele, relaxar e se livrar do
estresse.

Este segredo já conhecia a

rainha Cleópatra, no Egito
antigo, famosa por banhar-se
numa banheira com leite de

,

cabra. Mal sabia ela que séculos
depois seria descoberto que o .

ácido lácteo é um poderoso /::,. As buchas são excelentes aliadas na hora do banho. Prefira as macias e naturais

estimulante da produção de colágeno e elastina, marinhas, combate a flacides; arnica combate o

substâncias que sustentam a pele. Hoje, não precisamos ressecamento da pele; cânfora e tomilho são
mais recorrer à uma banheira cheia de leite porque antiinflamatórios; citronela, cravo, eucalipto e pinos são
existem no mercado uma variedade de produtos, desde tonificantes e descongestíonantes: confrei é cicatrizante
buchas aos mais sofisticados cremes, que incrementam para peles com estrias..hamamélis e calêndula é
o banho. adstringente para peles acneicas; lavanda, mangerona,
Um banho de vinte minutos é o suficiente para dar tangerina, alecrim, alfazema e camomila funcionam
limpar e revigorar a pele, prevenir ou amenizar como relaxante, calmante e. tranqüilizante; limão é

problemas de flacidez, celulite, acne, entre outros. Use purificante: menta, antidepressivo; neroli ativa a

um sabonete neutro e uma bucha macia, as melhores circulação; papaína contida no mamão é uma enzima
são as buchas naturais e na hora em que estiver capaz de remover células mortas e suavizar a pele; rosa é
ensaboando o corpo, faça massagens com movimentos refrescante; sândalo e ylang-vlang são estimulantes e

circulares, começando pelos pés, passando pelas pernas, afrodisíacos; e as sementes de uva, amêndoas doce e

coxas, barriga, braços, até chegar ao pescoço. Nas castanha-da-pará são hidratantes e preveniem estrias.

costas, use uma bucha com cabo longo e esfregue bem Pelo menos uma vez por mês, a pele merece uma limpeza
dos quadris até a nuca, isso vai ativar a circulação e profunda. Isso é feito através de uma esfoliação na hora
amenizar dores musculares. do banho. É só usar sabonetes ou cremes abrasivos à
Uma massagem corporal pode ser feita com uma bucha base de grãos de polietileno ou sílica, que fazem uma

embebida em óleo de banho, ao invés do sabonete. Isso abrasão na pele dando adeus as asperezas dos cotovelos,
fará com que a pele fique mais hidratada. Em joelhos e calcanhares. Pode ser aplicado no corpo todo,
movimentos circulares, sempre de baixo para cima, a mas deve-se ter cuidado com as áreas do corpo onde a

massagem atua como uma drenagem linfática, ativando pele é mais sensível e fina.No rosto, prefira usar

a circulação e combatendo a celulite. É sempre bom produtos específicos para esta área de acordo com seu

lembrar, que no caso de celulite instalada o banho atua tipo de pele.
como um fator a mais no tratamento, mas é necessário Para fazer a exfoliação, umedeça o corpo e friccione o

procurar a orientação de um profissional especializado creme abrasivo suavemente com as pontas dos dedos,
eliminar a celulite. principalmente nas regiões mais ásperas. Não abuse
Outro segredo é tomar uma ducha de água fria logo deste recurso porque ele elimina as células mortas, mas
após o banho morno. O choque térmico ajuda a

se for feit9;;.cpm muita freqüência, acaba eliminando
tonificar os músculos. Mas cuidado, neste caso o banho

suas defesas. O ideal é fazer uma exfoliação a cada dez
deve ser morno. dias em peles oleosas e a cada 15 dias para peles secas.

Aliás, o banho deve ser sempre morno, tanto no Lembrando que pele com acne deve ficar bem longe de
inverno como no verão. Os banhos m�ito quentes exfoliaçâo. Procure um tratamente específico com

provocam o ressecamento da pele e flacidez na dermatologista.
musculatura.

.

Depois do banho, precisa hidratar a pele porque o
A bucha, aliada a um bom sabonete para pele oleosa, esfrega-esfrega da bucha e os cremes' esfoliantes acabam
retira todas as impurezas da pele e dá um golpe fatal na

pOmressecar a pite. Ressecamento e asperezas
acne. Mas aqui também é preciso cuidado: se as

fatl/llmente aceleram o aparecimento das rugas. Isso
espinhas já estiverem inflamadas, a bucha poderá ferí- pode ser corrigido aplicando óleos e loções hidratanteslas e espalhar sua secreção ocasionando o apareci�nto por todo o corpo, com massagens suaves.
de outras, assim o melhor jeito é massageá-las O que pouca gente se lembra é que a própria toalha de
delicadamente.

banho colabora para estragar a pele por isso evite

esfregar-se com ela enquanto estiver se enxugando.
Prefira dar leves batidinhas com a toalha pela corpo. Há

quem prefira nem se enxugar da maneira convencional,
e sim vestir um roupão felpudo deixando o corpo secar

naturalmente.

Aliado as massagens e à própria ação relaxante da

água, a aroma terapia é um grande auxiliar no combate
ao estresse. Utilizada há séculos no tratamento de

doenças, as essências dos óleos vegetais penetram na

pele pelas mucosas. Contidas na formulação de óleos e

sais de banho, nos sabonetes e

cremes hidratantes ou encontradas
em forma concentrada, as essencias
trazem benefícios -relaxantes e

também tonificantes, estimulantes e

descongestionantes.
A essência pura, que pode ser

comprada nas farmácias de

manipulação, também podem ser

usadas. Basta pingar de dez a vinte

gotas na água da banheira, ou num
vaporizador no chuveiro, e desfrutar
das mais gostosas sensações de prazer
e bem-estar.
Confira as propriedades dos
extratos das plantas: algas /::"Sabonetes, cremes e óleos de banho completam 'o ritual de beleza e prazer

ÁRIES - Sua predisposiçáo para os negócios estará exaltada,e será
bastante favorecido no amor. Este período já será bem melhor para
os seus ânimos.A pessoa amada,estará ao seu lado procurando
ajudar de todas as formas.

LIBRA - Examine com atenção suas possibilidades de se realizar

profissionalmente e descobrirá contatos pessoais e amizades,
que poderão lhe ser altamente proveitosos. Fase benéficà, para
solucionar problemas familiares.

CAPRICÓRNIO - Dia muito indicador de êxito e sucesso em todas as

coisas que empreender e, principalmente, no trabalho. O amor

estará bastante beneficiado,juntamente com a saúde e as relações
sociais e pessoais.

TOURO - Procure levar seus planos por um caminho seguro e,

tranqüilo, pois a fase que se iniciamuito o favorecerá neste

sentido, Procure realizar primeiro os sonhos que estiverem ao seu

.
' alcance.

ESCORPIAo - Novos planos para a sua elevação de cargo, de
conhecimentos profissionais deverão ser estudados agora. De
resto, a influência será ótima a vida amorosa e familiar e para tratar
com amigos e personalidades de nossa sociedade .

G�MEOS - Aproveite a fase atual para por em dia as obrigações
atinentes ao seu setor de trabalho.Quanto a saúde, será
necessário estar prevenido, pois tanto terá a possibilidade de
curar-se de um mal passageiro como estará exposto a sofrer um
declínio da resistência física.

SAGITÁRIO - Dificuldade na vida doméstica e desejos, poderão ser

concretizados neste dia, principalmente se manter otimista e mais
confiante. Sucesso amoroso, social e profissional.

CANCER - Sucesso profissional, social e financeiro e o que
prenuncia este dia para você. Poderá ter algum aborrecimento

passageiro provocado pelos filhos ou pais, mas não se desanime
com isso, pois as críticas serão construtivas. AQUÁRIO - O contato com nativos de Sagitário lhe será útil pois

receberá todo apoio. Do mesmo modo, retribua a colaboração,
LEAo - Tire de sua mente as más intenções, o pessimismo e o sendo mais atenta aos problemas dos outros e procurando dar a
desânimo. Coloque no lugar, uma boa dose de otimismo e força de sua opinião sobre certos assuntos, os quais você entende muito
vontade que tudo deverá melhorar para você. Evite o contato com bem.

pessoas suspeitas e o desgaste da saúde com excessos. ,

I PEIXES - Você terá ótimas influências para cuidar de questões
VIRGEM - Muito boa influência para você. Aproveite o bom fluxo financeiras, contábeis, bancárias. Não seja tão rude, para que o

para tratar dos assuntos familiares pendentes, para obter melhores convívio familiar possa ser mais harmonioso. Procuro ter um
resultados profissionais com pessoas nascidas em Peixes. conhecimento mais profundo sobre você mesmo.

o feitiço da moda.
Muito já se falou e mostrou sobre a MODA, essa palavra que
quando pronunciada nos faz lembrar de imediato as super
top models: mulheres longilíneas, hipnotizantes, capazes de
arrecadar milhões com poucos passos, ou geralmente
lembramos das vitrines que a maioria de nós, namora
naquele tempo entre o sair do trabalho e o retornar para a

casa. As vitrines nos apresentam geralmente aquilo que
usualmente não vai entrar em nossos guarda roupas.
Pessoalmente observar certas vitrines com seus produtos
coloridos, me felicita muito, afinal é muito tranqüilizante
saber que aquelas mercadorias estão lá e não em meu

armário. Mas esta é claro, esta
é

uma opinião que se estend
até a minha pessoa.
Vejo muitos indivíduos, consumidores, felizes saindo das'

lojas com muitas sacolas. Comprar parece que deixou de
ser necessidade e tornou-se diversão e quando-a questão
está em adquirir o lançamento da moda o ato dobra de
intensidade. O ponto x da questão é : o que fazemos com
tudo isso que adquirimos? Qual é o fundamento para se

consumir desta forma?
Silêncio .....ninguém tem a mínima ldéia.Será que já nos

tornamos escravos do mercado capitalista? Compramos
para a pura ostentação? Ostentamos o carro último
modelo, a calça recém lançada, o penteado da moda ....e

para quem? Para o vizinho que reside ao seu lado há

tempos, e ao qual você mal cumprimenta? Porém quando
possuímos algo novo estamos loucos para mostrar a ele, e
ele por sua vez aparece na próxima semana com algo
semelhante ou melhor que o seu. Parece que isso já é um
círculo vicioso, sem saída ....sem entendermos como fomos

chegar a isso.
A moda tem dessas coisas ...e assim como ela nos apresenta
as frágeis super top models maravilhosas sob base e pó
'compacto,juntamente com os produtos coloridos das
vitrines nos oferecendo a facilidade, ela também dita as

regras e domina o jogo, por que a moda tem esse poder. É
capaz de fazer milhares andarem com mesmas roupas,
aqu,elas da estação, fazendo parecer que nas ruas há um

verdadeiro exército uniformizado ou coisa além.
Há aqueles que tentam, como uma suspiro de
autenticidade e identidade dar um toque pessoal asroupas
do momento, o preferido nesses momentos é o coroa jeans. '

O sobrevivente número um de tesouradas, rasgos, tinturas,
adolescentes, etc, é o primeiro da lista quando o desejo de
mudar e se diferenciar dos demais bate a porta.
Mas ainda sim, continua sendo o velho americano jeans, o
presente dos Estados Unidos para o mundo, como diria
Charles James, renomado costureiro americano da década
de 1950. E deste tecido existem muitas peças envolvendo
diferentes formatos de corpos.

. � �
Certamente que com isto, não estou difamando a moda,
pelo contrário, este é apenas um prisma de situações das
quais estou acostumada a presenciar.
A moda sempre foi de grande ajuda para ver além do velho
muro que cercava a minha pessoa. Na realidade, ela pode
ser um abrir de cortinas para uma nova visão. Assim como

domina, também permite realizar muitos sonhos, podendo
se viajar e buscar em outros tempos, referências e'
inspirações, são inúmeros os caminhos'.
É uma arca de tesouros, onde cada elemento é essencial.
podendo ser o primeiro passo para um novo caminhar, e
nós acadêmicos de moda estamos construindo esse novo

caminho.

Moda Unerj
Por Daiana Riechel.
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I TRADIÇÃO AI Por Vanessa Raquel vanessactg@ig.com.br www.ctqlj.corn.br

��Jaraguá do sul vai balançar!!!!!
Um pouco da história desse

grande tradicionalista que
promete balançar
Jaraguá do Sul. ..

Com Vocês... João Luiz Corrêa •••

João Luiz Corrêa, iniciou sua carreira artística fazendo parte de

grandes grupos musicais do Rio Grande do Sul. Sua marca

registrada sempre foi, a simplicidade, a alegria e o carisma que
desperta junto ao público.

Em 2001 lançou o CD "Campeirismo III"
em destaque a música "Me vou pra
vaneira" tocou em vários programas de
rádios de todo Brasil.

João Luiz Corrêa, uma das maiores
e mais sólidas estruturas do sul do
Brasil, tanto em transporte de

equipamentos quanto a

sonorização, equipe técnica,
iluminação e equipamentos
digitais de última geração,
qualificando o trabalho de palco,

2002 lançou o segundo CD do Grupo
Campeirismo intitulado "Bom para
ouvir e dançar", em parceria com a USA

DISCO, várias músicas deste CD
estouraram em programas de rádios,
consolidando seu sucesso.

João Luiz Corrêa é sinônimo de sucesso na música gaúcha, ao longo
de sua carreia já deixou sua marca registrada, sua simplicidade e sua

alegria junto ao público marca sua personalidade. Pessoa carismática
por onde tem passado deixa amigos e também muita saudade.

(
Já fez parte de grandes grupos musicais do Rio Grande do Sul, em 1998

lançou seu primeiro CD intitulado "Campeirismo", surpreendendo a

crítica e

público. Foi escolhido como "melhor repertório de bailes do ano", em
pouco tempo suas músicas percorriam as rádios do sul do Brasil.

O Grupo Campeirismo que lhe

acompanha, é integrado por
música qualificados,
proporcionando assim grandes
espetáculos por onde passam. Por
tudo isso ... João Luiz Corrêa e

Grupo Campeirismo, tem
condições de oferecer ao seu

público o melhor da música

fandangueira, firmando ainda mais
sua parceira com o sucesso.

2003 foi o ano de lançamento do
"Campeirismo IV",álbum duplo, um
gravado ao vivo e outro em estúdio.
Recebeu a' mais esperada premiação da
música gaúcha, o Disco de Ouro.

Logo viriam outros sucessos como seu segundo CD i'ntitulado
"Campeirismo 11'; com participação dos maiores acordeonistas do sul, na
música "Vanerão do mosquedo". Em 2000 gravou o CD "De rodeio em

rodeio" com o grupo "Campeirismo" lançado pela USA DISCO, mantendo
sua autentica característica fandangueira, estourando em vendagem.

Hoje, com enorme sucesso alcançado
em sua carreira artística toma o nome

; ----------------------------------------------------,II
iL� ._.__

Seleção Rodeio. Estadual \
de Campeões do MTG-SC" I

ç &�o���eri�& Ótica!
�Jn--iÍaBaI

:Em Jõ'lr.lDlJá: Av. Mal. Doodoro da Fonso:ca.790· Fone: 275-2479,!
.

Av. M,�;,�&II����OV��:���;��'t: ;��;t;'�:�;:;:2214. !
em Jotnvíne: Rua do Príncipe, 429· Fone; o!.22-727e

...... .1

Laço Peão

Nome, CTG e Região
1 ° Cloves Souza Cruz; CTG Princesa da Serra
1"
2° Cazuza Nunes Campos CTG Treze Guapos
5"
3° Rids Mendes qG Ôo preto 5�
4" Aldo Souza CTG Chaleira Preta 2"
5° Honeide Guesser,ÇtG'Mângueira da

'

Amizade4"
6° Marlon Fernandes CTG Os Praianos 7"
7° Albano Souza CTG Charrua 9"
8° Diogo Sens CTG Tropilha de Lei 11"
9° Daniel Giacomelli CTG Sangue de Farrapo .

12"
10° Alcides Pereira CTG Tropeiros da
Esperança 3"
Reservas
1 ° Laercio Zanete CTG Fronteira da Serra Q"

'

2° Roberto Carlos Dale CTG Sangue de
Farrapo 12"
3° Pedro Marcelo BorgesaGSàhgue de
Farrapo 12"

" _

4" Geraldo Rafael Sartori CTG Estância
Caledonia 8"

Laço Pai E Filho
Nome, CTG e Região
1 ° Osmar Herculano Pereira CTG Os Pralanos
7"
Renan Herculano Pereira CTG Os Praianos 7"
Reservas
2° Luiz Angelo Harger CTG Chaparral 9"
Luiz Eduardo Harger CTG Chaparral s-

Laço Guri
Nome, CTG e Região
1'0L�onªraõ' Ribas.CTG EstanciçtÇiJQIllli;loa'
2° Antonio Augusto Pereira CTG Fronteira
Catarinense 10"
g0C'ú arbosa AmãralCTG ÔS-
1 , _%

4° Eduardo de Aviz CTG Antonio da
Concei ão 8"

Laço Rapaz
Nome, CTG e Região
[io'Anderson GohçaIVê]'LtG'Anto'i'lio
:Brassanini s- '!Ê%�;i;;:;
2°Tiago Gazella CTG Querência do

Chimarrã9 15"_

Reservas
1 ° Alexandre Mauro Dutra CTG Vaqueanos
do Litoral 7"
2° José'Féllpe Crodeiro CTG'Ôs P'ralan'ôs7it
2° José Rodrigues Souza CTG Porteira
Catarinense 6"

Laço Piá
Nome, CTC! e Região

rYi!� ,,' �

1 ° Renato Spilera Romagna CTG Pedro

Raymundo õs

2° Gabriel de Souza�cru:f@fG Mlnuano
-

�ptªLil_1ense.l! '-1,

Laço Patrão
Nome, CTG e Região
�10�.íXnt6nlo Lima'
bg,gj��?:ºU?!'�.u:;lí
2° Marcos Vidal Lohn CTG Os Praianos 7"
Reserva
[f'ô"lJndomar Matos'
'ç!q Ç9ntestÇlç!q ��
Laço Veterano
Nome, CTG e Região
i1 ° Ari Floriani de Souza aG peão Gauderio

'

;1",_ ,..." �,� ��'''w, ""'_

2° Ivelsino da Silva Neto CTG Gracilio Felipe
1"
Reserva

!Lo��2,'A.tl1Pr�sf2Q���it��],:,;:

Agenda Gaúcha, I I

Indústria e comércio de madeiras

312-0280
e
"

CASA CAMPEIRA
--

";,

fi__
Entidade: CTG TRAN€ADO DE GUAPOS

Cidade: FORMOSA DO SUL
Data de Início: 15/01/2005

.•..'tlf�I>%:.;I!I��"��.·�liiRWI»;'" �" ,w.$P�YJLYi.�:Et�W���']�l@RThnKr�,
Entidade: CTG REDEAS DA QUERENCIA
Cidade: VARGEM BONITA
Data de Início: 15/01/2

��'*aarfª�!�:�gs�a�r�o���f&dRO 6"

da Ouerência 15"
4° Regis Porto Ramos CTG Porteira
Catarinense 6"
50 Pedro Fernando CTG Sul Cat:arinense 6"
Reservas .' _,_ % ,_ _.,., ',. ,':
1 ° Marizon de S. Ezequiel CTG Inácio

Ant�nes Ezegl}ieI2"
2° Dionatan Dal Piva CTG Laço da S
'3"

-�,_
Entidade: CTG TRES DE OUTUBRO

Cidade: IBIAM
Data de Início: 22/01/2005

��••1fAfl'�.·�_.�i'�.

m��truffiWAEk'fRtl;L',<ú;�WlB;E!fmW;.� ,

.' �

Entidade: PIQUETE ESTANCIA CRIOULA

wJi Cidade: CORREIA PINTO
Data de Início: 23/01/2005

-------------

Temos cernes.
temperadas para

festas
Coxinho da Asa,

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

Confira nossgs
ofertas imperdlveis-

CARNES

.,

DEMARCHI
CARNES

Prove nossas
carnes especiais:

MARRECO,

JAVALI, COELHO

E OVELHA

Paleta Suína Sem Pele"., """.R$ 5,99
Linguicinha de Frango"." .. """,,,.R$ 4,99
Costela Recheada,,,.,,,,,,,,, .. ,,,,.,, .. R$ 7,95
Alcatra Com Osso.""."""., ... "" .. R$ 8,90
Frango Inteiro, ... "".,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,R$ 2,99

'j

FONE. (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL - SC
E-mail: demorchicornes@neluno.com.br
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2 - ÇOLOQUE AS LETRAS ,NICIAIS DAS FIGURAS NAS CASINHAS
INDICADAS E DES(U�RA O NOME DE FRUTAS MUITO GOSTOSAS!

SEXTA-FEIRA, 14 de janeiro de 2005

PÁGINA DA (RIANÇA

I - LIGUE OS PONTINHOS DE I A B2 E DESCU�RA ALGO
MUITO NECESSÁRIO PARA O CORPO CONTIDO NAS FRUTAS

4P.
• :6 7:
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• •
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•
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52 ·5158 48

• • ·53
•
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•

77 74
•
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Z - ENCONTRE SETE DIFERENÇAS NA �ANCA DE FRUTAS DO ZEZÉ

o gatinho
Rafael
Alverter
Nasatto,
completa
amanhã 1

aninho. Os
pais, Márcio e

Edileusa
mandam um

beijão

Comemora seu
4° ano de vida
no próximo di�
17/01, o
simpátiéo
garotinho
Vítorde
Souza.
Parabéns de
seu irmão
Lucas e seus
pais Lisiane e

>[0000lillOD

Embelezando
nossa coluna,
Anna Rúbia
Karsten, filha
de Marisa e

Egon,que no

último dia
12/12, foi

L•••••··········batizada

A bela Bruna
Caroline Fagundes
completa 5 anos no
próximo dia 17/01.
Seu pai Adriano, a
vovó Erica e os
dindos Gilmar e
Franciene desejam
um feliz aniversário!

",
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