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ALERTA

Juliano Nora, do Procon, lembra
os perigos dos �aterias escolares
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o CLIMA:
mínima: 20°
HOJE:
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AMANHÃ: . Sábado de sol e
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. Sexta-feira de sol e
nebulosidade variada
com pancadas de
chuva. isoladas.

MALWEE ALTERNATIVA

Novos reforços e jogadores que subiram do Juvenil se preparam para a Copa Sul, em fevereiro

Diretoria apresenta reforços
e viaja para pré-temporada

A diretoria da Malwee apresentou, na manhã de ontem, os seis

novos reforços da equipe para a temporada 2005. Os pivôs
Cristian (ex-AABB) e Chico Paulista (ex-Univali), o goleiro
Bagé (ex-Banespa), os alas Eka (ex-Anjo) e Rafinha (ex
Colegial) e o fixo Antônio (ex-Colegial) já viajam com o grupo

no sábado para São Joaquim, onde a equipe faz uma pré-temporada
até o dia 5 de fevereiro.
Além dos novos reforços, a diretoria também apresentou os

garotos do Juvenil que subiram e Cleiton, indicação de Ferretti que
veio da Paraíba e vai passar por uma fase de testes. • PAGINA 8

Fellz de quem faz.
Feliz de quem usa.
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Artesanato com jornal velho
resulta em renda para casal

• PÁGINA4

TRÂNSITO

Acidente na BR-280 causa a

morte de senhora de 56 anos

Iraci Lux Klitzke é a sétima vítima fatal neste ano. O acidente
aconteceu na Rodovia BR-280, Bairro Nereu Ramos, no início
damanhã de ontem.

• PÁGINA 7

INDICADOR ECONÓMICO

• Cotação U$$ Compra Venda
Comercial 2,716 2,718

............................................

Paralelo �,2ºZ �,22�
Turismo' 2,640 2,810
• Cotação Euro

............. �'?"E!sPéi
Dow Jones 10.471

Nasdaq
• Poupança (%)

2.045 1,34% T

0,7259
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OPINIAO

Movimento pendular
A decisão da Executiva

do PT de Jaraguá do Sul em

proibir a participação de
filiados no governo Moacir
Bertoldi não é nada além do
óbvio; assim como a

determinação de agir com

independência em relação
à administração. No pri
meiro caso, além de
coerente - os partidos foram
adversários na eleição -,

antecipa possíveis tentativas
de cooptação. No outro,
todavia, revela a ambi

güidade da legenda que,

por anos. afio, se colocou
claramente de um lado. Em

política, independência
significa possibilidades de
acertos futuros. Ou se é

oposição ou se é gqverno,
não existe meio-termo.

O que foi anunciado
com pompas e circunstância

-

não passa de estratégia de

marketing; que e xrgrr a

sorte para ser digerido. As
oscilações de postura

FRASES

comprometem a credibili
dade da ação. Na eleição
para a Mesa Diretora da
Câmara, o PT se uniu aos

partidos da base de susten

tação ao governo Bertoldi,
contribuindo de forma
decisiva para a eleição de
Ronaldo Raulino, do PL,
mesmo partido do prefeito.
Ora, como é que apóia o

os discursos vazios; quer
mais. Para o PT, o que

significa independência?
Ficar apático em relação ao

governo, não fazer as críti
cas e as cobranças necessá

rias e compatíveis com o

regime democrático?! Ou

repetir a velha cantilena de,
na Câmara, votar a favor "do'
que for bom para o'

.... Em política, independência significa pos-,
sibilidades de acertos futuros. Ou se é opo
sição ou se é governo, não existe meio-termo

candidato oficial, num

momento, e em seguida
declara independência ao

governo? Aos olhos do

perscru tador, os discursos
soam falsos e antagônicos.

Ainda que o PT tenha
reavaliado as decisões
anteriores e alterado a rota,
mesmo assim, ainda faltam

argumentos para convencer

o distinto público. A

população não aceita mais

município e rejeitar os

projetos .ruins"? Se for isso,
no primeiro caso, é irrespon
sabilidade, no outro, nada
além da obrigação.

Talvez o PT tenha outras

razões para justificar a

decisão de se unir ao

governo na Câmara e

decretar independência
além dos limites do

Legislativo jaraguaense. A
incoerência deixa os

vereadores numa situação
delicada; são membros da
Mesa Diretora, numa com

posição com, os partidos da
base governista, mas não

têm cargos nas comissões

parlamentares. Como con

ciliar a independência co

mo os compromissos assumi

dos no acordo para a elei

ção? Será uma tarefa que

exigirá muito jogo de cintura ..
As contradições do

partido do presidente Lula
na se restringem à cidade,
estão espalhadas pelo país.
No âmbito Estadual, patina
entre a oposição e parti
cipação no governo. Na
esfera federal, substituiu o

discurso ideológico e a

postura crítica pelo jeiti
nho, sob a alegação da
velha e gasta governabi
lidade. Detalhes que, aos

poucos, revelam a natureza

de propósito de dirigentes.
O tempo se encarregará de'
desvendar os segredos.

"Somos uma das melhores equipes do Brasil e, por isso,queremos disputartítulos.Temos um grupo
homogêneo e, com os novos reforços, teremos sempre como substituir sem perder qualidade"

• Fernando Ferretti, técnico da Malwee, falando sobre a chegada dos novos reforços durante a reapresentação da equipe na manhã de

ontem.

Mundo I Pessoas & fatos I,.'
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.... UCRÂNIA

ViktorYuschenko será

empossado no domingo
o Parlamento ucraniano vai realizar a cerimônia
de posse do presidente eleito,ViktorYushchenko,
no domingo, preparando o terreno para a transição
de governo, após meses de crise política. O

presidente da Rússia, Vladimir Putin, cumprimen
tou o oposicionista pela vitória. Durante a campa
nha, Putin apoiou o candidato derrotado, Viktor
Yanukovych,e criticou o processo de revisão eleito
ral que acabou dando a vitória à oposição. Mais
tarde,Yushchenko anunciou que visitará Moscou
um dia depois da posse. O presidente pretende
visitar a França e fazer um pronunciamento no

Parlamento da União Européia, no dia �7. (AE)

.... AFEGANISTÂO

Talibã reivindica ataque
que deixou 2S feridos
Um atacante suicida detonou ontem

explosivos atados ao cor.po próximo a um

colaborador dos Estados Unidos. Além do
atacante morto, o atentado deixou pelo
menos 25 pessoas feridas, mas

aparentemente não atingiu o alvo desejado.
Um auto-proclamado porta-voz da milícia

Talibã, mulá Abdul Hakim Latifi, afirmou que
o ataque visava o assassinato de Abdul Rashid

Dostum, num ato de vingança contra a morte'
de prisioneiros talibãs durante a invasão
estadunidense ao país."Milhares de talibãs se

entregaram, mas Dostum e seus homens os

mataram'; afirma Latifi. (AE)

.... IRÂ,

tPaísvolta . esafiar
Os Estado d nidos
o presidem ohammad Khatami afirmou
ontem que o: Estados Unidos têm problemas
demais no lraque para atacar o Irã, mas advertiu
que o Irã t� planos para defender-se de qualquer
ação agrlisiva."A possibilidade de os Estados Uni
dos atacarem o Irã é muito pequena. Pensamos

que eles não estão em posição de tomar uma

atitude lunática de atacar o Irã�avaliou."Eles estão
profundamente engajados no lraque" lembrou,
acrescentando:"Seguimos em frente com plena
vigilância. Não gostamos de nenhuma tensão, mas
se, Deus não permita, eles cometerem um ato de

agressão, estamos preparados"avisou. (AE)

.... EUA

Manifestantes protestam
contra posse de Bush
Cerca de 500 manifestantes anti-guerra,
incluindo alguns carregando caixões feitos de

papelão e cobertos com a bandeira dos Estados
Unidos para lembrar os soldados mortos no

Iraque, se reuniram ontem num parque de

Washington localizado a vários quilômetros do
Çapitólio, onde o presidente George Bush
tomava posse. "O pior presidente de todos os

tempos" e "Mais quatro anos: Deus ajude a

América" eram algumas das frases escritas em

cartazes mostradcs pelos manifestantes.
"Quando a segunda posse de Bush entrar para
os livros de história, será importante mostrar que
houve oposição a ela.afírrnou Jared Maslin. (AE)

.... NOVA ZELÂNDIA

Maior iceberg domundo
parece estarencalhado
omaior iceberg do mundo parece estar encalhado,
apresentando mais problemas para as bases
científicas na Antártida e as colônias de pingüins,
onde dezenas de filhotes enfrentam fome. Espe
cialistas haviam previsto que o B15A - um iceberg
de 160 quilômetros de comprimento - estava para
bater com força no final de semana passado contra
uma grande geleira perto da Estação Americana
de Pesquisa McMurdo, na Antártida. Mas parece
ter encalhado a menos de cinco quilômetros da

geleira de cem quilômetros de comprimento,
conhecida como Língua Gelada Drygalski. (AE)

.... ISRAEL

País aceita plano para
segurança em Gaza
Autoridades israelenses aceitaram o plano
palestino de dispor centenas de policiais para
garantir a paz ao longo da fronteira entre Israel
e a Faixa de Gaza, no primeiro ato de

cooperação entre as partes na área de

segurança CO(11 os palestinos sob o comando
do presidente Mahmoud Abbas. Autoridades
israelenses e palestinas dizem que as

negociações sobre o envio de policiais
continuam. mas que a operação deve ter início
amanhã. Generais palestinos apresentaram o

plano de policiamento da fronteira durante
reunião com militares israelenses, num esforço
final para evitar nova ocupação de Gaza por
soldados de Israel. (AE)
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Na contramão

Osmar Günther"

O ex-suplente de vereador e representante comercial João
Prim, em um jornal local, sugere nova avenida nos fundos da
igreja matriz de São Sebastião saindo nas imediações da Justiça
Federal (antiga Scar) como solução para desafogar o trânsito
na área central da cidade, alegando ser Jaraguá carente de vias
e de "obras arrojadas". É um direito dele como cidadão sugerir,
Como é meu de discordar. Essa alternativa já foi analisada
quando do Plano Diretor, há 14 anos, e rechaçada sob o ponto
de vista técnico e financeiro por ser de preço astronômico e de
custo-benefício acentuadamente desfavorável. Além de
diversos outros óbices.

Na realidade ela não desafogaria omovimento do centro,
ao contrário, traria ainda mais tráfego a ele, pois está no seu

"coração", e o desviaria em pequeno trecho, devolvendo-o à

Marechal Deodoro logo abaixo, sendo executada em área

topograficamente desfavorável, a exigir intervenções vultosas
de terraplenagem e contenção de encostas, tangenciando um
crucial reservatório de abastecimento d'água do Samae, no
âmago de empreendimentos imobiliários já consolidados de alto •

padrão, ao lado de um hospital (que exige silêncio), atingindo
o morro do Carvão (única área efetivamente "verde" no centro
dÇi. cidade, atrás do colégio São Luís, e que merece ser

preservada), requisitando alargamento e desapropriações de
altíssimo valor no seu trecho existente, ao longo das ruas 29 de
Outubro e JK (da Getúlio Vargas até o início do citadomorro,
hoje com somente 7 m de largura) e afetando ilegalmente área

já tombada pelo Patrimônio Histórico (travessia da Getúlio até

a JK, sobre trilhos e edificações da RFFSA), onde está prevista
a implantação do importante projeto de revitalização do Centro
Histórico ("altstadt").

A idéia de grandes e caríssimas obras viárias (as tais "obras
arrojadas") como única solução para se resolver problemas de
trânsito é pensamento conservador e ultrapassado, que só

beneficiam empreiteiros e o mercado imobiliário. No dizer do
nosso grande urbanista, político e "fazedor de cidade"
referencial Jaime Lerner, essas obras criam um círculo vicioso

que acabam potencializando o problema, pois ao se abrir uma

grande avenida o tráfego é atraído, este por sua vez geramovimento
que atrai o comércio lindeiro, que por sua vez produzmais tráfego.
A concepção moderna de especialistas e urbanistas em todo o

mundo é a de reduzir o tráfego e não incrementá-lo nos centros
urbanos. Leia-se, por exemplo, recente e excelente ensaio a respeito
do tema, do jomalistaRoberto Pompeu deToledo, intitulado "Carro
e Cidade, uma Guerra de Morte", publicado na página 186 da �

revista Veja, de 17/11/04 .

Se a questão é o grande volume de carros nas cidades, nada
mais racional do que atacar o próprio "veneno", ou seja, procurar
minimizá-lo. Esse é o caminho. Há várias maneiras, que passam até

por soluções mais radicais como ,a proibição de circular em
determinadas áreas da cidade, o polêmico pedágio urbano, o rodízio
de chapas/a defasagem de horários e outras, já em vigor em várias

urbes domundo e até no Brasil. Comênfase prioritária no transporte
demassa, ou seja, transportar-se sempre omaior número de pessoas
por menor índice de ocupação das vias e por menor número d�
carros, resgatando-se o espaço viário também para o ciclista e o

pedestre. Isso sim é humanizar o trânsito e pensar no futuro com

qualidade de vida, commenosmortes e acidentes, menos barulho
emenos poluição atmosférica, principalmente emnossos centros

urbanos, já tão congestionados. As grandes avenidas devem ficar

para o acesso e contorno periférico das cidades, para as ligações
bairro-bairro e para o tráfego pesado.

* Enq.> civil/especialista em Planejamento Urbano

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

correções ortográficas e gramaticais necessárias. ...
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� Missão I
o ex-deputado federal Eni Voltolini

(PP) foi apresentado ontem, na reunião
de secretariado de Jaraguá do Sul,
como um dos "colaboradores" do

governo. Segundo a Assessoria de

Comunicação,Voltolini não terá cargo
na administração, "terá apenas

participação especial':
Ainda segundo a Assessoria de

Comunicação, Voltolini se colocou à

disposição do prefeito Moacir Bertoldi
(PL) para intermediar e acompanhar
os projetos de interesses da cidade

nas esfera estadual e federal.

I
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� Missão II
A Assessoria de Comunicação fez

questão de frisar que a presença de
Voltolini no governo é em função da
amizade com Bertoldi. "Queremos
aproveitar a experiência e a

competência dele para nos ajudarldisse
Terrys da Silva, garantindo que o ex

deputado não será remunerado pelos
serviços prestados."Ele (Voltolini) fará a

ponte entre Jaraguá do Sul e os

governos federal e estadual'; reforçou.
O governo estadual é do PMDB e o

federal é do PT, adversários políticos do
ex-deputado.

� Mordaça
Com a decisão do PT de Jaraguá do Sul
de proibir a participação de filiados no

governo Moacir Bertoldi (PL), muitos
petistas estão preparando o pedido de

desfiliação. Alguns, já foram nomeados

para cargo em comissão, e outros estão
no aguardo da oficialização do convite

para assumir uma vaga.
Existem os profissionais, com

especialização e experiência para
ocupar o cargo e contribuir com o

município, e os que querem uma

boquinha. Bom senso é importante
nessas horas.

� Estatizando
o zumzumzum tomou conta dos
funcionários terceirizados do Samae

(Serviço Autônomo Municipal de Água e

Esgoto) depois que surgiu um boato que
a autarquia pretende encerrar o contrato

com empresas terceirizadas. Muitos dos
funcionários das terceirizadas estavam

apavorados com a possibilidade de perder
o emprego.
A Assessoria de Comunicação da
Prefeitura sequer sabia do boato. O diretor
da autarquia, que concedeu entrevista ao
Correio do Povo, pela manhã, Mo disse
nada a respeito. Mas ...

....Podre
No final da tarde de ontem, o Jornal
Correio do Povo foi comunicado que
uma equipe da Vigilância Sanitária

encontrou dezenas de quilos de
alimentos estragados na dispensa da
Escola Municipal Rodolpho Dornbush.
A reportagem foi até o local, mas os

agentes sanitários já haviam saído.

Todavia, certificou forte cheiro de carne

podre na escola. O secretário de

Educação, Anésio Alexandre, não foi
localizado na Prefeitura, nem na

residência, e não estava de posse do
celular.

DEFINiÇÃO

POLíTICA

Peixer se reúne para discutir
nomes dos novos secretários

CAROLINA TOMASELLI

... Mas anúncio oficial
só deve ser feito

depois do dia 10,
segundo o prefeito

GUARAMIRIM - o prefeitoMário
Sérgio Peixer (PFL) tem reunião

agendada para a próxima segunda
feira com a Executiva e os

vereadores eleitos do PFL e PP -

partidos da base governista - para
discutir os nomes dos futuros
secretários.O encontro acontece às

9 horas, na Prefeitura. Durante a

solenidade de posse, Peixer informou

que nomearia os secretários somente

em Iode fevereiro.
Peixer deve esperar para fazer o

anúncio depois da aprovação do

projeto de lei que dispõe sobre a

organização administrativa da
Prefeitura. A proposta foi en
caminhada àCâmara deVereadores
no dia 7 de dezembro, mas ainda
não foi colocada na pauta de

votação. Segundo o departamento
administrativodaCâmara, até agora
o prefeito não convocou sessões

extraordinárias para votar o projeto.
A proposta doExecutivo prevê

a criação da Secretaria de Bem
Estar Social, atualmente vinculada
à Saúde ..

De acordo com o artigo 20

do projeto, a pasta deverá promover
a política social em todos os setores
domunicípio, desenvolver as ações
de proteção à criança e ao

adolescente, implementar política
de atendimento aos adultos e

viabilizar atendimentos aos idosos.
No ano passado, quando do
anúncio sobre a criação da
secretaria, Peixer lembrou que a

mudança atende exigência da Lei

Orgânica da Assistência Social.
Se o projeto for aprovado,

também aumentará em nove o

número de cargos de confiança,
que passarão de 74 para 83

funcionários, a maior parte em

função da criação da pasta. Além
de um secretário e um secretário

adjunto a mais, haverá três novos
assessores, dois novos chefes de
setor e dois chefes de Unidade de
Saúde.

ATIVIDADES As
atividades na Prefeitura come

çaram na segunda-feira com os

chamados serviços emergenciais.
Parte da equipe de funcionários
está trabalhando, mas sem os

secretários, já que todos os que

ocupavam cargos de confiança
foram exonerados em dezembro.
Os demais funcionários, que estão
em período de férias, retomam na

próxima segunda-feira, 24.
Peixer deve esperar a votação do
projeto da reforma administrativa

Justiça notifica prefeito sobre ação rnovida pelo PMDB/PT
O prefeitoMário Sérgio Peixer

(PFL) recebeu, na quarta-feira, a
intimação do cartório da 6Ü" Zona
Eleitoral sobre a açãomovidacontra
ele pela coligaçãoGuaramirirnpara
todos (PMDB/PT). Segundo a

juíza substituta Ana Finke - a

titular, Karen Schubert, está em

férias - Peixer terá prazo legal de
cinco dias para apresentar resposta
(defesa) porescrito, a contardadata

do recebimento da intimação.
A juíza explica que a acusação

e a defesa terão período, sem prazo

estipulado, para produzir provas,
"que o Fórum acompanha para que
não sejam proteladas". Ana lembra
que o processo também envolve o

Ministério Público e que não há
comodeterminarqualoperíodopara
que seja concluído o processo, "que
não deve demorarmais do que seis

meses".
A coligação pede a cassação de

mandato eletivo e do diploma
eleitoral do prefeito reeleitoMário
Sérgio Peixer (PFL). A ação foi

protocolada dia 17 de dezembro no
cartório da 60a ZonaEleitoral pelos
presidentes dosDiretórios doPMDB
e PT, Ivo Ranghetti e Charles

Longhi, respectivamente. Os dois

�artidos acusam Peixer de auto-

promoção na revista patrocinada
pela Prefeitura, publicada em

junho, que continha prestação de
obras e serviços realizados pela
administração na gestão anterior.
A revista trouxe como título do
editorial "Rumo Certo", ex

pressão também usada como

slogan de campanha do pefelista
e dos candidatos a vereador do
PFL/PP.

�

Caropreso defende a punição de Piazera pelo Conselho de Etica
}ARAGUÁ DO SUL - O ex

deputado federalVicente Caropreso
(PSDB) defende a punição do
vereador tucanoAfonsoPiazeraNeto
peloConselho deÉtica dopartido.Na
opinião dele, o parlamentar teve uma
conduta "personalista", que deverá ser
analisada com "frieza" pelo partido.
Na eleição daMesaDiretora, Piazera
contrariou adecisãodobloco formado
pelo PFL/PSDB;PP, que apoiava a

candidatura de Rudolfo Gesser (PP)
para apresidência daCâmara, evotou
emRonaldoRaulino (PL).

'

Na noite de quarta-feira, a

Executiva do PSDB reuniu-se para
tratar do assunto, quando então se

decidiu levar o caso ao Conselho de
Ética. Segundo o presidente do
partido, Célio Bayer, a Executiva se

reunirá com o conselho na próxima
semana, emdiae horário a serdefinido.

"Esse conselho terá um prazo para
analisaro caso e, entre as alternativas

que Q Estatuto prevê, estão

advertência, afastamento temporário
ou a expulsão do partido", informa
Bayer.

Caropreso, tambémex-presidente
daExecutivaEstadual, afirma que o
PSDB é um partido democrático e

que Piazera tem o direito de se

defender, apesar de não concordar
com a atitude do parlamentar. "O
que aconteceu não me surpreende,
porque a lei dos partidos é frouxa,
permite esse tipo de postura. Os

parlamentares se elegem e fazem o

que manda o interesse pessoal. Isso
tem que acabar", critica.

Ele afirma que cabe ao conselho
analisar se foi ético ou não contrariar
os interessesdopartido e de umgrupo
de vereadores que estavamnamesma

coligação. 'Acredito que a comissão

é sábia, que saberá dosar o grau do e
ventual erro cometidopelo Piazera e
vão certamenteaplicarapenalidade.
Nomeu entender foiumerro, como

qual fiquei decepcionado", revela.
NaopiniãodeCaropreso, oPSDB

cometeu erros deomissão sérios nos
últimos anos e deverá ter uma postura
mais rígida para não perder as
lideranças do partido. "Defendo que
o PSDB tome uma atitude
institucional e não apenas aceitando
o que uma autoridade ou outra

prega. Sou contra a personalização,
de se fazero quequerconforme certos
interesses. Lamento esse tipo de

situação de vereadores do meu

partido pressionando para fazer com
que o voto na Câmara fosse

respaldado por uma atitude do
Executivo", argumenta.

• Caropreso diz ser

solidário com a decisão do

presidente do PSDB, Célio
Bayer, de encaminhar ao
Conselho de Ética a

postura de Afonso Piazera.

• Na opinião do ex

deputado federal, o
parlamentar teve uma

conduta "personalista" que
deverá ser analisada com

"frieza':

Hilário Dalmann diz que falta
vontade política dos deputados

}ARAGUÁ DO SUL - O diretor
doHospital eMaternidade Jaraguá,
Hilário Dalmann, disse que falta

vontade política dos deputados
federais da região norte do Estado
para com os hospitais da região.
Segundo ele, o trabalho realizado

pelos parlamentares em Brasília
ficou' aquém dos anseios da

comunidade, especialmente no que
se refere à busca de recursos para os

hospitais.
Na avaliação do diretor, que

preferiu não citar nomes, em tempos
de campanha eleitoral os deputados
pedem votos, mas depois de eleitos
não trabalham para conseguir
recursos aos hospitais, carentes de
investimentos. "Tenho fontes

seguras de deputados que ga
nharam votos aqui, mas estão

levando os recursos para o oeste do

Estado", garantiu.
Segundo ele, o único recurso do

governo federal destinado no ano

passado à instituição foi através do
deputado Paulo Bauer, no valor de

:� R$ 105 mil, repassado em duas

parcelas, em maio e junho. "Outra
verba, � R$ 40 mil, também

aptada por intermédio do mesmo

�\ rlamentar, deverá ser liberada nos
pt ximos dias, já que foi aprovada
er. final do ano passado", in
focirrou.

O diretor do hospital alertou que
ospar�entares têmos próximos dois
anos para reverter a situação e que a

população deve ficar alerta. "Quem
vierbuscar votos noVale do Itapocu
deve mostrar que se preocupa
verdadeiramente com osmoradores.
E aos eleitores, que analisem com

cautela aqueles que vêm pedir votos
e depois nada fazem", sugeriu.

, Dalmann lembrou que o hospital
atende situações de urgência e

emergência, mas por não ser

credenciado noMinistério da Saúde
deixa de receber o repasse de 35% do
SUS (Sistema Único de Saúde).
"Para que possamos nos credenciar,
precisamos de apoio e pressão dos

deputados emBrasília", apontou. Ele
informou que a instituição atende, em
média, seis mil pessoas por mês, se
somadas as internações e

atendimentos, segundo o balanço de
2OC4.

Ele também informou que a

direção do hospital encaminhou no
ano passado projeto para o governo
federal para ampliação da estrutura
em oito mil metros quadrados. ''A
proposta prevê a construção de um
novo centro cirúrgico, umaUTI para
adultos, e 80 novos leitos", revelou.

Dalmann afirmou que deputados
trouxeram poucos recursos

Deputado pede estudo profundo
sobre a reforma-administrativa

-

FWRIANóPOUS -Sob o comando
do líder do Pp, deputado [oares
Ponticelli, abancada do partido pediu
ontem que a Presidência da
Assembléia Legislativa envie, com

urgência, àProcuradoria da Casa, o
projeto da nova reforma
administrativa do governo, para

elaboração de um parecer técnico

jurídico. Ponticelli explicou que a

Bancada adotou essa providência
dada a complexidade damatéria e o

curto tempo para apreciá-la, já que
ainda há mais de' duas dezenas de

projetos a serem deliberados na

convocação extraordinária.
Ponticellie oPP pediram urgência

no atendimento desse pedido.
Também na quinta-feira, enquanto
os deputados participavam de uma

outra reunião, representantes do
Executivo entregaram ao presidente
do Parlamento, deputado Onofre

Agostini, a terceira versão da reforma
administrativa, um substitutivo

global. "É a reforma da reforma, e se
nós ainda nem conhecemos o que
acabou de chegar, como é que vamos

ter tempo e condições suficientes

para estudar as mudanças?",
perguntou Ponticelli.

Odeputado tambémreiterouque
asmudanças propostas pelo governo
"são o reconhecimento tácito de que
a tão decantada reforma original (a
que implantou a descentralização)
simplesmente não funcionou,
conforme a oposiçãovinha alertando
desde o início da atual administração
do Estado",
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RENDA

Artesanato em papel jornal
é alternativa de sobrevivência

MARIA HELENA MORAES

....Aproximadamente
300 peças são

comercializadas

! .por mês em JS

J ARAGUÁ DO SUL
Criatividade e jornal velho são a

matéria prima para a so

brevivência do casal Elandina e

Luiz Alberto Piccinini. Há seis

anos eles vivem do que ganham
com a venda de objetos de
corativos e utilitários feitos com

papel jornal. São cestas dos mais
variados tamanhos e modelos,
baús, lixeiras e tudo o que a

criatividade alcançar e a

habilidade manual de Piccinini

: permitir,
: . O trabalho do casal é

: comercializado em diferentes
I

'

pontos de venda de Jaraguá do Sul
e demais municípios da

microrregião do Itapocu, mas o

Mercado Público Municipal é o

local de maior concentracão dos
I objetos feitos com papel 'jornal.I.

"Vendemos muito bem, graças a

Deus", afirma Elandina, que
também tem inúmeros clientes

particulares. "Muita gente que têm
parentes em outros estados leva o

.
nosso artesanato como presente",
completa Piccinini.

A arte de transformar papel

Luiz Alberto Piccinini aprendeu com a esposa e atualmente consegue enrolar 1.800 canudinhos de papel

jornal em objetos decorativos e

utilitários foi ensinada a Elandina
no Clube de Mães que freqüenta.
Atualmente, quem confecciona os

objetos é o marido, que aprendeu
com a esposa "só para ajudar" e

acabou tomando para si a

responsabilidade de dar forma aos

milhares de canudinhos de papel.
De acordo com Piccinini, a

,

produção é alta. Mensalmente, são
confeccionadas aproximadamente

300 peças por mês. O acabamento
é feito por Elandina, que também
faz outros trabalhosmanuais, como
crochê e tricô, "Estamos sempre em
busca de novidades para que o

cliente tenha opções", argumenta
Elandina.

Tanto Elandina quanto seu

marido sobrevivem dessa
atividade artesanal. Piccinini é

filho de um antigo ferreiro da Rua
Jorge Czerniewicz e ainda mora

na casa onde nasceu, há quase 53
anos e, por motivos alheios a sua

vontade, não conseguiu se

aposentar. Elandina trabalhou
como empregada doméstica
quando solteira e até pouco tempo
atrás, nem imagina viver de
artesanato. "O importante é que
não gastamos muito para produzir
as cestas e por isso podemos
vender a preços acessíveis",
sintetiza Piccinini.

,

: . DA REDAÇÁO - A produçãomé-I

: dia de petróleo e de gás natural da
! Petrobras em dezembro, no

: Brasil e no exterior, foi de 2.062.033
i : barris de óleo equivalente (BOE) /dia,
! o que indica um'aumento de 3,5%
:
em relação ao mês anterior e de 3%

: .. em relação a dezembro de 2003.
: Considerados apenas os cámpos
! nacionais, a produção de óleo e gás
! 'chegou a 1.801.146 barris (BOE)
; diários, 3,7%maior do que a de no
I ' vembro e 2,8% maior que a de de
I zembro de 2003. O resultado deve-

se, além da maior eficiência

operacional nas plataformas da Ba
cia de Campos, às entradas em pro-

. dução dos poços BR-023 e BR-051,

I
I,

ligados à plataforma P-43 (Campo
de Barracuda), e doM�

169�lig'Ãdo à P-19 (Campo deMarlim) .

A produção de petróleo, so lln
te em campos nacionais, fo r de
1.527.899barris/dia, 3,4%mai� em

relação à de novembro, e 2%maior
em relação à de dezembro qe 2003.
A produção de gás naturidos cam
pos nacionais foide 43.443 milmetros
cúbicos diários, 5,6%maior do que o
total de novembro e 7,7%maior em

relação à de dezembro de 2003.
Nesta mesma unidade (BOE),

a produção internacional de óleo e

gás natural proveniente dos oito paí
ses onde a Petrobrasmantêm ativos

chegou a 260.887barris/dia, 2,1%

maior do que a domês anterior. Em

relação ao volume produzido em

dezembro de 2003, registrou-se um
aumento de 4,4%.No exterior, a pro
dução de petróleo foi de 169.848
barris/dia, 3,1% maior do que a de
novembro e 2,5%maior do que a de
dezembro de 2003. O resultado
deve-se principalmente ao aumen

to da produção na Argentina,
EUA,Venezuela.

A produção total da Petrobras de
petróleo e gás natural, em 2004, atin
giu a média de 2.020.360 barris
(BOE)/dia. Quando comparada à

média de 2003, a produção mante
ve-se praticamente estável, apenas
0,7%menor.
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Profissão de sapateiro pode I

ser resgatada no município
JARAGUÁ DO SUL - O ofício de

sapateiro está sendo resgatado na
cidade. Pelomenos é isso que o pro
fissional Mário Mira de Oliveira

espera que aconteça.Aos 60 anos

de idade e sapateiro desde os 12, '

Oliveira tem se dedicado à forma

ção profissional de jovens desem
pregados. Atualmente, Oliveira
está treinando três pessoas. Uma

delas, segundo ele, já está apto para
trabalhar com comissão. Os outros
dois ainda estão na fase de ajudan
tes. Mesmo assim, segundoMira, o
salário chega a R$ 420,00 por mês.

"Um bom profissional, hoje,
ganha dinheiro", afirma Oliveira,
que não revela o quanto ganha por
mês em sua pequena, mas bem es

trutura "Sapataria Lorde", locali
zada nas proximidades da Praça
Paul Harris. "O importante é tra

balhar bem. Prestar um serviço bom
e assim fazer com que o cliente
volte", ensina o velho sapateiro,
que somente retornou à profissão
depois de passar 33 anos viajando
pelo Estado como representante co
mercial e há quatros anos retomou
a primeira atividade de sua vida.

No parecer de Oliveira, deve-

ria haver cursos oficiais, ministra
dos em escolas específicas para esse

fim, a exemplo dos que são ofereci
dos no Sesi e Senai. "Eu estou in

vestindo na profissão porque acre

dito ser uma boa alternativa de em
prego e renda. É uma opção para

quem não tem profissão e deseja
aprender alguma coisa útil", acon
selha Oliveira.

O sapateiro Gilson Vagner da
Rosa tem'29 anos e trabalha há cin
co na Sapataria Lohr, instalada no
Shopping Center Breithaupt. Ele
está na profissão há cinco anos e

afirma que não pretende trocar de
ramo porque o salário é bom. Rosa

aprendeu o ofício aos 15 anos de
idade e atualmente trabalha com

uma família de sapateiros: pai e dois
filhos, que também têm lojas em

Joinville.
A jornalista Luciana Franco, 41

anos, é adepta à reciclagem e con

tra o consumismo desenfreado.
Baseada nes�es princípios, ela afir
ma que, sempre que julga necessá

rio, leva bolsas, sacolas e sapatos para
serem reformados e reutilizados. "É
uma questão de filosofia de vida",
resume a jornalista.

Gilson Vagner da Rosa tem 29 anos e é sapateiro desde os 15

i.Produção de petróleo e gás da.Petrobrus cresceu 3,5%
I FATOS

• A produção de petróleo,
somente em campos
nacionais, foi de
1.527.899barris/dia,3,4%
maior em relação à de
novembro, e 2% maior em

relação à de dezembro de
2003.

• A produção total da

Petrobras de petróleo e

gás natural, em 2004,
atingiu a média de

2.020.360 barris (BOE)/dia.

I
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.... NOVIDADE

Aprovada lei de falências
! . o plenário da Câmara aprovou em

dezembro, por votação simbólica, o
projeto da Lei de Falências. A matéria
vai agora à sanção presidencial. Entre
os objetivos da nova lei, estão a

viabilização da recuperação das

empresas em dificuldade financeira,
com a manutenção de empregos e a

redução dos juros bancários por meio
de maiores garantias para credores

que emprestaram dinheiro a essas

empresas. A atual Lei de Falências e

Concordatas esteve em vigor por
quase 60 anos. A nova legislação não

se aplica às empresas que já estão em

processo de concordata e falência.

... RECURSOS

Mais verbas para se
Do montante de recursos do Governo Federal
transferidos para Santa Catarina até 30 de
dezembro de 2004, o secretário da Articulação
Nacionalde Santa Catarina em Brasília, Valdir
Colatto, destaca a liberação de mais RS
6.265.427,33. Do Ministério da Justiça, através
do Departamento Penitenciário Nacional

(DPEN), foram recursos no valor de RS
4.107.339,46,da primeira parcela dó convênio
firmado com a Secretaria da Segurança
Pública, para execução do projeto de

construção da Penitenciária de Criciúma. Ainda
do Ministério da Justiça, a Secretaria Especial
dos Direitos Humanos liberou mais RS 180 mil

para a Secretaria da Segurança Pública e Defesa
do Cidadão de Santa Catarina.

... INADIMPLÊNCIA

Paraíba é campeã
A Paraíba foi pela segunda vez consecutiva o Estado com
o pior índice de inadimplência. Embora em dezembro, o
índice de cheques devolvidos no Estado, de 1,90%, tenha
sido menor 54,7% comparado ao de novembro e inferior

23,4% em relação ao do mesmo período do ano passado.
O Estado de Pernambuco é o segundo "piorpagador" em
dezembro, a inadimplência de 1 ,79% representa queda
de 44,2%% comparada à de novembro. No comparativo
com o mesmo mês no ano passado, o índice de cheques
devolvidos foi 17,5% superior.Em terceiro lugar no ranking
de "piores pagadores" está o Amazonas, com índice de

cheques devolvidos de 3,18%, o que representa queda
de 3,4% em relação ao índice de novembro e de 26,3%
comparado ao de dezembro do ano passado. Em quarto
lugar aparece a Bahia com índice de inadimplência de

1,89%.

... 'SANEAMENTO

53%mais recursos em 2005
O governo federal quer investir cerca de RS 4,5
bilhões em obras de saneamento no país em 2005.

A informação é do secretário nacional de
Saneamento Ambiental, Abelardo de Oliveira Filho.

Segundo ele, o governo vem retomando os

investimentos em saneamento e ampliando os

valores a cada ano. Ao todo, o governo estima a

aplicação de R$ 2,7 bilhões do FGTS, RS 560 milhões
do BNDES e cerca de 1,2 bilhões do OGU (contando
recursos dos quatro ministérios envolvidos). Com
isso, o governo investirá 53% a mais comparando
com 2004, quando foram destinados mais de RS 3
bilhões para obras de implantação e ampliação de
sistemas de água e esgoto, drenagem e destinação
adequada do lixo. Foram R$ 2 bilhões do FGTS e FAT
e cerca de R$ 1 bilhão de Orçamento Geral da União.
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Procon previne pais sobre
compra de material escolar

MÁRCIA BENTO

� Alguns produtos
entram ilegalmente
'no país e podem
ser perigosos

)ARAGUÁ DO SUL - o Procon

,

alerta aos pais que, além da
) , pesquisa de preço é importante

, verificar a qualidade do material

; escolar. Segundo o coordenador
do procon, o advogado Juliano
Nora, é importante estar atento

a certificação dos materiais pelo,
Inmetro (Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e

Qualidade Industrial), que

,garantem a procedência e a

.legalidade dos produtos.
Todos os produtos que estão

'a venda no mercado nacional
devem passar pela Anvisa

(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) e pelo Ministério da
Saúde. Os produtos que entram
ilegalmente no país não são

fiscalizados. "Os pais devem ficar
atentos, pois em muitos países
não têm a mesma

[i regulamentação e utilizam
materiais tóxicos nocivos, como

J: o chumbo,que ainda é utilizado

para produzira tinta guache.",
afirma Nora. A ilegalidade
também pode ocorrer com a

RAPHAEL GÜNTHER

Qualidade do material escolar pode ser atestada pelo selo do Inmetro

Laboratório de biosegurança
auxiliará pesquisas 'do SUS

DA REDAÇÁO - A Secretaria
de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde construirá
o primeiro laboratório brasileiro
de referência nacional com área

de máxima segurança, em

Brasília, até o final de 2007. As
obras serão iniciadas em abril
deste ano, logo após a finalização
do projeto, prevista para março.
Ao todo, serão investidos R$ 20

milhões, financiados com

�, recursos da União e do Banco
Mundial. Este será o terceiro

>:' laboratório nas Américas com

: uma área de NB4 (Nível de

Biossegurança 4), tornando o

país referência para diagnósticos
e pesquisas com agentes que só

podem ser manipuladàs nestas

instalações. As outras duas
unidades estão 'nos Estados
Unidos e Canadá.

Na área NB4 do laboratório
de referência nacional, técnicos
e pesquisadores terão condições
adequadas para produção de
vírus utilizados em estudos com
agentes que não pertencem à

ecologia brasileira, como o vírus

Ebola, de transmissão aérea e de
alta letalidade. Um dos aspectos
mais relevantes desta ação é o

de elevar significativamente a

capacidade tecnológica do SUS
no diagnóstico de doenças.

REDE NACIONAL - Em

2004, o Brasil começou a

>1 implantar a primeira rede de
áreas de NB3 (Nível de

Biossegurança 3) na Rede
Nacional de Laboratórios de
Saúde Pública, vinculados ao

SUS. Uma unidade laboratorial
NB3 consiste numa área especial
instalada e equipada para o

desenvolvimento e execução de
estudos relacionados ao

diagnóstico e à detecção de

agentes como o vírus que

provoca a hantavirose ou a

bactéria do Antraz.
No ano passado, o Ministério

da Saúde inaugurou as quatro
primeiras áreas, uma no Recife,
Pernambuco, uma em Fortaleza,
Ceará, e duas em São Paulo,
Capital. Outras cinco áreas serão

inauguradas até o final deste ano
e mais três em 2006.

• Ao todo, serão
investidos R$ 20 milhões,
financiados com recursos

da União e do Banco

Mundial

• Este será o terceiro

laboratório nas Américas

com uma área de NB4, as
outras duas unidades
estão nos Estados
Unidos e Canadá

falsificação de marcas famosas.
Outro ponto que os pais

d�vem observar, em conjunto
com a escola, é se o produto
requisitado está de acordo com a

faixa etária da criança. "Mochilas
grandes demais, livros e cadernos
pesados, lápis e giz de cera são os

produtos, que requerem mais

atenção", explicou.
As listas de matérias

escolares distribuídas pelas
escolas não podem indicar
marcas ou local para a compra.
"Isto fere o direito de livre
escolha do consumidor", afirma
o advogado. Ele lembra que as

pessoas que se sentirem lesadas
devem procurar o Procon, que
reabre para atendimento ao

público a partir do dia 24 deste
mês.

NOTA FISCAL - Nora

explica que a nota ou cupom
fiscal são a garantia do
consumidor, em caso de trocas

de produto. "É obrigação dos
comerciantes dar a nota, assim
como é obrigação dos
consumidores pedir", afirmou.
Caso alguma loja se recuse a

fornecer o comprovante de
venda é preciso contatar o

Procon e a Receita Estadual. O
Procon funciona ao lado do
mercado municipal e pode ser

contatado pelo telefone 275·
3277 ou 275-1425.

Hospital do Rio faz inédito

transplante de rms

DA REDAÇÃO - O Hospital
Geral de Bonsucesso, no Rio, fez
pela primeira vez o transplante de
dois rins de criança para um adulto
- uma técnica, até então inédita
no Estado, conhecida como

transplante renal em bloco. Eliezer
Alves de Oliveira, de 47 anos, que
estava há 8 anos na lista de espera,
recebeu os órgãos de umamenina
de 4 anos. O transplante de criança
para adulto ocorreu porque não

havia nenhuma criança com tipo
sangüíneo compatível ao da
menina para receber os rins.

Os médicos informaram que a

rotina é fazer somente o

transplante de um dos órgãos, que
é suficiente para manter um

indivíduo com função renal
normal. Mas como o rim da criança
era desproporcional para um

adulto, e não supriria as

necessidades do receptor" foi
necessário trapsplantar os dois

órgãos.
"Normalmente retira-se um

rim; com sua veia cava e artéria

renal, e implanta-se no receptor.
Nesse caso, como o rim eramuito

pequeno, retiramos os dois juntos,
em bloco, com sueis veias e

artérias", informou a chefe da
Unidade de Terapia de

Transplante Renal doHGB, Deise
Monteiro de Carvalho. "Nunca
havíamos utilizado essa técnica

antes no Rio de Janeiro porque

sempre houve receptor' criança
compatível";

• Pela primeira vez foi

realizado o transplante de
dois rins de criança para
um adulto. A técnica é
conhecida como

transplante renal em bloco

CP NOTAS I

• O transplante de criança
para adulto ocorreu

porque não havia
nenhuma criança com tipo
sangüíneo compatível ao
da menina para receber os
rins

.... TURISMO

Extinção da Santur
o tradeturístico catarinense continua a acompanhar a proposta do
chamado Projeto Cícerus que está propondo uma reforma
administrativa que deverá atingir várias secretarias e inclui a extinção
da Santur.A idéia é transformar a Santur numa secretaria específica
para o Turismo, e demonstra preocupação com a proposta de

extinção do órgão que vem realizando trabalho cujo resultado

prático é o fluxo de turistas na atual temporada no litoral catarinense.

.... TURISMO 2

Ministério prevêmais de 14,5milhões de turistas
o Ministério do Turismo, por meio da Embratur (Instituto Brasileiro
de Turismo), estima um aumento em torno de 6% no fluxo total de
turistas (nacionais e internacionais) na temporada de verão 2004/
2005 comparada à temporada 2003/2004. A estimativa é que cerca
de 14,5 milhões de pessoas estejam viajando pelo Brasil desde a

segunda quinzena de dezembro de 2004 até a primeira semana

de março deste ano, gerando uma receita turística de US$ 2,78
bilhões. Na temporada 2003/2004, esse fluxo representou 13,7
milhões de turistas, movimentando US$ 2,62 bilhões. No Carnaval,
Rio de Janeiro e Bahia terão crescimento de 8%, também segundo
a Embratur.

.... ITAPOÁ

Inaugurado trecho asfáltico da costa do encanto
,o governador Luiz Henrique da Silveira inaugurou no dia 10, a

primeira etapa de 6km de pavimentação asfáltica da estrada na

praia de Itapoá, entre as localidades de Pontal do Norte e Figueira
do Pontal. O custo da obra é de R$ 2,22 milhões, sendo que R$ 2

milhões foram repassados pelo Governo Estadual, através da
secretaria de Desenvolvimento Regional de Joinville e R$ 220 mil

contrapartida da prefeitura de ltapoéD Costa do Encanto,
desenvolvido pela SDR de Joinville, é um projeto turístico de

integração reqional que inclui um sistema de transporte composto
de rodovias cênicas e travessias aquaviárias.

.... SERViÇO

Ampliação no atendimento do protocolo
O coordenador de Ações de Governo, Carlos Alberto Dias, informou
que por determinação do prefeito Moacir Bertoldi, o atendimento
do setor de protocolo será ampliado a partir do dia primeiro de
fevereiro. O atendimento será ininterrupto entre 8h e 16h30. "Esta
decisão do prefeito permitirá maior agilidade no atendimento dos

jaraguaenses, já que o setor de protocolo e a Ouvidoria (156), são
muito procurados'; explica Dias.

'

Também a atividade da Ouvidoria, continuará a ser prestado pelo
-fcne 156 ou pelo 08006420156, no horário das 7h30 às 18h,
também de segunda a sexta-feira.
Dias informou que além da Ouvidoria Externa para atendimento

para o munícipe, será instalada a Ouvidoria Interna, para que através
de urnas possa colher sugestões dos servidores, com o objetivo
'único de melhorar a prestação de serviços para a população.
Estas �rna's também poderão ser utilizadas pelo contribuintes, para
sugerTr, criticar e até elogiar, as ações de gove�no.

ANEEL

,futorizada a construçãode hidrelétricaemXanxerê
Até janeiro de 2006 deverá entrar em funcionamento no município
de Xanxerê a usina Caju,uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH)
conib._capacidade para 3,2 megawats. A informação é do secretário
da A�iculação Nacional, Valdir Colatto, que recebeu o comunicado
da Agência Nacional de Energia Elétrica sobre a autorização às

empresas AES Minas PCH Ltda, Tigre Produção de Energia Elétrica
Ltda. E Hacker Industrial Ltda., para implantarem, respectivamente,
as pequenas centrais hidrelétricas Bebedouro e Tigre no

Estado de Minas Gerais e Caju em Santa Catarina.

.... SAÚDE

Brasil reduzmortalidade infantil
Um estudo da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da
Saúde compara dados de mortalidade infantil entre 1996 e 2003 e

indica queda na taxa de óbitos entre os nascidos vivos. A taxa

identificada em 2003 foi de 24,3 por mil nascidos vivos, enquanto que
em 1996 era de 33,2. No Nordeste, a queda foi bastante expressiva,
passando de '52,5 em 1996 para 36 óbitos por mil nascidos vivos em

2003.

Nas demais regiões, as reduções foram de 33,3 para 26,3 na região
Norte; de 24 para 17 no Sudeste; de 24,6 para 18,9 no Centro-Oeste; e
de 19,1 para 15,7 na Região Sul - veja tabelas.

Entre os componentes avaliados, a mortalidade neonatal precoce (crian
ças de O a 6 dias de vida completos) ainda preocupa, chegando a 12,1
por mil nascidos vivos, em 2003, valor próximo ao verificado em 1996,
quando a taxa foi de 15,5 óbitos para cada grupo de mil nascidos vivos.

As ações estratégicas visam reduzir em 15%, até o final de 2006, os
atuais índices de mortes de mulheres e de bebês com até 28 dias de
vida. Elas estão voltadas ao planejamento familiar, a atenção ao pré
natal, ao parto, ao pós-parto, às urgências/emergências maternas e

neonatais, ao aborto previsto em lei (e às complicações devido o aborto

inseguro) e à vigilância do óbito.Também reforçam o atendimento ao

recém-nascido, à promoção do aleitamento materno e à atenção à

gestante HIV positivo e ao seu recém-nascido, às mulheres vítimas de
violência sexual e doméstica.

A cirurgia foi realizada no dia
14 de janeiro. Os órgãos foram
retirados em bloco e implantados
na fossa ilíaca de Oliveira, que
agora ficou com quatro rins. O
estado de Saúde do paciente é

considerado bom pelos médicos e

ele está internado na Unidade de

Transplante Renal.
A menina de 4 anos e os dois

irmãosmorreram num incêndio.A
causa damorte foi intoxicação por
monóxido de carbono. Os pais
decidiram doar os rins das crianças
. apenas duas delas tinham

condições de fazer a doação. Os
órgãos doados salvaram a vida de
Oliveira e de outras duas crianças.
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A 25a hora tributária

Virgil Gheorghiu, notável autor romeno, escreveu ,famoso
_

romance sobre a 2a Guerra Mundial, intitulado a "25a hora': Um

'_ dos episódios do livro narra os julgamentos ocorridos no

"
campo de concentração, em que as perguntas dirigidas aos'

" prisioneiros eram sempre as mesmas e quaisquer que fossem
j' as respostas, a decisão proferida era rigorosamente igual.
Sugeriu, então, a personagem chave desse episódio (Triyan
Koruga) que a solução ideal seria - para efeitos de economia

processual- permitir que os prisioneiros fossem inquiridos por
uma máquina, que já teria a condenação gravada, pois o que
menos importava, naqueles interrogatórios, era a defesa dos
acusados.

cn
A ironia do romancista do único país latino da região, aplica-se,
infelizmente, à atual realidade brasileira, em matéria tributária.

Hoje, quem manda na Receita são os computadores. São eles

que aceitam ou não, sequndo seus programas, as respostas e

as justificações dos contribuintes, acusando-os de sonegadores,
sempre que os pagamentos por eles realizados não estiverem
rigorosamente iguais aos dados com que foram alimentadas
as máquinas pelos técnicos em informática, que, no mais das
vezes, nunca se especializaram em direito tributário.
E, com isto, os computadores, que vieram para reduzir o custo
da administração pública e dos contribuintes, não só pioraram
consideravelmente a vida de ambos, como entulharam o Poder
Judiciário de questões inúteis, onerosas, em que tributo já pago,
continua sendo cobrado, com enormes prejuízos para todos.

, Cito exemplo do que tem ocorrido reiteradamente em São
Paulo.
Se o computador rejeitar qualquer paqarnento - mesmo que

( feito tempestiva e rigorosamente de acordo com a lei - será
c enviado um Darf para que o contribuinte quite o "débito" já/
- pago sob pena de inscrição na dívida ativa. Depois de esperar

na fila, madrugada a dentro, por uma senha, para informar que
nada deve, o cidadão será informado de que, por estarem os

agentes fiscais subordinados aos computadores - seu chefe
rr hierárquico -, nada poderão fazer. Se os pagamentos realizados

não forem compatíveis com os dados inseridos no programa,
restará ao perplexo contribuinte proceder ao "enveloparnento;
ou seja, colocar todos os comprovantes de recolhimento do
tributo e outros documentos que embasem a justificativa
contra a exigência dentro de um envelope, entregando-o,

� mediante protocolo, na Receita Federal, para que esta, quando
h tiver tempo, os examine.

.1, Quem manda na Receita são os computadores
,. Como, entretanto, a arrecadação não pode esperar, antes
�. mesmo de o envelope apresentado pelo contribuinte ser
?

analisado, o seu pretenso "débito" já será comunicado à
Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição na dívida ativa
e ajuizamento da execução.
Durante os tramites dessas providências, o contribuinte ficará

privado de certidão de regularidade fiscal -

dOCU�'len10indispensável para o exercício regular de inúmeras

atiVidade,
"

" da pessoa física e da pessoa jurídica, como, por exemplo, vende ii

bens, participar de licitações, receber valores por serviç :
" prestados a entes públicos, etc. .

: Por força da "insensibilidade" das máquinas, o serviço da
Procuradoria da Fazenda Nacional fica acumulado, cumprjJ1do-6 lhe proceder à cobrança judicial dos supostos débitos �.bJi·eto

o' de inscrição. Assim, mesmo que o contribuinte tenha realizado
6

"�
o envelopamenta, o débito pode ser ajuizado e seus bens

(l' pe.nhorados, antes mesmo que os documentos qU,e apresentou

s sejam analisados. Se os bens do contribuinte forem penhorados
para pagar dívida que já pagou, sugere-se que ele vá à Receita

Federal, para que seu envelope seja, então, aberto e examinado,
imediatamente.
Em outras palavras, porque a ditadura dos computadores impõe
programas falhos e incompletos, o contribuinte adimplente,
que tudo pagou, é submetido à tortura de permanecer horas

�: na fila, a ter que deflagrar procedimentos que são

olimpicamente ignorados, a ficar privado de documento

indispensável para inúmeros atos da vida civil e comercial

(certidão de regularidade fiscal), a sofrer constrições
patrimoniais que lhe retiram a disponibilidade de bens. A

máquina judiciária é acionada inútil e indevidamente. E a

r. administração pública perde tempo e dinheiro, podendo,
inclusive, ter que arcar com a sucumbência pela cobrança de

importâncias que se encontram nos cofres públicos desde o

vencimento do tributo! Tudo porque os programas são falhos,
r, incapazes de certificar algo extremamente simples: ou seja, se

o dinheiro do contribuinte entrou ou não entrou nas burras
B: estatais. De rigor;talvez tenham razão. Se as máquinas podem

complicar a vida do contribuinte, para que simplificá-Ia.

9

: r-

I'

C

,� Romeo Píazera Júnior, advogado do Escritório Cassuli
C'" Advogados Associados 5/5, reproduz texto de autoria do
G: tributarista Ives Gandra da Silva Martins, extraído do Valor On
r; Line - 23.12.2004

RELATÓRIO

Brasil não vai atingir metas
de qualidade para a infância

MARCIA BENTO

....Brasil deveria
investir 44% a mais
com crianças e

adolescentes

DA REDAÇÃO - Se a tendência
histórica dos gastos públicos
continuar a mesma, o Brasil
investirá apenas 56% dos recursos
necessários ao longo da década
2000/2010 para alcançar as metas
das Nações Unidas para a infância
que podem ser dimensionadas. No
quadriênio 2004/2007, o governo
federal investirá entre 16% e 20%
dos recursos necessários no período
para alcançar estas metas. Esta é a

conclusão da Rede de
Monitoramento Amiga da
Criança, um grupo de organizações
nacionais e internacionais, que
elaboraram o Relatório 'Um Brasil
para as Crianças - A Sociedade
Brasileira e os Objetivos doMilênio
para a Infância e a Adolescência'.
O relatório analisou os dados
atuais relacionados com a

melhoria da qualidade de vida de
crianças e -adolescentes e os

investimentos que o Estado
brasileiro precisa fazer para cumprir
as metas pactuadas com a ONU.

DA REDAÇÃO - A proximidade
da data,marcada para as eleições

,,' no Iraque, previstas para o dia 30 de
janeiro, pode dificultar eventuais
negociações pela libertação do
funcionário da Odebrecht
seqüestrado na cidade de Beiji,
revelou um especialistabtitânico em
segurança, ao site Terra. John
Davidson, diretor-geral daRubicon
International Services, empresa
que já intermediou a negociação
de seqüestros no chamado
Triângulo Sunita, disse que o

brasileiro corre o risco de ser vendido
para organizações que poderiam
usá-lo para atrapalhar o processo
eleitoral.

"Uma organização como a de

Al-Zarqawi pode ter interesse em

lançado pelo Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva em dezembro
de 2003, traz ações para alcançar
as metas de saúde, educação,
proteção e combate ao HIV/Aids.
O plano federal contempla
recursos que se aproximam dos R$
56 bÜhões ao longo de quatro anos
de execução e identifica 16
desafios que o Governo se propôs a

enfrentar. São mais de 200 ações

o relatório vai ser apresentado às autoridades durante O Fórum Social Mundial, em Porto Alegre

Todas as conclusões deste
estudo serão apresentadas para

representantes doGoverno Federal
durante o Seminário Um Brasil

para as Crianças, que será realizado
no dia 28 de janeiro, dentro da

programação do Fórum Social
Mundial, em Porto Alegre.

O Relatório 'Um Brasil para as

Crianças' avalia se o Plano
Presidente Amigo da Criança,

comprá-lo. Se ,isso acontecer, as

negociações ficam muito mais

difíceis. Esse seria omaior risco para,
ele neste momento", disse
Davidson à BBC Brasil.'Segundo
ele, a agressividade da ação, na qual
um britânico e 'um iraquiano foram
assassinados, sugere que,
inicialmente, o objetivo dosautores
era apenasmatar os integrantes do
comboio.

"Muitos são contratados por

estrangeiros para esse tipo de ação,
que aumenta o clima de
instabilidade no país", disse. "Após
amorte dos outros dois, eles devem
ter percebido que poderiam lucrar
com um seqüestro e,

possivelmente, mudaram o objetivo
da ação", acrescentou Davidson,

Eleição pode atrapalhar negociações de brasileiro seqüestrado

A Companhia de Desenvolvimento de Jaraguá do Sul

(Codejas), iniciou esta semana a implantação de um jardim na parte
frontal da Prefeitura. O projeto constará do plantio de árvores e

flores, além de rampa para permitir o acesso de portadores de
necessidades especiais.

que serão desenvolvidas nesse

período.e que foram analisadas no
relatório da Rede de
Monitoramento Amiga daCriança.
No entanto, se não forem

implementadas políticas específicas
e se não aumentarem os

investimentos, a tendência
histórica dos indicadores mostra

que o Brasil alcançará três das oito
metas passíveis de mensuração.

cuja empresa tem mais de 200
funcionários no Iraque.

Segundo ele o brasileiropode ser
usado em uma exigência para que
as eleições sejam adiadas. "Como,
possivelmente, esse tipo de
demanda não fará o governo do

Iraquemudar a data das eleições, o
risco para ele é maior", analisou
Davidson.

Para Davidson, se as eleições
não estivessem próximas, haveria
mais espaço para negociações. "O
fato de ele ser brasileiro poderia
ajudar. Os seqüestradores vão

querer saber para quem ele
trabalhava. Também ajuda o fato
de ele trabalhar para uma empresa
que está reconstruindo o Iraque e

não para uma empresa de

segurança, por exemplo", disse. Caso
o brasileiro não seja vendido,
Davidson explica que não hámuito
o que fazer, alémde esperar o contato
dos seqüestradores.

FATOS

• O fato de ele ser"
brasileiro poderia ajudar.
Os seqüestradores vão

querer saber para quem
ele trabalhava.

• Uma organização como

a de AI-Zarqawi pode ter

interesse em comprá-lo. Se
isso acontecer, as

negociações ficam muito
mais difíceis.

-_ ...

\

,

, ,

A cantora e compositora jaraguaense Franciele (patrocinada pela
Lunender) foi convidada a participar do programa Pegar ou Largar da
TV GAZETA, apresentado por Kako Rodrigues. O programa irá ao ar

neste sábado, às 17h, O segundo CD está fazendo sucesso em várias
emissoras de rádio do País.

'I,
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TRAGÉDIA

Trânsito da região registra
a sétima vítima fatal do ano

JULlMAR PIVATTO

� Iraci Luz Klitzke,
56 anos, morreu

na manhã de ontem

na BR-280

�I }ARAGUÁ DO SUL - No início
damanhã de ontem, por volta das
6 horas da manhã, um acidente

registrou a sétima vítima fatal do
ano na região. A senhora lraci Lux

Klítzke, 56 anos, dirigia o Gol,
placa KDI-3305, de Jaraguá do

Sul, quando bateu contra o

caminhão Cargo, placa LYQ-
4120, também de Jaraguá do Sul.

f Com o impacto, Iraci morreu no
local. O condutor do caminhão,
Rudi Muller, 48, nada sofreu.

Segundo testemunhas, lraci
tentava cruzar a rodovia, no Km
67,5 da BR-280, próximo aoMotel
C Q Sabe, Bairro Nereu Ramos.
Em 20 dias, o trânsito da região

r registro a sétima morte, um

número alto para a região. Só no
último fim-de-semana, três

pessoasmorreram nas estradas. No
caso das mortes de Giovani dos

Santos, 21 anos, e JadsonDuarte,
17, que estavam em uma moto

quando bateram contra um

caminhão na Avenida prefeito
Waldemar Grubba, em frente à

Acidente na manhã de ontem deixou o trânsito em meia pista na Rua Walter Marquardt

Weg, a Polícia Civil ainda investiga
o caso.

Um relatório divulgado pela
PolíciaMilitar, mostra que o ano

de 2004 registrou um aumento de
10% de acidentes na região, com
total de 46 mortes. A mesma

pesquisa aponta que 62,91% dos

acidentes são por imprudência.
Por volta das 10 horas de

ontem, um acidente deixou o

trânsito em meia pista na Rua
Walter Marquardt, Bairro Barra
do Rio do Molha, em frente ao

Centro Comercial Vasel.

Segundo testemunhas, o mot-

orista do Gol, placa LYQ-7432,
'bateu na traseira da Kombi, placa
MAO-981 7, que perdeu o

controle, colidiu na lateral da
Silverado, placa MAE-5877, e

capotou. Os três carros eram de

Jaraguá do Sul. Ninguém saiu

ferido.

Seleção de Handebol perder armador às vésperas do Mundial
DA REDAÇÁO - O armador

Adalberto, um dos mais ex

perientes da seleção brasileira de

Handebol, não vão mais disputar
o-Mundial da Tunísia. Ele sofreu
uma lesão no pé direito durante o

amistoso contra a República
Tcheca, disputado na Dinamarca,
e deve ficar parado durante seis

. semanas.

"Foi detectada uma fissura na

região próxima do quinto
metatarso do pé direito. O tempo
de recuperação é de aproxi
madamente seis semanas",
revelou o fisioterapeuta da

seleção, DênisMouta Silvério, em
entrevista ao site da Uol. "Do dia
da lesão em diante, fizemos tudo
que foi necessário para o

tratamento, mas era impossível tê
lo em quadra a tempo para o

Mundial', completou.
O Brasil viaja na sexta-feira

para a Tunísia, para a disputa do

Mundial, e-estréia no domingo
contra a Noruega. A seleção
brasileira está noGrupo D, que tem
também Alemanha, Sérvia &

Montenegro, Egito e Catar. Confira
ao lado a tabela do mundial.

��
COPA RENAULTC1io

"

ACOMPANH
PELO

PILOTO

:
. �;�r��sjr.com.br

CAMPEONATO MUNDIAL DE HANDEBOL
Tunísia, de 23/1 a 6/2/2005 .

PRIMEIRA FASE

GRUPO A GRUPO C GRUPO DiGRUPO B

Croácia' Suécia' Espanha
Argentina' Japão' Austrália

BmI_S_fa_x -'

23/1

Alemanha· S.Montenegro
Noruega' Egito' Brasil' Catar

BmI Sousse

2311

Dinamarca' França' Tunísia
Grécia' Angola' Canadá

mIlI_Ra_d_es .......

23/1

Eslováquia' Rússia' R. Tcheca
Kuwait· 1§lândia • Argélia

mIlI Palais des Sports I
23/1

Tunísia X, Angola
Dinamarca' X Grécia

25/1
Grécia .2t França
Canadá X Tunísia

ÂngOiâ' X Dinamarca

26/1
Eslováquia� ArgéliaGrécia :x Angola

França X Tunísia
Dinamarca X Canadá

28/1

_�Çana� . �_Q.r�cia
Tunísia X Dinamarca

___
Angola X Canadá_
Tunísia, X Grécia

Rússia :x •

R. Tcheca
--Kuwãit""J(;llslândia
28/1 27/1

Rússia
R, Tcheca

Argélia
29/1

Islândia

Rep.-ré-hecá
-ESlováquia

Islândía
slováquia
uwait

Suécia
Espanha
Austrália

29/1
___}9Jlão IIIAustrália

Espanha _Argentina
Croácia• Suéciainamarca 'lf França

SEGUNDA FASE

GRUPO 1

mi Rades

31/1
2° A X 3° B

3° A X 1° B
1° A X 2° B

1/2

GRUP02

mi Nabeul

31/1
2°C X 3° O
3° C X. 1ô·15
-ioc· X .2° 0-'

FASE FINAL

5/2

1/2 FINAL E
DISPUTADO
3° LUGAR
Rades
6/2

1°D �C z-c
3°[) )(1"C

...

--2°D _X 3°C
3/2

1° B X 2° A

3°B X 1°A
-2õBXn-·
3/2

SEMIFINAL E FINAL

Sede: Rades

2° 2

Regulamento: 24 seleções estão divididas em quatro grupos de seis. que jogam entre si na primeira fase. Os
três primeiros de cada chave se classificam para a segunda fase, quando são divididos em dois grupos de
seis. Os dois primeiros de cada fazem as semifinais e os quatro eliminados jogam pelas posições de 5° ao 12°
---� .._.�._._._----_._----_._-----_._-----------------�-----�

®GRAFFO

ESPORTIVAS
� COMPETiÇÃO
Abertas as inscrições para aCopa Sesi ,

.

As inscrições para a fase microrregional da Copa Sesi já estão abertas.
I

Qualquer indústria da região do Vale do Itapocu poderá se inscrever na�
modalidades de Futebol de Campo, Futebol Sete, Futebol de Areia;
Futsal Sênior (todos no masculino) e Futsal Feminino. O prazo vai até <l>
dia 10 de fevereiro e as empresas interessadas devem procurar o Se�i
pelo telefone 372-9418. :

\ ,

.:
� ENCONTRO

Audiência discutirá futuro da Fesporte
A extinção da Fesporte (Fundação Catarinense de Desportos) é uma das

proposições da nova reforma administrativa encaminhada à Assembléia
Legislativa pelo governador Luiz Henrique da Silveira. O impacto causado
junto ao meio esportivo catarinense foi imediato, bem como a reaçãb
do deputado Antônio Ceron que, na reunião de líderes de bancada,
ocorrida nesta quarta-feira, propôs a realização de uma audiência públicà
para tratar deste assunto. O deputado Ceron definiu a data de 2 de

fevereiro,às 14 horas, no plenário Osni Régis, na Assembléia, para reuni�
nesta audiência pública, os desportistas catarinenses envolvidos n�
tentativa de evitar a extinção da Fesporte. Para Antônio Cerori,
responsável pelo projeto de lei que acabou na criação da Fesporte, em
1993,"não se pode aceitar esse tipo de tratamento para uma instituição
de tantos serviços prestados ao esporte de Santa Catarina': :

� BÉLGICA

Partida é anulada por causa de bola furada I

A Federação Belga de futebol ordenou a repetição do jogo d9
campeonato local entre Anderlecht e La Louviere (2 a 1), realizado n�",
último dia 5 de novembro, porque a bola furou no lance que originou
o primeiro gol do Anderlecht. Aos 20 minutos do segundo tempo, p
meia Walter Baseqqio marcou gol quando a bola furou no caminho
em direção às redes. Cinco minutos depois, Par Zettenberg fez, de
pênalti, o segundo gol do Anderlecht. ;
O primeiro recurso apresentado pelo La l.ouviêre foi rejeitado, mas
ontem a federação aceitou o pedido do pequeno time belga. O jog6
terá que ser repetido integralmente em data a ser fixada. O Anderlecht
ocupa o segundo lugar no Campeonato Belga, com dez pontos mais
do que o La Louviere, sexto colocado.

� COMITÊ

Campeãolímpica vai para a comissão do COI
A neozelandesa Barbara Kendall, campeã olímpica de vela, substituirá
SusieO'Neill na comissão de atlentasdo Comitê Olímpico Internacional
(COI). O COI anunciou ontem a nomeação de Kendall, após aceitar ia
renúncia de Susie O'Neill na semana passada. Como O'Neill era b
único membro da Comissão de Atletas da Oceânia, foi escolhida urria
substituta do mesmo continente. Campeã olímpica de vela n:a
Olimpíada de Barcelona-1992, Kendall disputou quatro edições dos

Jogos, conquistando também uma medalha de prata em Atlanta]-
1996 e uma de bronze em Sidney-2000. :

� , DE CARA NOVA

Figueirense estréia novo uniforme
o Figueirense apresenta hoje, no memorial do estádioOrlando Scarpelli,
os novos uniformes para a temporada de 2005, além de renovar os

, ,contratos de patrocínio. Os uniformes serão,lançados pela Urnbro,
empresa inglesa que veste o clube catarinense desde 1999, na Série C
doCampeonato Brasileiro. O presidente Norton Flores Boppré ressaltou

qu�a renovação dos compromissos de parceria significa confiança
das empresas no projeto administrativo do clube. "Se eles não
acreditassem no trabalho de nossa diretoria, não fechariam parceria
com o clube'; comentou o dirigente. A FAME, patrocinadora master

desde a final do estadual de 2003, a Claro, que iniciou a parceria com

o clube no Campeonato Brasileiro da Série A de 2004, e a Casas da

Água, que já patrocinou o Figueirense B na temporada passada, são os
atuais patrocinadores do clube catarinense.

� . ESPANHA

Imprensa critica Luxemburgo
A breve lua-de-mel entre o técnico Vanderlei Luxemburgo e a mídia

espanhola terminou de maneira brusca nesta quinta-feira. Os principais
jornais do país criticaram o técnico brasileiro pela surpreendente
eliminação do Real Madrid da Copa do Rei contra o Valladolid, que
disputa a segunda divisão.
"Madrid desperdiça a Copa" protestou o diário esportivo Marca. "Esse
foi um fracasso espetacular do Real Madrid de Luxemburgo, que se

provou incapaz de obter mais do que um empate por 1 a 1 contra urna
equipe da segunda divisão, que veio ao (Santiago) Bernabeu com um

time cheio de reservas, mas, diferentemente do Real, com muita
motivação'; escreveu. O concorrente As foi igualmente crítico ao

desempenho do Real. "Foi uma imensa e vergonhosa mancha na

imagem do Real Madrid'rítsse o jornal."Apesar de alguns considerarem
(a derrota) uma bênção disfarçada, ser eliminado por um time da

segunda divisão como o Valladolid em jogos de ida e volta é

imperdoável':
Para o jornal, "o Real mais uma vez exibiu todos os problemas que a

chegada de Luxemburgo e a boa sorte inicial esconderam por algum
tempo':O Real, nove vezes campeão europeu e que havia empatado
sem gols a primeira partida com o Valladolid na semana passada, parecia
estar no caminho certo para as quartas-de-final quando Michael Owen
abriu o placar na metade do segundo tempo.

s..
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Malwee se reapresenta com os novos reforços

, I

JULlMAR PIVATTO

Equipe e comissão técnica iniciam os treinamentos para a temporada 2005

.... Jogadores viajam
no sábado para uma

pré-temporada em

São Joaquim

JARAGUÃ DO SUL - Jogadores
e comissão técnica da Malwee se

reaprésentaram na manhã de

ontem, noWolfgangWeege, para
a temporada 2005. De todos os

jogadores, apenas Márcio e Valdin,

I
I

I

I
DA REDAÇÃO - O tenista

brasileiro RicardoMello, número 59
do rankingdaATP,perdeu ontemna

segunda rodada do Aberto da
Austrália, parao argentinoGuillermo
Coria, número seis do ranking, por 3
sets a 1. As parciais foram de 4-6, 7-6
(7-3),3-6 e 6-7 (3-7).Como resultado,
o brasileiro foi eliminado do torneio.

O argentinoprecisoude 3 horas e.
57 minutos para avançar para a

terceira rodada e enfrentará o

espanhol Juan Carlos Ferrero, que
bateu o argentinoMariano Zabaleta
por 3 a O. Mello, pela primeira vez

enfrentando Caria, exibiu frieza e

controle durante a partida,
conseguindo vencer o segundo setno
tíe-break.

A brasileira Maria Fernanda
Alves e a alemã Vanessa Henke
forameliminadas na primeira fase do

liberados pela diretoria para um

casamento, não estiveram na

apresentação. A diretoria

apresentou os seis novos reforços:
os pivôs Cristian (ex-MBB) e

Chico Paulista (ex-Unívali), o

goleiro Bagé (ex-Banespa), os alas
Eka (ex-Anjo), Cleiton (que veio
da Paraíba e vai passar por uma

fase de testes) e Rafinha (ex
Colegial), o fixo Antônio (ex
Colegial), além do preparador de
goleiros Rogério.

O goleiro Bagé, 37 anos, chega

como um dos mais experientes da
equipe e se mostra disposto a

trabalhar com os jogadores mais.

novos. "Na vida nunca se sabe
tudo. Não me importo em ser

.

considerado o 'tio' da equipe. Isso
é saudável, eu amo o que eu faço e

vou sempre dar o máximo para o

Futsal", disse.
Artilheiro do último Estadual

com 46 gols, Cristian, de 21 anos,

chega com -fome de gol. "Espero
que esse ano seja igualou até

melhor que 2005 paraMalwee. O

Brasileiro perde no Aberto da Austrália
torneio feminino de duplas, após
perderam para.a americanaMartina
Navratilova e a eslovaca Daniela
Hantuchovapor 6-1, 6-3.

Flávio Saretta também foi -!

eliminado da disputa de 'duplas
masculinas.Jogando como argentino
José Acasuso, ele perdeu para os

I

franceses Michael Llodra e Fabrice)Santóro. Após perder o primeiro s1.
por6/0, adupla sul-americanadesisti �
do jogo.O australiano LleytonHe�l�
e o americano Andy Roddick
mantiveramonívelcomvitória-sobre
o americanoJamesBlake e ob1Ítânico
Greg Rusdeski, respectivamente,
passaram à terceira rodada doAberto
daAustrália.

Hewittperdeu oprimeiro set,mas
conseguiu, no final, vencerpor4/6, 7;'
6,6/0 e 6/3.AndyRoddick, entranto,
neutralizouGregRusedskipor6/0,3/

6,6/2 e 6/3 na última partida da sessão
noturna e enfrentará agorao austríaco

JurgenMelzer.

• Guillermo Caria precisou
de 3 horas e 57 minutos

para avançar para a

terceira rodada e

enfrentará o espanhol
Juan Carlos Ferrero, que
venceu Mariano Zabaleta.

• Flávio Saretta também

foi eliminado da disputa
de duplas masculinas.

Jogando com o argentino
José Acasuso, ele perdeu
para os franceses Michael
l.lcdra e Fabrice Santoro.

,

Barrichelo é O 4° no primeiro treino do ano

DA REDAÇÃO - O piloto da
Ferrari Rubens Barrichello
estreou ontem nas pistas em

Barcelona, terminando com o

quarto melhor tempo. Ele deu
30 voltas, chegando á sair da

pista, e a mais rápida foi em
1min18s083. Omelhor tempo foi
do fran�ês Olivier Panis, piloto
de testes da Toyota, com

lmin17s019.
O segundo tempo foi

marcado pelo escocês David

Coulthard, da Red Buli, que
ficou bem p e r to de Panis:
1min17s089. O terceiro foi o
italiano Jarno Trulli, da Toyota,
com 1min17s33S. Na última

quarta-feira, a Williams havia
dominado os treinos' em Bar-

celona, deixando o h e p t a

campeão Michael Schumacher,
da Ferrari, para trás.

Enquanto isso, a Mcl.aren
anunciou o lançamento oficial
do modelo MP4/20, que vai

disputar o próximo Mundial de
Fórmula 1. A festa será na

próxima segunda-feira, em

Barcelona. Este poderá ser o

último McLaren projetado por
Adrian Newey, que estaria

negociando a volta.àWilliams.
O colombiano Juan Pablo

Montova, que estréia naMcLaren
na temporada deste ano, e o

finlandês Kimi Raikkonen
testarão o carro durante toda a

próxima semana em Barcelona,
com portões fechados.

• Rubinho deu 30 voltas,
chegando a sair da pista, e
a mais rápida foi em
1 min1BsOB3. O melhor

tempo foi do francês -

Olivier Panis, piloto de
testes da Toyota, com
1min17s019.

.

• O colombiano Juan

Pablo Montoya e o

finlandês Kimi Raikkonen
testarão o carro novo da
McLaren durante toda a

próxima semana em

Barcelona, com portões
fechados.

j
-�
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FUTSAL

Bagé: experiência na quadra

importante pra isso é que o grupo

esteja unido para os objetivos",
comenta. Já o capitão Chico se

mostra confiante com os novos

reforços. "Temos boas peças para
reposição e isso é importante para
o Futsal. Estamos com um grupo
forte e competitivo".

Depois de deixar a seleção
brasileira, o técnico Fernando
Ferretti assume o comando da
Malwee e quer o time disputando
títulos. "Estamos no mesmo nível e
até melhores que alguns clubes do

SEXTA-FEIRA,21 de janeiro de 2005

Cristian: artilheiro do Estadual

Brasil. Com os reforços, mais o

grupo que estava no último ano e

osjogadores que vieram do

juvenil, temos um bom grupo para
2005", disse o treinador.

No sábado, a equipe viaja para
São Joaquim onde faz uma pré
temporada até o dia 5 de fevereiro.
Neste período, a Malwee deve
fazer cerca de três amistosos com

equipes locais para começar a

pegar ritmo de jogo. A primeira
competição do ano é a Copa Sul,
em Erechim (RS), na primeira

Chico: "queremos disputar títulos"

quinzena de fevereiro.
FALCÃO - A diretoria da

Malwee não descarta a

possibilidade da volta de Falcão;
aposta que o maior jogador de
Futsal do mundo não se adaptará
aos gramados. O contrato dQ
jogador com o São Paulo é de seiJ
meses e, com isso, ele voltaria pard
Jaraguá do Sul. Mesmo com os seis

reforços os dirigentes disseram cjue
a equipe nunca está fechada e

podem ser contratados noyos
jogadores.

l/mpulso
Epitámo Pessoa 1081 , Centro

CEP 892[,1 100 Jaraquil do Sul. se
Fone (1') 2751862

ata tiEn' lal rnoul so (,D t err a, c o ln. hr
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SUPLEMENTO DE VARIEDADES E

o maior evento de moda do país,
está reunindo de 19 a 25 de janeiro,
47 grifes na 18a edição da São
Paulo Fashion Week mostra

outono/inverno 2005. A cada

estação, o evento é dos mais

aguardados; a imprensa nacional e
internacional para a cobertura dos
acontecimentos das passarelas,
bastidores e de tudo que rola e

envolve o circo da moda, que
acontece na Fundação Bienal.
Nos últimos anos, a moda brasileira
vem conquistando importante
espaço no disputado mercado
internacional. Nossos estilistas
estão se projetando e

surpreendendo lá fora; vendendo
as criações que mantém as

características da cultura e da
identidade brasileira.
As presenças dentro e fora dos

espaços dos desfiles, são de

pessoas ligadas ao mundo fashion,
modelos, celebridades, estudantes
de moda, jornalistas, empresários,
lojistas, curiosos, enfim, pessoas
que procuram moda, fazem moda
e com esse grande conjunto de
diversidades acabam ditando o

que é a moda do Brasil.
Curiosamente, muitos aproveitam
o clima fashion para liberarem a

imaginação e a criatividade,
formando uma interessante

homogeneização e diversidade
conjunta num show de looks.
Muitos estão lá a negócios outros
para aparecer, muitos olheiros
"garimpam" novos talentos para a

glamurosa profissão de modelo.
Cerca de 15 mil pessoas circulam
diariamente pelo Parque do

Ibirapuera, local da SPFW, onde os

espaços são cuidadosamente
preparados para receber esse
público eclético. Muitos estahdes
de patrocinadores e revistas de
moda recebem celebridades,
muitas delas bem recompensadas,
só para dar uma passadinha pelo
local. Exposições, inclusive a que
está acontecendo no local, sobre os

dez anos de carreira da top Gisele
Bündchen, também são bem
visitadas, mas o furor mesmo é
quando essas celebridades
chegam."Onde há fumaça, há fogo"
e no SPFW, onde há um

aglomerado de fotógrafos, há uma

celebridade ... Mas como.disse a

mestra em etiqueta e moda, Glória
KaHI,"muitas pessoas hoje estão
celebridades e não são
celebrldadesttudo passa, mas o

momento é de aproveitar, aparecer
e faturar.
No primeiro dia, apresentaram as

coleções, as marcas Ricardo
Almeida, Ronaldo Fraga, Alexandre
Herchcovitch, Zapping, Ellus,
Osklen e Triton.

Fotos: Agência Fotosite

Tufi Duek apresenta misturas ousadas,
materiais levíssimos com pesados, um
estilo grunge-sexy

Gisele Bündchen é atração
principal no desfile da Triton

Ronaldo Frag� apresenta sua coleção intitulada "Todo Mundo e Ninguém" �

Ronaldo Fraga - Romântico-e----......

Casa cheia para assistir ao sempre surpreendente Ronaldo Fraga, que se ins�irou no tambérn
mineiro, o poeta Carlos Drummond deAndrade, e levou a marca jaraguaense de chapéus Marcatto
para a passarela, fazendo o figurino e apostando em chapéus e boinas para o próximo inverno.
Delicadeza e poesia exalavam da coleção com muitos-detalhes de bordados, es'tampas devorês,
canutilhos, flores, fitas e imagens gráficas. A silhueta passeia entre as décadas de 1930 a 1950 e um

pouco da de 1980. Cores pastéis e combinações harmoniosas remetem a esse passado poético,
acompanhadas por pachtworks e estampas de escrita à mão,junto a um j.eanswear um pouco mais
urbano com lavagens sujas e desgastadas.

Ricardo Almeida se inspirou no mundo do rock,
com silhueta sequinha, ar de anos 80

Sedução e romantismo na coleção ao mesmo tempo
nostálgica e atemporal de Ronaldo Fraga

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I CI PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I
De 21 a 27 de janeiro

tine Shopping Breithaupt
�. _, .', .'ui» *� .

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan

Cine Shopping Neumarket
Blumenau - Rua Sete de Setembro

FILME/HORÁRIO GÊNERO SALA FILME/HORÁRIO GÊNEROSALA
Perto Demais
Sexta a Domingo: 14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00
Segunda a Quinta: 1 5:30 -17:30 -19:30 - 21:30

Alexandre
14:15 -17:45 -21:15D

Perto Demais
14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00

2
Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida
Sessão Única: 14:45 AV .2

Elektra
15:30 - 17:30 - 19:30 - 21 :30 AVDoze Homens e Outro Segredo

16:30-19:00-21:30 ,
A

3 Eliana em o Segredo dos Golfinhos
13:30

O Filho de Chucky
15:15 -19:15 T

T O Filho de Chuck
15:45

4 O Grito
17:45 -19:45 - 21:45

Tainà 2: A Aventura Continua
13:45Joinville - Rua Visconde de Taunay

SALA FILME/HORÁRIO AVA Lenda do Tesouro Perdido
19:00

GÊNERO

Alexandre
14:15 - 17:45 - 21:00

A Volta ao Mundo em 80 Dias
14:00 - 16:30

D 5 AV
O Filho de Chuck
13:30

T Doze Homens e Outro.5egredo
21:40

Doze Homens e Outro Segredo
15:30

A Desventurasern Série
13:30 - 15:40 - 17:50 - 20:00 - 22:05 Sex.e Dom.a Qui.
13:30 - 15:40 - 17:50 - 20:00 Sábado

2 O Grito
18:00 - 20:00 22:00 - Dia 21-23-25-26 E 27/01/05
18:00- 20:00 - Somente Dia 22/01/05 Entrando Numa Fria Maior Ainda

22:05 - Pré - Estréia Sábado

6T

Entrando Numa Fria Maior Ainda
22:00 - Pre-estreia 22-01-05

c

Programações sujeitas à alteraçãoPerto Demais
14:30 17:00 - 19:30 22:003 D

-

DE lJMA GER C
.:11

SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA
Contato: 2752477 - 370 6488FI)NDAD/\ EM 08·00-1956

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

que iniciou em 1956. Um sonho que se tornou

realidade pela luta e força de vontade de algumas
,

pessoas que acreditaram na importância de um
espaço preparado para estimular e realizar as mais
variadas manifestações artísticas.
Com o apoio da iniciativa privada, empresas
socialmente responsáveis, o moderno espaço
consituiu-se em um marco nas atividades culturais
da cidade e no Estado de Santa Catarina.

O Centro Cultural de Jaraguá do Sul Está pronto
para receber você. Possui uma das mais completas
estruturas técnicas e físicas do país.

Visão
Jaraguá do Sul inserida no panorama cultural

e artístico do país.
.

f Missão
Preser \ar, desenvolver e estimular os valores culturais

e artísticos da comunidade.

o Começo
J
li

As atividades da Sociedade Cultura Artística inici�ram?�os anos 50, quando foi constituída oficialmente por
músicos amadores locais. Tinha como objetivos cultivar a arte musical, o teatro, o canto e o ballet, além de

proporcionar lazer aos associados e comunidade.

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

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

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

DOMINGO
07hOO- Matriz
09hOO- Matriz
19hOO- Matriz

Informativo Paroquial
22 e 27 de janeiro

NOSSA MENSAGEM
Missas

liA Bondade é Luz a expulsar as trevas da escravidão':

SÁBADO
19hOO- Matriz

17h30- São Luiz Gonzaga
17h30- Rainha da Paz

30 DOMINGO DO TEMPO COMUM

o povo de Deus andava nas trevas da escravidão. Através do profeta,
Deus garante ao povo que ele verá uma grande luz: será quebrada a canga
sobre seu pescoço, ele não mais sentirá o chicote dos capatazes. Com sua

presença, com sua proposta de amor e solidariedade, Jesus é essa libertação
prometida por Deus. E Jesus ainda hoje busca colaboradores, pescadores de
homens, que levem a seus irmãos, ainda nas trevas, esse caminho de luz

libertadora.

I�
----- --- -
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I CINE A
Da Redação/GB Edições

Em Carne Viva
Em Manhattan, Frannie Avery (Meg Ryan),
uma reservada professora de Inglês, começa
a ficar obcecada após ver mais do que
deveria de um ardente casal. Depois que a

jovem mulher aparece morta, Frannie é

interrogada por um detetive de homicídios
(Mark Ruffalo) que a atrai para um

libertador, porém perturbado encontro. A
medida que o número de mortes aumenta,
suspeitos familiares começam a aparecer.
"Meg Ryan está um estouro na atuação mais

explosiva de sua carreira': palavras de David
Moss, da Fax TV.

Suspense - Ano: 2004 - Duração: 119
minutos - Cor - 18 anos - Lançamento em

Vídeo e OVO

Connie e Carla, as Rainhas da Noite
Connie (Nia Vardalos) e Carla (Toni Collete)
são artistas sem muitas oportunidades,
desperdiçando seus talentos musicais em

inexpressivos shows.Até o dia em que
presenciam um crime e decidem fugir.
Assustadas, elas terão que se disfarçar muito,
viajar para bem longe, e escapar da vingança
dos assassinos. Depois de várias tentativas
frustradas, acham finalmente o emprego
ideal: um show de drag queens numa boate

gay em Los Angeles. Agora, elas terão de
usar todo o talento para fazer com que
acreditem que são homens disfarçados de
mulheres.Tudo fica ainda mais complicado
quando Connie se apaixona por Jeff (David
Duchoviny), um homofóbico que tenta se

reaproximar do irmão travesti e superar seus

preconceitos. Como confusão pouca é

bobagem, um mafioso está cada vez mais

próximo das nossas rainhas da noite.
Comédia - Ano: 2004 - Duração: 98 minutos
- Cor - 12 anos - Lançamento em Vídeo e

OVO

Mansão Mal-Assombrada
Prepare-se para uma emocionante vida

após a morte em uma comédia
aterrorizante de Walt Disney Pictures,
repleta de gargalhadas e efeitos especiais
de arrepiar. O corretor de imóveis Jim Evers

(Eddie Murphy) e sua família têm de
enfrentar 999 fantasmas horripilantes
quando se vêem trancados na velha e

misteriosa mansão Gracey. Agora, a família
Evers, com a ajuda de madame Leota

(Jennifer Tilly) e seus poderes sobrenaturais,
deverá sobreviver a uma verdadeira guerra
em meio a fantasmas incontroláveis,
acontecimentos estranhos e conseguir
quebrar a terrível maldição antes da 13a
badalada do relógio.Você e sua família vão
morrer de rir com os sustos e confusões

fantasmagóricas de mais este sucesso

Disney.
Comédia - Ano: 2003 - Duração: 88
minutos - Cor - 12 anos - Lançamento em

Vídeo e OVO

'> Pecado Original
( Julia Russell (Angelina Jolie) é capaz de

levar um homem a experimentar uma
paixão como ele nunca teve em sua vida.
Ele fará qualquer coisa para ficar perto dela.
Quando Luis (Antonio Banderas) casa-se
com Julia, ele acha que sua vida está

completa. Mas as pessoas nem sempre são
o que aparentam ser, e a vida de Luis
começa a se complicar.Quando Julia
desaparece com seu dinheiro, Luis é forçado
a investigar o passado de sua amada, um
passado que parecia não exisitir, e descobre
que a mulher que ele ama é acusada de um

brutal assassinato. Desejo e amor

transformam-se em ódio e vingança, e Luis
sai em busca de sua mulher, mas será que
ele é capaz de participar de seu jogo
mortal?
Supense - Ano: 2000 - Duração: 120
minutos - Cor -18 anos - Disponível em
Vídeo e OVO
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Torta de Banana sem Ovos
Ingredientes: 6 bananas nanicas maduras; 2 xícaras (chá) de açúcar; 2 xícaras (chá) de
farinha de trigo; 1 colher (sopa) de fermento em pó; Meia xícara (chá) de
margarina;1 00 gramas de castanhas de cajú.
Preparo: Corte cada banana em três fatias horizontais. A parte, faça uma farofa com a

farinha de trigo, o fermento e o açúcar. Distribua em uma fôrma untada uma camada

de banana, uma de farofa e a última camada de farofa. Coloque as castanhas de caju e

regue com a margarina derretida. Asse em forno preaquecido em temperatura média

até que fique dourado.

Biscoito Festivo
Ingredientes: 250 gramas de
farinha de trigo; 1 pitada de sal;
1 pitada de fermento em pó;
150 gramas de margarina sal
sal gelada; 2 colheres-ísopa) de
açúcar; 1 colher (chá) de
baunilha; 2 gemas diluídas
com uma colher (sopa) de
água; goibada para o recheio;
açúcar e canela para polvilhar.
Preparo: Junte todos os

ingredientes secos e faça uma

farofa, Acrescente as gemas e

amasse bem. Leve a geladeira
durante 15 minutos. Pegue
pequenas porções da massa,
abra recheie com pedaços de
goiabada dobrando duas

pontas de modo a apenas
envolver o recheio. Asse até
ficar dourado. Retire do forno e

polvilhe com o açúcar e canela,

I DICij
S DE LEI R

Casamento para Toda a

Vida
Apesar de o casamento ser uma união
entre adultos, poucos de nós têm essa

maturidade quando casamos,

Entretanto essa união, que é

provavelmente o mais complexo
dentre todos os relacionamentos
humanos, também pode impulsionar o
nosso crescimento interior.Judith
Viorst apresenta seu mais novo

sucesso, um sensível estudo sobre as

dificuldades e as possibilidades de
alguém se tornar bem-casado e feliz

por muito tempo."Casamento para
Toda a Vida'; é um lançamento da
Editora Melhoramentos e têm 284

páginas.

'> Alexandre, o Grande
Alexandre, o Grande é' um dos mais
conhecidos personagens da

Antigüidade, Os livros que descrevem
sua trajetória e mesmo os filmes que o

retratam enaltecem mais o mito do

que os seus feitos. Em pouco mais de
cem páginas, a autora E.E. Rice conta a

incrível trajetória do homem que se

tornou rei da Macedônia com apenas'
vinte anos, e, ao morrer, aos 33,já havia

conquistado grande parte daquilo que
os helênicos entendiam como mundo.
Nesta biografia, ilustrada com um

mapa da trajetória de Alexandre e com

um rico caderno de imagens,
percebemos que o amor de Alexandre

pela batalha era mais forte do que
qualquer outro sentimento. A autora

aborda aspectos polêmicos de
Alexandre,como o alcoolismo,o
provável homossexualismo e a morte

precoce por possível envenenamento.
E ainda: a infância e a juventude de
Alexandre, a estreita ligação com os

ideais gregos de sua mãe Olímpia, a
amizade de Hefestião, o inseparável
Bucéfalo, o casamento com Roxana, e
tantos outros episódios. "Alexandre, o
Grande" é um lançamento da Editora
Nova Fronteira e têm 120 páginas.

I
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Pão com Presunto
Defumado
Ingredientes: 5 xícaras (chá) de farinha
de trigo; 30 qrarnas de fermento
biológico; 1 colher (sopa) de açúcar; 1

1/2 xícara (chá) de água morna; 1 colher
(chá) de sal; 50 gramas de margarina
derretida; 1 colher (chá) de orégano; 1
colher (café) de pimenta-da-reino; 1

colher (café) de manjerona desidratada;
150 gramas de presunto defumado
cortado em cubos.

Preparo: Dissolva o fermento na água e

junte o açúcar. Coloque a farinha de

trigo em uma tigela. Abra um orifício no

centro.Coloque aí o fermento e cubra.,
Deixe formar bolhas. Junte o sal e a

margarina.Trabalhe a massa até ficar
lisa. Cubra e deixe descansar até dobrar
de volume. Junte a manjerona e o

presunto.Misture bem. Modele o pão a

gosto.Cubra e deixe crescer até dobrar
de volume. Pincele com ovo batido.
Polvilhe com orégano. Asse em forno

preaquecido durante 45 minutos, ou até
ficar dourado.

<l Sirva o Pão com Presunto Defumado

acompanhado de um café bem quentinho
�-�----....���������������--���----�;

Carne com Ervilha Torta
Ingredientes: 8 bifes de carne de sua preferência; 2 colheres (sopa) de manteiga; 2 colheres (sopa)
de óleo; 1 cebola média cortada em rodelas finas; 200 gramas de ervilha torta cortadas ao meio; 1/2
colher (chá) de sal.

"

Preparo: Numa frigideira grande, em fogo alto, aqueça a manteiga com o óleo. Acrescente os bifes e

frite até dourar (aproximadamente 2 minutos de cada lado). Reserve numa travessa. Coloque a

cebola e a ervilha na frigideira, misture, tampe e cozinhe até a ervilha ficar macia. Coloque os bifes
novamente na frigideira, tempere com o sal e cozinhe, sem tampar, até a ervilha ficar macia. Transfira

para uma travessa e sirva em seguida. Dica: Use filé mignon para fazer os bifes

I

o Biscoito Festivo pode ser con-C>
servado bem fresquinho, se
acondicionado em recepiente
hermético

Cidade Fechada
o livro parte de uma proposta um tanto

inusitada: tratar-se de uma coletânea de
contos de três autores distintos, entre
eles Pedro Gonzaga, homônimo do
escritor que no mundo real é o autor do
livro. Dentro do universo ficcional,
Gonzaga exerce o papel de organizador
das mais de vinte histórias curtas que
compôem a obra.Truques narrativos à

parte, o que se revela para o leitor desde
as primeiras páginas é uma metrópole
onipresente, visível mesmo quando as

paisagens se alteram, uma Porto Alegre
, sombria e asfixiante, de longas noites
vazias e de curtas e precárias esperanças
para os heróis que, sem quaisquer feitos
extraordinários, envelhecem em seus

braços.Mordazes e cínicos, mas ao

mesmo tempo incapazes de desdenhar
da verdadeira emoção, os personagens
de "Cidade Fechada" buscam
desesperadamente por alguma espécie
de resposta que não está nos livros, nos
discos, na ciência, na filosofia, no sexo e

na religião. A autoria do livro é de Pedro

Gonzaga e é da Editora Leitura XXI.

A Décima Primeira Praga
Que aconteceria se das dez pragas de
Moisés no livro do Êxodo estivessem se

concretizando na América hoje? Neste

romance, a morte está à espreita e a

esperança de impedir im cataclisma de

proporções maiores do que os relatos da
Bíblia está nas mãos de um virologista
rebelde. No sul da Califórnia, duas
crianças morrem de uma doença que se

acreditava não existir nos Estados
Unidos. Depois. cavalos puro-sangue
começam a morrer por causa de um

vírus não identificado. Chamado para
ajudar nas pesquisas, o virologista Jack

Bryne descobre que se tratam de atos

de terrorismo biológico. Mas o pior
ainda-está por acontecer quando ele
descobre que as mortes têm

semelhanças assustadoras com a quinta
e sexta praga descrita no Êxodo. São 428
páginas.

� EU DISSE, ELE DJSSE,-,
�JOS DISSEMOS I

Da Redação/GB Edições

"0 único mal de começar cedo é que você faz coisas que já
conhece demais, por que faz ha multo tempo. Chego no

t Proj?j e já sei que vou ficar esperando horas para gravar':Da
atriz Cláudia Leal, a Cláudia de "Senhora do Destino':

"Fico tensa cozinhando. Eu sobreviveria comendo só arroz,

porque é fácil de fazer. Meu golpe do baú é que meus

f maridos cozinhem bem':Da atriz Christiane Torloni.

"Já pintaram convites e adoraria fazer novelas. O problema é

qu'í não sou ator e jamais beijaria na boca de outra mulher.
Em todos os nossos clipes, quando tem cena de beijo, eu
corro':Do sertanejo Luciano.

"Não tive filho para deixar com babá, e sim para curtir, cuidar,
proteger. Sou mãezona e com ele ninguém mexe':Da

apresentadora Luciana Gimenez.

"Claro que Regininha (personagem de"Senhora do Destino")
me deu visibilidade e mostrou um lado sensual. Só que eu já
era assim. Sempre fui bonita e chamei a atenção':Da atriz
Maria Maya.

,

"Odeio meu cabelo enrolado, minhas sardas, minhas
sobrancelhas e tenho completo de gorda" (Da atrizMarcela
Barrozo, a Bianca de "Senhorado Destino")

"Procuro ser bem-humorada, mas todo mundo tem seu dia
de TPM"(Da atriz Danielle Winits)

"Acho que a serenidade e a harmonia que alcancei com o

passar dos anos estão se refletindo no meu visual ... Alguns
anos atrás eu exagerava na musculação" (Da atrizMylla
Christie, a Eleonora de "Senhora do Destino")

"Preconceito dói. A cor do cabelo não diz o que a pessoa tem
'

p<?r dentro" (Da atriz Karina BacchiJ

"Ele almejava ajudar todos que padeciam dessa doença.
Então, com o patrocínio do meu tio, Leonardo, abrimos a

entidade, oferecendo hospedagem, alimentação e

transporte para 85 pessoas carentes. Sei que 'meu pai deve
estar muito feliz com isso" (De Thiago, filho do cantor
Leandro, sobre amorte de seupai e a entidade que a
família mantém em Aparecida de Goiânia (GO))
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Uma aventura no coração
da Selva Amazônica
Por Erica Guarda/GB Edições

"Mad Maria" estréiou terça e mostra a construção da
ferrovia Madeira Mamoré, em meio a intrigas e grandes
paixões
No coração da floresta amazônica, uma estrada de ferro é construída cortando a

selva para levar em seus trilhos prosperidade a uma região inóspita. A ferrovia
atende a interesses políticos e comerciais de autoridades nacionais e estrangeiras,
porém custa a.vida de milhares de trabalhadores. Este épico da história brasileira

pode ser acompanhado na Globo desde terça-feira, quando estreiou a minissérie

"Mad Maria".
Através de uma trama que envolve romance, suspense, aventura e drama, será
contada a história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, finalizada em 1912 e

considerada por muitos uma das últimas grandes aventuras humanas. A

minissérie, de Benedito Ruy Barbosa, é baseada no romance de Márcio Souza e

tem direção de núcleo de Ricardo Waddington, que também assina a direção
geral com José Luiz Villamarim.
O projeto "Mad Maria" começou em 1980, quando foi encomendada a Benedito

Ruy Barbosa uma minissérie baseada no livro "Mad
Maria", de Márcio Souza. À época, por falta de
recursos técnicos, tornou-se inviável' a realização
para televisão da obra, que ficou guardada até ser

redescoberta por Ricardo Waddington em 2004.
Benedito Rui Barbosa que, em 2005, completa
quarenta anos como autor de dramaturgia para a

televisão, comemora a data com a realização da
minissérie. "Há 20 anos escrevi esta minissérie e

tenho o imenso prazer de realizá-la agora,

justamente quando completo 40 anos de carreira.

Será uma grande aventura produzi-la. Conto e

confio no diretor Ricardo Waddington e em sua

equipe que tanto me apoiaram neste projeto",
declara Benedito.
Mad Maria retrata um dos maiores desafios da

engenharia do início do Século xx e revela os

bastidores políticos do Rio de Janeiro em 1911.

<J Fábio Assunção será um médico americano que
vem para cuidar dos operários que estão construindo a

ferrovia, mas por força do destino acaba se

apaixonando por Consuelo (Ana Paula Arósio)

rote a

<'

Através de dois triângulos amorosos, 'um na

Amazônia e outro no Rio de Janeiro (então
capital federal), a minissérie mostra o

cotidiano dramático dos homens que
sobreviveram ao horror na selva para finalizar
a ferrovia, contrastando-o com o glamour da
vida dos políticos e empresários da capital.
Tocando "O Guarani", de Carlos Gomes,
sobre o rio Madeira, a personagem de Ana
Paula Arósio será apresentada na rninissérie
"Mad Maria". A atriz interpreta <rPianista
Consuelo, que sofre um naufrágio nas

corredeiras do rio, juntamente com seu

marido Alonso (Gabriel Tacco), quando
tentava vencer as perigosas cachoeiras ao

transportar numa barca um piano de cauda

para sua casa, em Guajará-Mirim. Alonso
queria realizar um sonho antigo de Consuelo,
mas, no acidente, a pianista perde os dois

grandes amores de sua vida: o marido e o

instrumento musical. Às margens do rio,
Consuelo sobrevive e, desesperada, se
embrenha aos prantos no meio da selva.
Encontrada quase morta por operários da

ferrovia, é levada à enfermaria do

acampamento. É no acampamento onde se

recupera do trauma e resgata o prazer de
viver. Lá, Consuelo conhece o índio [oe
Caripuna (Fidellís Baniwa), em quem
encontra um verdadeiro amigo e grande
companheiro, e redescobre o amor ao

conhecer o médico Richard Finnegan (Fábio
Assunção), que salva a sua vida.

Recém-chegado dos Estados Unidos, ingênuo
e cheio de ideais, Richard Finnegan chega à

floresta amazônica deslumbrado com sua

beleza, mas se choca ao conhecer o dia-a-dia
dramático da obra. O jovem, incentivado
pelo professor Dr. Lovelace (Walmor
Chagas), acredita que irá salvar vidas e

pesquisar as doenças tropicais,
mas se vê às voltas com
atestados de óbito e doentes
incuráveis. Em meio ao horror,
dedica grande parte de seu

tempo à cura de dois pacientes
em especial, o índio [oe
Caripuna e a jovem pianista
Consuelo, por quem se

apaixona.
Enquanto isso, no Rio e

Janeiro, Priscila Fantin é Luiza,
menina pobre, porém
ambiciosa, que vê a grande
sorte de sua vida passar na

porta de sua casa, em Mata

Cavalos, bairro do centro da

capital federal. Um
contratempo leva o ministro

da, Viação e Obras Públicas J. de Castro

(Antônio Fagundes) a parar em frente à

venda dos pais de Luiza e cruzar seu olhar
com o da garota brejeira, nascendo ali a

sensação de que o destino lhe reserva uma

grata surpresa. Dias depois, uma senhora, D.
Inês (Eliana Guttman), procura Luiza com
um convite do misterioso senhor para que
ela more em uma nova casa, em São

Cristóvâo, onde lhe será dada uma vida de

glamour. Luiza nem pensa duas vezes: avisa

aos pais que está indo embora e parte para
sua nova vida. Com o passar do tempo,
Luiza descobre que J. de Castro nunca irá

assumi-la publicamente, pois, além de ser

político importante, é casado há anos com

Amália (Cássia Kiss). Insatisfeita e

melindrada, Luiza acaba se envolvendo com

um dos maiores inimigos do amante, o

empresário mais importante do Brasil, o
americano Percival Farquhar (Tony Ramos).

D Mocinha da trama, Ana Paula Arósio será

Consuelo, personagem que já nos primeiros
capítulos perderá em um naufrágio os dois grandes
amores de sua vida: seu marido e seu piano

desenvolvimento dos aplicativos também !pod;� ar)!ii(JforrnaÇ'Ões
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Fonte:Núcleo de Informática -ACIJS-APEVI

Mas não tem idéia de com quem está

lidando. Ao contrário de Luiza, Farquhar
sabe muito bem quem é a linda menina e

não temerá em usá-la para chantagear o
ministro e conseguir que ele libere

.'

documentos que autorizam suas

empresas a realizarem obras pelo país,
entre elas, a da Estrada de Ferro Madeira
Mamoré.
A minissérie "Mad Maria" vai mostrar ao

público o dia-a-dia dos operários que
deram a vida para construir a estrada de
ferro. Para realizar a obra, foram
recrutados homens de diversos países,
que acreditavam que trabalhar nos

trópicos seria uma oportunidade para'
enriquecer. Alemães, barbadianos,
chineses, hindus, ingleses e americanos

foram responsáveis por esta epopéia no
norte do Brasil e que agora podemos
conferir na tela da Globo.

TecnoFlex

•

ln ar-ma
Atualmente, um dos assuntos mais comentados entre usuários de

computadores é o relacionado à segurança das informações. Com o

aumento da velocidade de acesso à internet, ficou mais fácil infectar
os computadores com vírus e, repentinamente, ficar sem acesso aos

dados. Infelizmente, esta não é a única forma de perder informações.
Existem outros tipos de ameaças e pode-se classificá-lo em três

categorias distintas: provenientes do ambiente, problemas nas

instalações/equipamentos,e falhas dós usuá rios/sistemas.
Incêndios, terremotos ou enchentes são exemplos de ameaças do
ambiente. Pouco comuns, são devastadores quando ocorrem. Uma

solução simples seria manter uma cópia de segurança em local
distante das instalações físicas.
Problemas nas instalações incluem déscargas elétricas, ataques de
vírus ou acesso indevido de pessoas não autorizadas. Uma instalação
elétrica adequada com um bom aterramenta, um antivírus e um

firewall (limitador de acesso) podem ajudar a minir;nizar os estragos.
. No caso dos equipamentos,é difícil prever quando ocorrerá a próxima
falha sendo que, dependendo dela, a cópia de segurança é a única
forma de recuperar as informações.
Erros de usuários e falhas nas aplicações representam as mais

freqüentes ameaças 'a integridade das informações. Problemas
relacionados ao uso abrangem desde o aquecimento de realizar a

cópia de segurança até exclusão indevida de informações essenciais.
O uso inadequado de técnicas de manipulação de dados no
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A nova Globeleza

Vilão
Thiago Lacerda já está gravando suas cenas

em "América".O galã interpreta um

inescrupuloso atravessador de imigrantes
ilegais para os Estados Unidos. E falando no

bonitão, ele e Vanessa Lóes reataram o

romance.

I RESU
MALHAÇÃO
SEGUNDA - Betina diz a Bernardo que pensou nele
durante a viagem inteira, deixando-o perturbado.
Bernardo conhece Léo e percebe que ele e Betina
são apenas amigos.Jaque se desespera ao saber que
está grávida. Bernardo garante a Download que vai
dizer a Jaque que é de Betina que ele gosta.
Pasqualete apresenta Naná aos professores e diz que
ela vai estar no colégio para conversar com os

alunos. Sabrina se interessa por Rodrigo, o 'novo
professor de educação física.Pasqualete fala para os

alunos que eles vão montar uma peça de

Shakespeare para participar de um concurso e, se

ganharem, vai haver uma festa. Letícia sugere que
eles montem "A Megera Domada". Naná dá sua

primeira aula. Betina beija Bernardo. Bernardo diz a

Betina que gosta dela, mas confessa que está
namorando outra menina. Rita leva Jaque ao

médico. Bernardo garante a Betina que vai terminar
seu namoro.

TERÇA - Bernardo fica muito assustado,mas garante
a Jaque que vai ficar ao seu lado. Natasha comenta

com Vivi que queria ir a um shaw de rock, mas não
encontrou ingresso. João garante a Natasha que vai

conseguir ingressos e levá-Ia no shaw. Betina espera
ansiosamente que Bernardo lhe telefone dizendo

que já terminou com sua namorada e estranha a

demora dele. Pedro descobre queTaty é apaixonada
por um ator chamado Thiago Chermont. Jaque
comenta com Rita que achou Bernardo um pouco
frio. Rita não sabe como dizer a Júlio César o que está
acontecendo com sua filha. Bernardo garante a

Betina que gosta muito dela, mas explica que sua

situação com a namorada está muito complicada.
Amanda fala para Julião que jamais sairia com um

menino gordinho como ele. Julião não dá muita
bola, mas Léo fica indignado com a atitude de
Amanda. Pedro sugere a Juliana que faça montagens
com fotos suas e de Thiago Chermont e finja para
Taty que é amiga dele. Amanda joga charme para
Léo, mas o menino deixa claro que não quer nada
com ela.Jaque pede para conversar com Betina.

QUARTA - Betina e Bernardo fingem que se

conhecem do colégio,mas não contam aJaque tudo
o que houve entre eles. Pedro pede que Download
faça montagens com as fotos de Juliana e deThiago
Chermont. Betina conta para Naná que Jaque vai ter
um filho de Bernardo e garante que vai esquecê-Ia.
Bel garante a Aline que não vai deixar que Amanda

fique com seu papel.Natasha combina com João de
encontrá-lo no Giga para irem ao show.Bernardo diz
a Betina que não quer abandonar Jaque,mas não vai

conseguir esquecê-la. Betina fala para Bernardo que
a história deles acabou e pede que ele nunca diga a

Jaque o que aconteceu.Júlio César fala para Rita que
eles não vão ter como ganhar dinheiro se ele não
conseguir outro emprego ou se a polícia não
encontrar seu táxi. Rita se oferece para trabalhar,mas
Júlio César não permite. Rodrigo começa a dar aulas
de ioga no Múltipla Escolha.Cabeção decide colocar
seu carro num concurso para carros originais. Betina
encontra Bernardo no colégio e éfria com ele.

QUINTA - Júlio César fala tudo para Rita e ela
confessa que já sabia. Miyuki diz a Aline que tem

achado Cabeção imaturo demais. Júlio César fica
furioso 'ao saber que Rita escondeu a gravidez de
Jaque e decide tomar satisfações com a filha e

Bernardo. Betina conta para Léo que sua história
com Bernar.do acabou, mas se recusa a explicar o
porquê. Léo aconselha Betina a esquecer Bernardo.
Taty pede a Juliana para ligar para Thiago na sua

frente, como presente de aniversário. Juliana fica
sem saber o que fazer. Júlio César dá um escândalo
no Giga ao ver Jaque e Bernardo juntos. Pedro diz a

Juliana que vai fingir ser o Thiago Chermont ao

telefone para impressionar Taty. Rita e Miguel
combinam de unir as duas famílias para uma

conversa. Betina pede ao pessoal da república que
eles não comentem com ninguém que ela e

Bernardo já estiveram juntos.

SEXTA - Jaque diz que gostaria de dar uma família de
verdade para seu filho.Miyuki mostra a Cabeção um

livro que comprou e ele não dá a menor bola,
deixando-a irritada. Rita pede desculpas a Miguel.
Jaque teme que Bernardová se afastar dela,mas Rita
lhe garante que tudo va.i ficar bem. Bel fala para
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Férias
Fofoqueiros do bem andam espalhando que,
logo após o Carnaval, os irmãos Sandy e Junior embarcam para a Europa.
Eles deverão curtir merecidas férias e, na volta, a dupla acertará o

formato de seu novo programa na Globo.

Presente de Natal
Vera Holtz presenteou Suzana Vieira com uma cachorrinha da raça
Yorkshire, a qual recebeu o nome de Scarlett O'Hara, personagem do
filme "". E o Vento Levou". Um mimo.

,r-----'''''�-'-''�'��-,
i Personagem real I
Mariana Ximenes se prepara Ipara mais um desafio em sua

carreira. A atriz interpretará I
Princesa, a amante do ex

presidente Juscelino
Kubitschek, no filme "Bela
Noite Para Voar", estrelado por
José de Abreu e dirigidO�POrZelito Viana.
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Novidades'na Rede TV!
A emissora apresentará aos sábados,
das 15 às 16hOO, a atração "Universo da
Beleza".Trata-se de uma produção independente
comandada por Luciano Szafir e Solange Frazão.

Trocando as alianças
Astrid Fontenelle e o empresário Marcelo Checon vão se

casar em abril. A cerimônia será realizada numa capela que
fica na Praia do Forte, em Salvador.

"Felizka"
Este é o título do livro escrito por
Karina Bacchi, o qual a atriz pretende,
transformar num espetáculo teatral. A
estréia está prevista para abril e os
nomes de Miguel Falabella e Jorge
Fernando estão sendo cogitados para
assumir a direção do musical.

Eleita a Globeleza de
2005, a niteroiense Giane
Carvalho fez seu début
na terça-feira passada. E
foram nada menos do

que 26 horas, entre
maquiagem, penteado e

pintura no corpo da

dançarina até o

momento da gravação
da vinheta do Carnaval,
no dia seguinte. Apesar
da maratona,Giane de

Franca produção 1,68 de altura e 55 quilos
Walcyr Carrasco já foi escalado para escrever

- estava exultante."É a
a nova trama global das seis. Por enquanto, realização de um grandenão foram divulgados maiores detalhes sonho: podersobre a nova novela, mas já se sabe que
Alexandre Barillari está no elenco. representar a beleza da
'---------------------' I mulher negra e

��sileira': disse.

Amanda que quem vai conseguir o papel é ela.
Bernardo confessa para Miguel que não quer se casar
com Jaque amando outra pessoa. Miguel pede que
Bernardo tome sua decisão com calma. Marley dá o

papel da protagonista para Amanda, deixando Bel
furiosa. João percebe que deixou Natasha abalada e

fica satisfeito. Rita confessa para Miguel que fica mais
calma quando conversa com ele. Cabeção descobre

que Miyuki marcou um encontro com um colega de
faculdade.Betina pede para conversar com Bernardo.

Daniel todo seu passado, Lenita joga charme para
Floriano.Rosário vê, fica furiosa e diz a Floriano que
não vai mais se casar com ele. Sinésio pergunta a

Lavínia se ela prefere que a festa de casamento de
Rosário e Floriano seja em outro lugar,mas ela nega.
Francisquinha diz a Sinésio que sonhou que ele lhe
dava um presente. Sinésio pergunta a Sandoval se
ele e Encarnação se entenderam, mas ele afirma

que náo.Jl joga charme para Marly e pede que ela
tire dinheiro do banco para o pagamento de Oscar.

Abigail diz a Rosário que ela está agindo feito uma

criança. Samuca tenta conversar com Bartõ. Lenita
se declara para Daniel e pede que ele lhe dê uma

chance. Daniel explica para Lenita que não vai
desistir de Nina, Marly comenta com JJ que está
precisando de um carro novo e ele a autoriza a

comprar um,deixando-a radiante.

queimá-Ias. Ana aparece na frente de Lucrécia e segura
a caixa de Branca, deixando-a apavorada. Miguel e

Letfcia combinam de passar sua lua-de-mel na Rússia,
mas ele avisa que vai ter que cuidar de alguns negócios
enquanto estiver lá. Murilo, Júlia, Carlos e Maria, se
mudam para a casa de Márcio e Anita, formando uma

república. Gi9i melhora. Mário fala' para Márcia Anita

que está adorando ter uma família. Márcia Anita diz a

Mário que a pessoa que mais gosta dele é Aída,mas ele
não acredita. Miguel avisa Sonya e Dimitri que seu

casamento vai ser na casa da fazenda Karamazov.
Simone ouve.Sonya tem um mau pressentimento.Afda
manda que Mérilin, que não estava pagando suas

contas, saia de seu quarto no spa para que Rosário o

ocupe.Mérilin fica sem saber para onde lr e Aída sugere
que ela vá morar na república. Aída convida Júlia par()dar aulas de dança no spa.

QUARTA - Ana tenta chegar no local onde esconde sua

pasta, mas percebe que Miguel está atrás dela e se

esconde.Miguel chama por Anamas,aoverque ela não
aparece, desiste e vai embora. Letícia confessa para
Joana que não vai ser totalmente feliz enquanto não se

acertar com Pedro.Lucrécia pergunta a Abel se ele acha
que Branca vai continuar amando-o quando descobrir

que ele sabia que ela era rica quando se casou. Mérilin
anuncia para alguns jornalistas que ela e Ademarvão se

casar, deixando Adernar sem saída. Ana tira um

pequeno embrulho de dentro de sua pasta. Lucrécia
mostra a Abel que ele assinou um papel dizendo que
seu casamento com Branca foi em comunhão total de
bens. Abel vai embora atormentado. Linda sente um

enjôo. Rico fala' para Aída que vai querer sair de seu

emprego no spa, pois vai embora de Ouro Negro.Pedro
canta para Moacir que Elvira lhe pediu que tomasse

conta dele. Moacir fica cada vez mais intrigado. Dimitri
promete a Rosário-que vai transformá-Ia. numa mulher
refinada. Pedro diz a Moacir que não consegue perdoar
Letfcia e Júlia por terem mentido para ele. Moacir
confessa para Pedro que também escondeu coisas dele
e o aconselha a perdoar Letícia e Júlia. Ana esconde o

embrulhinho em uma de suas bonecas ..

QUINTA - Miguel pede que Pedro perdoe Letícia, mas
ele se recusa.Pedro diz a Miguel que não sente nada por
ele e continua considerando-o um homem morto.

Betinho fala para Isadora que Dandara não come quase
nada. Isadora decide cuidar pessoalmente da
alimentação de Dandara, deixando-a irritada. Júlia e

Maria dividem as tarefas da república, para desagrado
de Carlos e Murilo. Maria fala para Júlia que vai tentar

ganhar o campeonato de surfe em Ouro Negro, pois o

prêmio é uma passagem para a Austrália e ela quer se
mudar para lá·.Gigi finge para Pedro que ainda está com
febre para não ter que se mudar. Aída pede que Mário
tome cuidado com Olavinho, mas Mário diz que está

gostando de ter um pai pela primeira vez. Miguel
descobre que sua antepassada com quem Ana se

parece morreu ainda criança num incêndio. Xavier

sugere a Miguel que ele consulte Doidona para saber se
há alguma ligação sobrenatural entre sua antepassada
e Ana. Sonya fala para Moacir que vai descobrir o que
aconteceu com Elvira de qualquer jeito. Moacir atende
um telefonema de Elvira.Ana oferece seu embrulhinho

aMigueI,

SEXTA· Miguel descobre que dentro do embrulho
estão as alianças de casamento de seus pais. Ele fica
muito emocionado e pergunta a Ana onde ela as achou,
mas ela não responde. Elvira diz a Moacir que o ama,
mas explica que teve que magoá-lo para salvar a vida de
Jackson. Sonya diz a Moacir que o fato dele ter ficado
bêbado deve ter sido parte do plano para destruir sua

reputação. Moacir fica feliz por saber que Elvira o ama

de verdade e garante a Sonya que não vai perdê-Ia.
Miguel diz a Dlrnltrl que ele e Letícia vão se casar com as

alianças de seus pais. Rosário fala para Ten6rio que não
vai voltar a trabalhar para Ademar. Anselmo diz a Letícia

que não vai aceitar que ela se case com Miguel, pois
vendeu a alma ao diabo para ficar com ela. Letícia fica

impressionada com as palavras de Anselmo. Júlia diz a

Gigi que Pedro lhe tirou todas as esperanças e que está

pensando em se mudar de Ouro Negro.Gigi se oferece
para se mudar para a república se Júlia continuar em

Ouro Negro.Carmem liga para Murilo.Doidona garante
a tv1iguel que também vai ser tocada pelo poderde Ana.
Letícia pede para conversar com Pedro.

SABADO - Letícia conta para Pedro que ela e Miguel vão
dar um jantar de noivado e o convida para ir.Gigi perde
o controle da moto de Pedro e sai da estrada. Miguel
encontra Gig; desmaiada. Branca acha que Linda pode
estar esperando um filho de Rico e que isso pode

reaproxtmé-los. Linda garante a Branca que Rico

jamais iria assumir um filho. Murilo explica para
Dandara que precisa ajudar Carmem e ela concorda.
Letícia aconselha Sonya- a dar uma nova chance a

Carlos. Lúcia anuncia para Lucrécia que decidiu se

candidatar a vice-prefeita de Ouro Negro. Olavinho
fala para Lucrécia que não vai mais permitirque ela lhe
dê ordens. Linda fala para Rico que está grávida. Rico
fica radiante e diz a Linda que vai cuidar dela e do
bebê. Anselmo se oferece para ajudar Aída com Mário.
Dimitriavisa Miguel que Leon está se preparando para
tomar conta de seus negócios na Rússia. Sonya e

Pedro encontram Elvira. Elvira se recusa a ver Moacir,
mas manda que Pedro o avise que sua vida está
correndo perigo se ele continuar em Ouro Negro.
Miguel desmaia diante de Letícia.

SÁBADO - NÃO HA EXIBiÇÃO

COMO UMA ONDA

SEGUNDA - Bartó fala para Samuca que eles

precisam fazer diversos cálculos antes de começar a

mergulhar e procurar o tesouro. JJ manda Daniel
desmontar a prancheta de Nina, avisando que vai
levá-Ia para a sua casa.Daniel provoca o vilão.Il leva
as coisas de Nina embora.Conrado fala para Daniel

que vasculhou a conta de JJ, mas não conseguiu
encontrar nada fora do comum. Rubico percebe
que o barco de Quebra-Queixo e Querubim está
com o nome do antigo dono e decide rebatizá-Io.
Nina fica furiosa ao saber que JJ levou sua

prancheta e acusa Lenita de ter dado a idéia. Lenita

garante a Nina que não teve nada a ver com aquilo e

não se comove com a tristeza dela. Quebra-Queixo
e as crianças dão o nome do barco de QQQ,Samuca
mostra a Frank, Gigi e Rubico que Bartó lhe

emprestou um livro sobre naufrágios. Nina
comenta com Daniel que descobriu que Marly faz
compras numa loja cara demais.

TERÇA - Lavinia confirma para Sandoval que
Amarante levava sua foto na carteira.Nina pergunta
a Encarnação se JJ não seria capaz de colocar a

culpa do acidente em Sandoval,mas ela se recusa a

pensar no assunto. Francisquinha não se convence

de que não encontrará mais Amarante. Frank,Gigi e
Rubico insistem em levar Samuca na biblioteca

para pesquisar sobre navios afundados, Daniel fala
para Lenita que ela é fria e calculista, Lenita afirma

que apenas sabe lutar pelo que quer. Nina encontra
Oscar, o arquiteto responsável pela construção do
resort, e conta para ele que o projeto não vai virar
realidade. Oscar fica nervoso, mas JJ garante que
está mentindo para Nina, Nina pede que
Francisquinha avise aos pescadores que JJ pode
não ter desistido de fazer o resort. Rafa e Amanda
levam alguns mergulhadores para perto da ilha de

Bartõ,que os vê e pensa que foi traído por Samuca e
as crianças.

SEXTA - Nina explica para Lenita que JJ comprou a

divida da empresa e revela que ele pode arruinar
Sinésio se ela não fizer o que ele quer. Lenita diz a

Nina que o vilão jamais faria nada contra seu pai,
porque sabe que isso a afastaria dele para sempre.

, Rubico trata Encarnação com frieza, Nina fala para
Daniel que contou toda a verdade a Lenita para que
ela soubesse que tipo de homem é J), Encarnação
revela para Alice que ela e Sandoval são os pais de
Rubico. Marly dá um beijo em J), Nina vê, mas
disfarça, Robusto pergunta a Sandoval onde
ocorreu o acidente, afirmando que precisa começar
sua investigação por lá, Rubico pede que
Encarnação case com Sandoval para que eles

possam ir morar juntos, deixando-a emocionada.
Amanda fala para ldalina que não sabe se Floriano e

Rosário vão se casar. Idalina decide tomar uma

providência, Lavinia diz a Sandoval que se sente

como se tivesse perdidoAmarante duas vezes.

SABADO - Lavinia diz a Sandoval que eles estão
confundindo o que sentem. Floriano e Rosário
fazem as pazes, para alegria de Idalina e Abigail.
Encarnação chega em casa arrasada e rasga todas
as cartas de Sandoval. Rubico, Frank e Gigi
convencem Quebra-Queixo a levá-los até a ilha de
Bartô. Nina fala para Daniel que tem certeza de que
há uma relação estranha entre JJ e Marly e garante
que vai descobrir o quê é. Rubico, Frank e Gigi
exigem que Bartô deixe que eles se expliquem,
Benvindo vê Nina e Daniel juntos e conta para JJ.
Carol pede que Conrado venha mergulhar com ela.
JJ pede a Marly que dê uma carona para Nina, Ela
fica impressionada ao ver o carro de Marly, Rubico
fala para Bartô que Samuca estava pesquisando na

biblioteca no dia em que os mergulhadores foram
para a ilha, Bartô acredita e faz as pazes com

Samuca.

- Guilhermina diz a Dr. Jorge que vai
E :perar até o momento em que o quadro estiver
sl�do leiloado para se vingar de Sebastião e,

p incipalmente, de Dirceu. Plínio fica
irrtoressionado ao perceber o quanto a prefeitura
dé<Vila de São Miguel gasta, Angélica disfarça e

pede que ele não se preocupe com aquilo, Danielle
agradece a Giovanni por tudo o que ele fez por ela.
Nazaré exige que Josivaldo a leve até a casa de
Maria do Carmo e anuncie que vai se casar com ela.

JosivaldL�arante a Nazaré que vai ser muito pior
para Maria do Carmo se eles mostrarem que vão
casar fazendo uma grande cerimônia. Shirley pede
para conversar com Nazaré mas ela a insulta muito,
deixando-a magoada. Alberto 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. Reginaldo fala para os

seguranças que eles precisam vigiar todos os

passos de Bruno. 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. Venâncio anuncia

para os pais que vai se casar com Danielle e depois
quer levá-Ia para bem longe,

QUARTA - Francisquinha sugere a Daniel e Nina
l

que enganem Benvindo e eles passar:' o dia juntos, " COMEÇAR DENina chega em casa feliz e Encarnaçao deduz que /
ela se encontrou com Daniel. Benvindo pergunta a I
Nina onde ela esteve.Nina acusa Benvindo de sumir I
do serviço, Benvindo percebe que foi enganado, I
mas acha melhor não falar nada para JJ O vilão
canta para Sinésio que Lenita esteve preocupada
com as finanças da empresa e lhe garante que está
tudo bem.Rosério convida Daniel para ser padrinho
de seu casamento.Daniel fica radiante ao saber que
fará par com Nina no altar. JJ dá uma bronca em

Rubico e não permite que Encarnação vá consolá-
lo. Encarnação obedece ao irmão, deixando Nina
incomodada, Bartô diz a Francisquinha que foi
tràido por Gigi. Frank e Rubico e avisa que não os

quer mais perto de sua ilha, Nina pergunta a

Encarnação por que JJ não trata Rubico muito bem
e ela se esquiva, Rubico fala para Encarnação que
um dia vai fugir para longe do vilão e ir morar com
Sandoval, Samuca fica preocupado ao saber que
Rafa e Amanda levaram alunos para perto da ilha de
Bartô.

QUINTA - Rubico vê Encarnação na aldeia e adivinha

que ela veio falar com Sandoval. Nina fica

decepcionada ao saber que Encarnação mandou

que Sandoval se afastasse dela e a aconselha a ir para
longe de JJ e ficar com ele. Sandoval conta para

NOVO

SEGUI'lDA - Lucrécia éÕbrigada a deixar que Doidão e

Doidona interrompam seu jantar. Doidona manda que
Lucrécia se livre dos jornalistas que estão registrando o
jantar e ela obedece,deixando Olavinho atônito. Artur
garante a Carmem que Adernar mentiu quando disse

que ele recebeu dinheiro para conquistá-la, mas ela
não sabe em quem acreditar.Miguel percebe que Gigi
está com muita febre e fica assustado. Carmem acaba
acreditando em Artur, para grande alfvio dele. Miguel
pede que Sidarta venha examinar GigLGigi delira e dá
um beijo em Miguel. Pedro vê e fica furioso. Sidarta
chega e Pedro se dá conta de que Gigi está mesmo

doente.Miguel diz a Pedro que espera poder conversar
com ele em breve. Sidarta manda Gigi descansar por
alguns dias na casa de Pedro. Miguel fala para Letícia

que Pedro ainda está com raiva deles.Olavinho faz um
brinde a Mário, deixando Kiko com ciúmes. Júlia pede
que Carlos não se envolva com Maria, mas ele não dá
bola.Dimitri e Sonya aconselham Moacir a investigar se
não caiu numa armadilha no dia em que se

embebedou.

TERÇA - Pedro toca em Gigi,mas ela chama porMiguel,
deixando-o irritado.Carlos e Maria se beijam,deixando
Júlia chateada. Rico garante a Júlia que Maria é uma

pessoa boa, mas ela não acredita. Joana entrega o

bilhete a Moacir, mas o aconselha a esquecer Elvira.
Lucrécia encontra as lembranças de Branca e decide

TERÇA -Isabel fala para Nazaré que vai amar Maria
do Carmo muito mais do que jamais a amou. Maria
do Carmo fala para Nazaré que não importa que ela
tenha criado Isabel, pois agora não significa nada

para ela, Nazaré vê Isabel abraçando Maria do
Carmo e fica arrasada. Maria do Carmo pede que
Isabel more em sua casa até se casar com Edgard.
Alberto explica para Jacques que está interessado
em Shirley, deixando-o pasmo, Leonardo confessa
para Gisela que gostaria de fazer as pazes com

Maria Eduarda, mas se recusa a pedir-lhe perdão,
Gisela decide pedir ao Barãoque interceda em favor
de LeonardoJaniceacha estranho queGuilhermina
nunca tenha falado com Sebastião sobre o quadro
que Josefa deixou para ele,mas Sebastião acha que
ela é apenas uma mulher reservada, Gullhermina

pensa no beijo que Dirceu lhe deu. Giovanni diz a

Guilhermina que está ansioso para vê-Ia de novo.

Daiane não' entende por que Bruno sumiu.
Edmundo fala para Nazaré que ela não vai

conseguir ser absolvida, mas ele pode tentar fazer
com que seja condenada apenasà pena mínima.

QUARTA - Eleonora diz a Jenifer que não está

conseguindo alugar apartamento porque não tem

fiador, e avisa que, sem apartamento, elas não vão

poder adotar Renato. Viriato conta para Maria do
Carmo que Isabel concordou em ir morar com ela,
deixando-a radiante. Plínio fala para Maria, do
Carmo que trabalhar na loja está ajudando-o a não
sentir muitas saudades de Dado. Isabel conta para
Nazaré que vai morar com Maria do Carmo,
deixando-a chocada, Isabel fala para Edgard que
nunca mais quer voltar naquela casa. Leandro conta
para Dirceu que os exames de Cláudia não deram
nada e ela poderá ter alta, assim que acordar.

Jacques diz a Shirley que Alberto quer lhe pedir
desculpas. Nazaréjura para si mesma que vai pegar
o bebê de Isabel assim que ele nascer. Daiane
confessa para Rita que está grávida de Bruno. Rita

fica furiosa com Daiane e ameaça contar para
Reqinaldo, Nalva diz a Thomas que ele não vai
encostar nela enquanto não assumir um

compromisso.Thomas fica furioso,mas Nalva garante
a Ubiracy que sua estratégia vai acabar dando certo.

Giovanni oferece um apartamento de presente a

Eleonora e Jenifer, Isabel chega à casa de Maria do
Carmoelhedá umabraço.

QUINTA - Isabel garante a Maria do Carmo que está
muito feliz em estar ali.Cláudia acorda chorando e diz
a Leandro que Nazaré confessou ter matado seu pai.
Dirceu aconselha Cláudia a esquecer Nazaré, mas ela
avisa que só vai fazer isso depois que provar que ela
matou seu pai. Maria do Carmo fala para Dirceu que
Cláudia está certa em seu desejo de vingança. Dirceu
se desculpa com Maria do Carmo por estar afastado
dela.Maria do Carmo garante a Dirceu que semprevai
amá-lo, mesmo que eles não fiquem juntos. Plínio
conta para Isabel que se lembra de vê-Ia nascer e de
ver Maria do Carmo lhe dando banho na beira do rio.
Isabel agradece a Maria do Carmo por nunca ter

desistido de procurá-Ia. Thomas se conforma em

dormir no sofá da casa de Nalva, mas vai para a cama

dela no meio da noite. Eleonora aceita ficar com o

apartamento de Giovanni, mas com a condição de

que ele fique em nome de Jenifer. Seboso fala para
Shao Lin que participou do seqüestro de Bruno e

revela que ele foi feito a mando de Reginaldo.Viriato e

Plinio convidam Isabel para acordar Maria do Carmo

junto com eles. Maria do Carmo quase morre de

emoção. Cláudia pergunta a Dr. Guilherme se pode
lhe fazer algumas perguntas sobre a noite em que seu

pai morreu.

SEXTA" Dr.Guilherme confirma para Cláudia que José
Carlos morreu de infarto ao cair da escada porque um

de seus remédios havia acabado, mas depois se dá
conta de que ele havia comprado o remédio poucos
dias antes. Josivaldo comenta com Nazaré que é
estranho que duas pessoas tenham morrido em sua

casa, mas ela garante que nunca matou ninguém.
Cláudia insiste em voltar para a casa de seu pai,apesar
de Nazaré estar lá. Cláudia e Leandro vêem Nazaré e

Josivaldo se beijando e ficam enojados. Cláudia

garante a Nazaré que está cada vez mais próxima de
desmascará-Ia, deixando-a cismada. Rita revela a

Jandira que Daiane está grávida de Bruno e confessa

que não sabe o que fazer. Jandira sugere que Rita
converse com Maria do Carmo e lembra que ela vai ser
bisavó da criança. Plínio vê Viviane dando a Angélica
uma lista de material para as obras da prefeitura e

percebe que é uma compra grande, Isabel garante a

Edgard que não vai demorar a se mudar para a casa

dele. Maria Eduarda fala para Viriato que deu uma

bronca em Dorgival e em seu filho Júnior para que
eles andem logo com a obra da casa deles, Shao Lin

grava a confissão de Seboso sem que ele saiba. Maria
Eduarda é rendida por homens armados em seu carro

enquanto falava com Gisela no celular. Maria Eduarda
é levada pelos homens,

SABADO - Gisela diz a Leonardo que ouviu a voz de
um homem ameaçando Maria Eduarda.Leonardo fica

: muito nervoso e decide ir falar com Viriato. Maria
Eduarda pergunta aos bandidos o que eles vão fazer
com ela, mas o chefe a manda ficar quieta.
Guilhermina explica para Laura que Maria Eduarda
pode ter sido seqüestrada, Um dos bandidos liga

Júnior, que o manda levar Maria Eduarda para
local afastado. Leandro teme que Nazaré possa

fazer algo contra Cláudia, mas ela explica que precisa
ficar perto para investigar a morte de�seu pai.
Leonardo fala para Viriato e Edgard que Maria
Eduarda foi ameaçada por bandidos. Viriato decide

pedir a ajuda de Giovanni para encontrar !'v1aria
Eduarda. Maria do Carmo conta para Plínio que o juiz
decidiu que ele vai poder ver seu filho em dois fins
de-semana por mês. Dirceu vai com toda a sua equipe
até a gráfica, ver a edição piloto do Diário de Notícias
ser rodada. Guilhermina manda que seu advogado
lhe consiga um exemplar da edição piloto. Daiane
conta para Bianca que está esperando um filho de
Bruno. Eleonora e Jenifer vão conhecer seu novo

apartamento. Leonardo e Viriato combinam de não

brigar enquanto não tiverem certeza de que Maria
Eduarda está bem.Viriato conta para Maria do Carmo
que Maria Eduarda está desaparecida, mas garante
que Giovanni já está cuidando do caso,
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Os cabelos precisam de atenção
extra durante o verão
Segundo especialistas no assunto, os
condicionadores sem enxágüe (aqueles que vem

escrito leaoe-m na embalagem) têm uma

formulação balanceada, própria para ser deixada
no cabelo sem pesar nos fios. Agem como um

tratamento prolongado e, usado todos os dias,
substituem o banho de creme semanal.
Este tipo de produto não substitui e nem é igual
aos condicionadores normais, nos quais a

concentração de agentes hidratantes é maior do
que nos leave-in , por isso devem ser removidos
para não deixar os cabelos com aspecto
engordurado. Os cabelos muito secos necessitam
de condicionador e leaoe-in, já os cabelos finos e

oleosos podem dispensar o condicionador
comum.

Os,leave-in ajudam a desembaraçar os fios, além
de hidratar e proteger ao longo do dia. Para
escolher qual é o produto ideal para seus

cabelos, valem algumas dicas.

!::,. Xampu, Loção Protetora Sem Enxágue e Creme
Hidrante, da linha Advance Techniques (Avon), o trio ideal

para cuidar da beleza dos cabelos

O comprimento, a estrutura, a quantidade e o

estado do cabelo interferem na escolha do
produto ideal. Para acertar na hora da compra, o

primeiro passo é ler o rótulo do produto e depois
fazer a prova do toque: os mais cremosos (bem
emolientes) combinam melhor com os cabelos
crespos, secos e danificados. Já aqueles em forma
de gelou musse são indicados para cabelos finos e

até oleosos. É bom verificar ainda se contém
filtro solar, queratina, ceramida, vitaminas,
silicone e outros ingredientes que restauram os
fios.
É importante usar produtos que estejam de

!::,. Máscara capilar com Vitamina A (Arnend), ideal
para aquela hidratação semanal

acordo com o tipo e o estado do cabelo. Para os

cabelos finos, o produto deve ser leve, de preferência
em forma de gel, musse ou creme sem óleo; se for
oleoso, evite usar o produto próximo à raiz.
Os cabelos opacos precisam de leave-in porque o

silicone contido em sua formulação sela as pontas
duplas e dá mais brilho aos fios.
Os cabelos secos e danificados se dão bem com leaoe
in que contenha queratina e cremes hidratantes,
assim como os cabelos crespos e cacheados.

Os cabelos
tingidos

•

4J Máscara H idratante Extratos da Amazônia
(Arnend) com castanha do pará e capuaçu, restauram
cabelos submetidos à processos químicos

merecem

produtosc,-.,
específícôs para
eles, sendo que Glmais indicado é o leaoe-ir: com filtro solar e agentes
que preservem �cor. \

Assim como a [Iele, os cabelos também precisam de proteção contra

os efeitos noci os dos raios do sol. Sem contar, que a água dei mar e
da piscina deixam os fios ressecados. Para evitar o tão temido "efeito
palha" nos cabelos, existem uma infinidade de produtos que contém
FPS em stIÂ formulação e basta usá-los quando expôr-se ao sol. Mas,
para que façam efeito é preciso observar algumas regrinhas: aplique
os cremes com filtro solar antes de sair de casa; não deixe para fazê-lo
quando chegar à praia ou à piscina. Depois de sair da água, seque os

fios delicadamente com uma toalha e reaplique o produto; repita a

operação a cada mergulho.
Se você é uma verdadeiro "rato de praia" (ou da piscina), utilize
creme hidratante uma vez por semana, os seus cabelos ficarão
brilhantes e saudáveis. Quem tem cabelos tingidos, descoloridos,
alisados ou com permanentes deve tomar cuidados redobrados para
não danificá-los com a exposição aos raios solares. Além do uso diário
de protetor solar, uma hidratação semanal fará grande diferença.
<J Para dar brilho aos fios, Hair Dry
Gloss Brilho Finalizador (Arnend)

ÁRIES - Presságios dos mais favoráveis a você. Propício aos

encontros amorosos, para reatar velhas amizades, para
harmonizar-se com parentes, e para entender-se perfeitamente
com os amigos.txito profissional e social.

LIBRA - Muita harmonia familiar,conjugal e na vida sentimental
e amorosa está prevista para você hoje.Muito favorável também,
aos negócios, as especulações e as novas empresas. Contatos
pessoais bem sucedidos.

PEIXES - Os chefes reconhecerão suas qualidades. Faça
reivindicações. Bom dia para os que lidam com eletricidade.
Influências positivas de amigos no setor amoroso. Saúde
normal.

TOURO - Para obter boa posição no campo profissional, tudo
dependerá de você, aproveite a fase que é ótima. Êxito social,
muito romantismo à noite. Boa saúde.

ESCORPIÃO - Não é um dia totalmente favorável para tratar de
negócios. Mas muito bom para iniciar cursos e obter novos

conhecimentos profissionais, para serem postos em prática
brevemente.

G�MEOS - Pessoas amigas, estão propensas a colaborar com seus

projetos e aprimorar suas idéias. Receberá informações úteis e

promissoras.Dia feliz para a vida amorosa. Este período será muito
tranqüilo para você.

SAGITÁRIO - Poderá haver u ma proposta de casamento,se você
for solteiro. No mínimo, ocorrerá a necessidade de unir-se a

pessoas pa ra que você próprio vivamelhore se tornemaisfor te.

CÂNCER - Total renovação das oportunidades e de suas

motivações. Recuperação da vitalidade física e da auto-confiança.
Maior poder de atuare de tomar decisões.

CAPRICÓRNIO - Deverá, neste dia, tomar uma atitude firme e

auto-confiante quanto aos negócios e ser mais constantes em

seus projetos e no trabalho.Exito emjogos,sorteios e na loteria.

LEÃO - Dia em que poderá obter os resultados pretendidos em

seu campo profissional, devido ao bom fluxo da Lua. Pode,
também, iniciar negócios e tratar de assuntos pessoais que será
bem sucedido.

AQUÁRIO - Dedicar-se à rotina é o melhor que pode fazer neste
dia. Pense nos problemas como quem tenta solucionar um

quebra-cabeças e encontrará a solução adequada. Terá uma

idéiafeHza respeito dos seus próprios sentimentos.

VIRGEM - Necessidade de buscar novos padrões éticos e de
renovar suas crenças para dar novo alento e esperança a si próprio.
Os planos com relação ao futuro, deverão ser incrementados, de
modo a dar uma direção mais estável a sua vida.

Moda e status social
Analisando e refletindo a respeito dos caminhos que a moda nos leva, podemos
observar claramente uma questão que fica extremamente visível e que se faz presente
de maneira explícita em outros tempos inclusive a moda sendo utilizada como status
social.
A roupa sempre foi uma forma e talvez a primeira e mais simples para se evidenciar
uma determinada posição dentro da sociedade. Atualmente com a facUidade que
podemos adquirir os produtos este fato talvez não seja mais tão evidente assim, mas
em certos lugares ainda perdura.
Em outros tempos quando a divisão entre as classes sociais era muito mais forte, esta
questão foi um fator determinante, as roupas serviam perfeitamente e eram inclusive
utilizadas para esta finalidade. Várias sociedades elaboraram inclusive decretos para
proibir ou permitir o uso de determinadas peças do vestuário para determinadas
classes sociais. No Egito as sandálias eram permitidas apenas a classe alta. Na Grécia e

em Roma o tipo, a cor, e o número das vestimentas eram controlados. Essas leis
continuaram aproximadamente a vigorar na Europa até meados de 1770, mas com o

enfraquecimento das barreiras entre as classes sociais, o que passou a designar o status'
social foi o material com que a roupa era manufaturada material rico, adornos, e estilos
supérfulos que certamente pouco duravam.
Durante o século XIX início do século XX as esposas dos poderosos e ricos homens,
barões do café, ostentavam em seus corpos a riqueza do marido. Quanto mais adornada
e luxuosa fosse a vestimenta da mulher, mais suntuoso e gigante era o patrimônio do
senhor. O visual feminino da época era composto por vestidos longos, rendas douradas
e prateadas, colares de pérolas enormes, e chapéus que não permitiam muitos
movimentos.
Para Tom Wolfe essa é a lei do consumo conspícuo que não está restrita apenas a roupa,
mas que se estende a outros setores. Uma das formas mais primitivas desse ato é o fato
de se alimentar em excesso. Durante um certo período, a gordura foi sinal de status
social e poder viril. Os homens se orgulhavam de sua cintura grossa, pois era uma forma
de mostrar que se alimentavam bem e fartamente. Mas esse ideal esta impresso no

século XIX, atualmente ter uma cintura grossa é sinal de preguiça e vagareza, afinal a
.

sociedade pede indivíduos ágeis, apresentando espaço apenas para os magros
observemos isso no padrão têxtil estipulado pelo mercado.
Outra maneira de consumir conspicuamente é usar mais roupas do que os outros e o

necessário. Mesmo nas regiões de clima frio geralmente quanto mais roupa alguém usa,
mais elevado seu status social esse fato pode ser observado durante o período
medieval,quando os camponeses usavam poucas roupas e os soberanos vivam sob
camadas e camadas de tecido, inclusive em regiões de clima quente como o Brasil.
Durante algum tempo as pessoas tinham uma determinada peça de roupa para cada
ocasião e atividade diária: para a manhã, para as refeições, para fumar, etc.
Em nossos dias isso é algo restrito para poucos, uma verdadeira minoria. Há outras
formas de se evidenciar a posição social: um automóvel, uma bela e grande casa, ou até
um simples relógio da famosa casa Cartier caso você não puder levar consigo seu carro

do último lançamento.

Moda Unerj
Por Daiana Riechel
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Segundo o Dicionário de Regionalismo do Rio Grande a palavraGaúcho significa:
Habitante do Rio Grande do Sul.dedicado à vida pastoril e perfeito conhecedor das lides campeiras,Habitantes da Argentina e

do Uruguai, da região de campanha, com origem e costumes assemelhados aos dos rio-grandenses. Primitivamente:
Changador, qaudério.ladrão, contrabandista, vagabundo, coureador, desregrado, andejo. índio ou mestiço,maltrapilho, sem
domicílio certo, que andava, de estância em estância, trabalhando em serviços que fossem executados a cavalo.
Remanescentes de tribos guerreiras que habitavam a Argentina, o Uruguai e o Rio Grande do Sul, às vezes amestiçados com
portugueses e espanhóis, nômades, hábeis cavaleiros, extremamente valentes, desprendidos de tudo, inclusive da vida,
valorosos, leais, hospitaleiros, ocupados alguns com as lides da vida pastoril primitiva, outros com roubos de gado ou

contrabando, e outros, ainda, a maioria transitoriamente, com a vida militar em que exerciam funções de bombeiros, de
chasques, arrebanhadores de gado e de cavalos, de vaqueanos, de isca para o inimigo, ocupando postos que variavam de
soldado raso a general.

Já na minha opinião hoje temos alguns tipos de gaúchos, os principais são estes:

O Gaúcho Legitimo: É aquele nascido na Argentina, Uruguai e no Rio Grande do Sul, e que preserva costumes com o habito
de matear ao pé do fogo de chão ou no próprio'fogão a lenha, o uso da bombacha, entre outros costumes peculiares do
gaúcho, isto no seu dia a dia, sem distinção do dia da semana.Acostumado ao sistema rude da lida campeira,da mão calejada
detrabalhar a terra,ede lidar com gado e cavalo.

O Gaúcho de Tradição: É todo aquele-que não importando estado país de nascimento, cor, raça, ou que vive no campo ou

cidade, mas que veste uma bombacha, encilha um pingo no fim de semana e vai para um rodeio laçar, ginetear, dançar num
fandango, matear com os amigos nas noites de rodeio, formando verdadeiras cidades de lona, onde todos são amigos e

irmãos, com um objetivo em comum,ManterViva a Nossa Cultura Gaúcha.Mas não é só isto que faz um vivente ser um Gaúcho,
o verdadeiro"Gaúcho"em qualquer tuqar.dia.hora.orqulha-se e bate no peito e diz em alto e bom tom que"Orgulha-se de Ser
Gaúcho':

O Gaúcho de Fim de Semana ou Gaúcho de Loja: Este por sua vez é o que mais temos, pois é todo aquele que simplesmente
se pilcha no final de semana pra ir para algum bailezinho e somente isto,este por sua vez quando convidado para usar a pilcha
fora do salão de baile,ou se nega ou comete a maior ofensa para o gauchismo,diz que tem vergonha de andar na rua pilchado,
normalmente inventa moda na nossa indumentária. Mas estes "gaúchos" até certo ponto têm seu valor, pois dentre destes
acabam surgindo grandes tradicionalistas!

O ser GAÚCHO não como muitos pensam, vestir uma bombacha e calçar uma bota, mas é sim um estado de espírito e um

estilo de vida, que mesmo para aqueles que vivem na cidade, apreciam as coisas simples da vida do tampo.

Tradição gaúcha não é moda, mas sim história e costumes de um povo, e por isto é fundamental o respeito e não
cairmos nas tentações do modismo que vem de certa forma

"Bagunçando a Tradição Gaúcha':
IIdemar Effting

D. Luiz Felipe de Nadai

Bispo de Uruguaiana Rodeio Terra e Parnpa.

Autor: Edson de Souza.
Livro: Mandancial de Versos de Edson de

Souza.
Editora: Borck.

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

Em nome do Pai,do Filho e do Espírito Santo e com licença do Patrão Celestial.
Vou chegando, enquanto cevo o amargo de minhas confidências,

porque ao romper da madrugada e ao descambar do sol, preciso camperear
por outras invernadas e repontar do Céu, a força e a coragem para o entrevero
do dia que passa.

Eu bem sei que qualquer guasca, bem pilchado, de faca, rebenque e

esporas, não se afirma nos arreios da vida, se não se estriba na proteção do
Céu.

Ouve, Patrão Celeste,a oração.que te faço ao romper da madrugada e

ao descambar do sol:
"Tomara que todo omundo seja como irmão!.Ajuda-me a perdoar as

afrontas e não fazer aos outros o que não quero para mim".
Perdoa-me,Senhor, porque rengueando pelas canhadas da fraqueza

humana, de quando em vez, quase se querer,em me solto porteira a fora ... Êta
potrilho chucro, renegado e caborteiro ...mas eu te garanto, meu Senhor,
quero ser bom e direito!

Ajuda-me, Virgem Maria, primeira prenda do Céu. Socorre-me, São
Pedro, Capataz da Estância Gaúcha. Pra fim de conversa, vou te dizer meu
Deus,mas somente pra ti,que tua vontade leve a minha de cabresto pra todo o
sempre e até a querência do Céu.Amém.

Quando esta gaita se espicha
Num floreio bem cuiuco

Minha alma inteira relincha
E eu lembro de quase tudo
Daquelas festas com arte
Nos pagos catarinenses

Do velho patl\iío Demarchi
Do laço jaraguaense

Chinócas flor qe espe�al
Já saíram sarandeando

Nos braços de alg'um bagual
Prosas de amor lê falando
Se o índio for dançador

Vê-se no jeito da estampa
foi aluno do.Robinson

Da academia Terra e P�mpa

Que lugar de lindas prendas
E de gaúchos dançador

Ate um olhar das donzelas
É um pedido pro amor

Domingo quando acontece
Finalizando o rodeio
Vê-se índio laçador

E cavalo bom de arreio
Apartir desta sexta-feira dia 21 de janeiro de 2005, nós do Projeto da Cultura
Gaúcha Meu Pago Sul, passamos a desenvolver esta página gaúcha, e

gostaríamos de agradecer a confiança e convite do Jornal Correio do Povo e o

Patrão Ninho Demarchi, para prosseguirmos o excelente trabalho que nossa

amiga Vanessa vinha fazendo.
.

A Vanessa teve que se afastar desta atividade por motivos pessoais, que
estavam impedindo a continuação do trabalho que vinha fazendo com

grande competência.
Assim, deixamos aqui nossos agradecimentos, e nos comprometemos a

prosseguir este trabalho que tanto vem orgulhando os Gaúchos de Jaraguá
do Sul e região. Estaremos trabalhando em paralelo com o nosso sité que está
em funcionamento a quase quatro anos. Onde sempre encontrarão
informações complementares.

Grande Abraço a Todos.

Lucimar Effting do CTG Laço
Jaraguaense completa seus 23 anos neste dia
22/01.

Deixamos aqui os desejos de feliz
aniversário, e o aviso tais ficando velho

Ildemar Effting. menino.

DEMARCHI
CARNES

Temos carnes
temperadas para

festas
, Coxinho da Asa,

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

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

Prove nossas
carnes especiais:

MARRECO,
JAVALI, COELHO

E OVELHA

Abagualado: Semelhante a bagual, arisco,
sestroso, espantadiço; Individuo grosseiro,
inculto, rústico, amatutado, selvagem,
abritalhado,estouvado.

Abichornado: Aborrecido, triste,
desanimado.

Ba.gual: Cavalo manso que se tornou

selvagem.Reprodutor,animal não castrado.

Bah: Abreviação de barbaridade. Expressão
usada para demonstrar surpresa,
indignação.

Bugio: Pelego curtido e pintado, em geral
forrado de pano.Animal da Serra.

Cabanha: Estabelecimento pastoril
destinado à criação e à seleção de
reprodutores de gado de raça.

Dar carão : Negar-se a moça a dançar
quando convidada pelo rapaz,ou vice-versa.

Emalar o poncho: Enrolar o poncho para
atá-lo nos tentos do lombilho, com ou sem

mala-de-poncho.Preparar-se prarviajar.

Embretado: Encerrado no brete.Metido em

apertos, em apuros, em dificuldades;
enrascado, emaranhado.

Entrevera: Mistura, desordem, confusão de
pessoas,animais ou objetos.

Guaiaca: Cinto largo de couro macio, às
vezes de couro de lontra ou de camurça,
ordinariamente enfeitado com bordados ou
com moedas de prata ou de ouro, que serve

para o porte de armas e para guardar
dinheiro e pequenos objetos.

Flete : Cavalo bom e de bela aparência,
encilhado com luxo e elegância.

Evento: Rodeio Crioulo
Entidade: CTG Braço Forte
Cidade: Braço do Trombudo
De 29 À 30/01/2005
Evento: Rodeio Crioulo
Entidade: CTG Recanto Do Pago
Cidade: Irani
De 29 À 30/01/2005

Evento: Rodeio Crioulo
Entidade: CTG Lago Azul
Cidade: Major Vieira
De 29 À 30/01/2005

Evento: Festa Campeira
Entidade: CTG Estância Velha
Cidade: São José do Cerrito
De 29 À 30/01/2005

Fonte: Site M..'!.G/SC www.mtgsc.com.br _

Apartir do dia 10 de Fevereiro

eTG Laço Jaraguaense promove a

quinta-feira do laço.
Com treino de laço aberto a todos.
No local haverá completo serviço de
bar e aquele suculento churrasco
Inf.: (47) 3714547 ou ctglj@ctglj.com.br

---------,----""""""-....._---

Envie sua programação para:
_____"agenda@meupa�!.�sul.com.�� _

Confira nossgs
ofertas imperdlveis

Lombo Bovino c/ OS50 R$ 2,99
Peito Bovino c/ Osso , R$ 2,89
Línguicinhd de Frango R$ 4,99
Costela Recheoda R$ 7,95
Alcatra Com Osso R$ 8,90
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PÁGINA DA (RIANÇA

J - QUAL DAS FAIXAS
SAíDAS DO SARCÓFAGO
�EGOU À MÃo DA
EXPlORADORA?
PINTE CADA UMA DE
COR DI FERENTE E VOCÊ
DESCO�RE FÁCil!

.iI
, II

I

l-PRESTE
ATENÇÃO AOS
CACOS
E DESCU�RA
QUAL DelES SE
ENCAIXA AO
VASO
QUA�RADO!

A

1)
O

o 0EOI I

o ,.
A fofinha Amandaa mghaur Gregolemitschcompletou 1 ano e 3 m. esesno dia 1 B. Parabéns!

. Bento,de 3
A bela Larls� Loir e Liane
meses, filha. e

do nossa coluna
Bento, ilumlnan

s - EXPlORADOR As VEZES PASSA POR SUSTOS.
ENQUANTO ISSO. VOCÊ SE DIVERTE EN(ONTRANDO
AS SETE DIFERENÇAS ENTRE AS DUAS CENAS!

.r:
-..,_.-._/

Comemora seu
4° ano de vida,
no próximo dia
17/01, o
simpático
garotinho Vítor
de Souza.
Parabéns de seu
irmão Lucas e
seus pais
Lisiane e Volnei

o gatinho Leon�rdo
Vinicius Junkes Rle9�1
comemorou no dia 17 ma.ls

.

ho Os pais CláudIo1 anm .

Luis e Claudete sentem-se

orgulhoSOs

" �
f�·
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