
paz

VENÂNCIO DA SILVA PORTO I 1919 - 1922 • ARTHUR MÜLLER 11923- 1936 • HONORATO TOMELlN 11937 - 1957 • EUGtNIO VICTOR SCHMÓCKEL 11958 - 2004 .YVONNE ALICE SCHMÓCKEL 12005

SEXTA,FEIRA

TRAVESSIA

Marlise Klemann quer manter
a liderança na Copa Fiat
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. Sábado de sol e
hebulosidade variada
com pancadas de
chuva isoladas.

. Sexta-feira de sol e
nebulosidade variada
com pancadas de
chuva isoladas.

EXPOSiÇÃO POSSE

A arte de Cristina Pretti focaliza a vida de urna lavadeira de Jaraquá do Sul, que morre em acidente de carro _ pAGINA4

JULGAMENTO

Futuro de Piazera no PSDB nas

mãos do Conselho de Ética
o futuro do vereador Afonso Piazera no PSDB está nas mãos

.

do Conselho de Ética do partido, que deve analisar a atitude
do parlamentar durante a eleição da Mesa Diretora da

Câmara, quando desobedeceu a orientação da 'legenda e

votou no candidato adversário, Ronaldo Rauli'no (PL).

o presidente PSDB de Jaraguá do Sul, Célio Bayer, considerou
estranhas as informaçôes sobre a torcida de Piazera para ser

expulso do ninho. "Normalmente, é o filiado que pede para sair

quando não tem mais interesse em permanecer no partido",
declarou Bayer. - PAGINA3

Vice-presidência da Fecam

é assumida por Dávio Leu
- ,PAGINA3

ARMADILHA

o sonho da casa própria pode
virar pesadelo aos mutuários
Os contratosde financiamentos/para a compra de casa própria
pode esconder armadilhas. O pagamento das prestações não é

garantia de quitação do imóvel.
'
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A educação como
Pesquisas mundiais sobre

educação colocam o Brasil
nos últimos lugares da lista
quando o assunto é co

nhecimento geral e ren

dimento escolar. O resultado
não é nenhuma novidade. E
é fruto da centenária omissão

(irresponsabilidade) de

governantes, 'que insistiram

em manter a população
ignorante para melhor
controlá-la. A história da

ignorância de um país
marcado pela penuna
cultural desde os tempos
coloniais está sendo revelada
e as carências admitidas

pelas autoridades - passo

importante para reverter o

quadro vergonhoso. Ao
detectar as fragilidades,
abre-se o espaço para novos

tempos.
Estudos internacionais

apontam que, nos países
desenvolvidos, o analfabetis
mo é mínimo e a média de
escolaridade é de 12 anos,

enquanto que, nos demais, o
analfabetismo atinge parte
significativa da população e

a média de escolaridade é

próxima de quatro anos. No
Brasil, os resquícios de uma

política educacional frágil,
elitista e pouco abrangente
no longo período colonial
estão na raiz dos problemas
ligados à tão decantada

a',ri __

atenção e investimentos. No
outro lado, a iniciativa

privada domina o setor como

resultado da política de
mercado, adotada pelos
últimos governos. Os pro
blemas da educação no Brasil
remontam ao início da,

colonização, quando os

jesuítas fincaram os pés por

aqui. Os rastros coloniais, as

.... A imprensa também tem papel
fundamental na, formação de cidadãos
conscientes e dotados de senso crítico

ignorância da população. O
'sinal mais evidente da

problemática se verifica na

leitura é frágil - rarefeita no

passado - e suas perversas

conseqüências através dos
séoulos.

As dificuldades de

inserção à universidade são

reflexos da elitização do
ensino no país. As escolas

públicas padecem de infra
estrutura e carecem de

FRASES

cicatrizes de um país
periférico e dependente
persistem e podem ser

observados em vários aspectos
da vida moderna, cujos sinais

estão sendo desvendados.
As renitentes e mentirosas

promessas de reestruturação
da educação no pa� con

tribuíam sobremaneira para a

atual situação. As últimas

colocações no ranking
mundial da educação são o

SEXTA-FEIRA, 28 de Janeiro de 2005 ,:�j COUREIO DO POVO

a
prcçn 11iIi�q pelo círculo
vicioso - menos educação,
mais ignorantes; mais ig
norantes, menos cidadãos.
Os conteúdos pedagógicos
ainda carregam vícios e

preconceitos oriundos da
estrutura colonial, frutos das
deficiências e das mentes

reacionárias da época, que
tudo fizeram para manu

tenção do status quo.
A educação precisa ser

tratada como fonte de

propulsão para o de
senvolvimento do país. À
sociedade cabe unir esforços
para colocá-la como meta a

ser alcançada e constan

temente ultrapassada.
Assim, a 'imprensa também
tem papel fundamental na
formação de cidadãos
conscientes e dotados de
senso crítico que possam

contribuir na construção de
'

um país independente e

livre das tecnologias
importadas.

"O agricultor de nossa região, infelizmente, não está preparado para negociar e valorizar o

que produz. Com isso, quem lucra são os atravessadores:

• Agricultor Burkhard Eike criticando a atuação dos atravessadores do setor agrícola

Mun . O I Pessoas & Eatos ,.
.... EUA

Washington apóia Flores
para secretário daOEA
OS Estados Unidos formalizaram ontem o apoio a

Francisco Flores para o cargo de secretário-geral
da Organização dos Estados Americanos; logo
depois que o ex-presidente de EI Salvador
apresentou um plano de trabalha para a OEA
destacando a necessidade de se ajudar os países
pequenos e uma ação mais decisiva contra a

pobreza. Apesar de o voto dos Estados Unidos o
mesmo valor de os demais 33 membros, nenhum
candidato apoiado porWashington já perdeu elei
ção.Também são candidatos ao cargo o chanceler
mexicano Luis Ernesto Derbez e o ministro do
Interior chileno José Miguellnsulza, (AE)

.... IRAQUE

População tenta viver
apesardaguerra
A cidade que morre a cada noite por causa dos

rigores do toque de recolher tenta

insistentemente renascer a cada manhã. Pelas
ruas de Kahada, um dos centros de comércio

popular de Bagdá, a população tenta esquecer
que vive num país em guerra há quase dois anos
- apesar de todas as evidências de conflito que as

rodeiam - e tratam de levar adiante suas vidas.
"Falo de tudo, menos de polttlca" diz Abu Akile,
um vendedor de peixe .frlto. Ao lado, numa

,

pequena galeria, artistas plásticos expõem telas.
Pinturas impressionistas de mulheres, animais e

paisagens. Nada de muito extraordinário, só
quadros para enfeitar salas. (AE)

@

� CUBA

EUA usaram táticas para
sexuais seduzirdetidos
Interrogadoras dos Estados Unidos tentaram

quebrar a resistência de muçulmanos detidos na

base militar de Guantánamo - Cuba - tocando
nos órgãos genitais dos prisioneiros, vestindo rou
pas insinuantes e esfregando falso sangue mens
trual na cara de um saudita.O sargento Erik R.Saar,
29 anos, apresentou relatório ao Pentágono com
casos que testemunhou Ele espera a aprovação
para a publicação de um livro onde detalhará como
o Exército usou mulheres como táticas de interro

gação dos suspeitos de terrorismo. Saartrabalhou
como tradutor em Guantánamo e tinha ordens

para conseguirmais informações dos detidos. (AE)

.... IRAQUE

, Assessor do 1°-ministro
é assassinadoem Bagdá
O grupo vinculado com o islamita radical Abu
Musab al-Zarqawi, braço da AI-Qaeda no Iraque,
divulgou ontem vídeo mostrando o assassinato
de um homem, aparentemente um assistente
do primeiro-ministro interino, Iyad Allawi. A

gravação, divulgada num site da internet,
mostra um homem sendo baleado. Segundos
antes,a vítima foi identificada como Salem Vafar
al-Kananl, secretário do comitê eleitoral do

partido de Allawi."Recomendo aos iraquianos,
especialmente aos jovens, que não ajudem
nem colaborem com as forças inimigas de

ocupação'; acrescentou AI-Kanani, antes de
receber vários tiros. (AE)

.... ISRAEL

Sharon acha possível
a paz com palestinos
o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon,
assegurou ontem que existem condições para se

chegar à paz com os palestinos."As condições de
momento são boas e permitirão a nós e aos

palestinos obter um progresso histórico nas

relações'; declarou, acrescentando que se os

palestinos atuarem na luta contra o terror, a

violência e o crime,"podemos avançar no processo
para estabelecer o Mapa do Caminho e acertar

várias atividades com eles sobre o plano de Israel
de desligamento ou retirada deGaza'O ex-ministro

palestino Mohammed Dahlan disse que Israel, em
princípio, concordou em retirar as tropas da

cisjordanianas. (AE)

.... IRAQUE

Resistência intensifica

ações antes das eleições
A resistência intensifica os ataques contra postos
de votação em todo o país, como parte da cam

panha de intimidação do grupo AI-Qaeda no

Iraque, liderado pelo terrorista jordaniano Abu
Musab al-Zarqawi. Ontem, dez iraquianos e

fuzileiro naval foram mortos. A fim de proteger
os eleitores na votação de domingo, centenas
de soldados dos Estados Unidos começaram a

sair das grandes instalações no extremo ocidental
de Bagdá e assumiram posições em bases
menores espalhadas pela cidade. O governo
interino irá mobilizar 2,5 mil tropas extras para
ajudar na segurança no dia da eleição. (AE)
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SUA OPINIÃO

A cidade do faz de

conta ...

Osnildo Konell*

Num pequeno vale cercado de verdejantes cumes e

morros, emuita plantação de banana inNatura. Encontra
se uma pequena e pacata cidade, de nome alemão, o único
do pais, esta se chama Schroeder, conhecida pelos mais
velhos como Schroeder Strasse (estrada), nesta cidade
tudo parece normal, a principio, mas olhando mais de

perto vê-se que está parada no tempo, numa espécie de faz
de conta. Nela se vê de tudo menos, a tão sonhada

DEMOCRACIA, o problema é serio, pois se a lei que irá
ensinar nas escolas a arte de negociar (POLÍTICA) entrar
em vigor teremos conflito, como ensinar algo que muitos
escondem e se dizem donos.do partido.

Nesta cidade temos 11 adultos que não querem crescer

em experiência e equilíbrio. Esquecem do principio da

Constituição do Brasil Art. 10. ParágrafoÚnico: Todo poder
emana do povo, que o exerce pormeio de seus representantes
eleitos ou diretamente, nos termos desta constituição. O mais

ousado fala pelos cotovelos, que é contra aquilo e daquilo,
apronta, compra, vende. Vê na falta de experiência de 08

quase adultos. A oportunidade de impor unanimidade.
deveria se chamar Peter bla-bla-bl� , mas é conhecido
como o Presidente. O Capitão desta cidade classifica que
todos os meios justificam o fins, estas commuitos ganchos,
pois lhe falta algo, que o povo descreve, como moral e
ético, tem no bolso amoeda da sorte do tio, quase esqueci,
tem aquele que agora vai ser a vitima da vez, você poderá
escutar dele a mesma frase utilizada pelos antecessores,
não posso fazer nada, sou só o vice, mas se quiser resolver
o problema espera ate 2008. estes brincam o tempo todo
com outros moradores, estes já adultos, que mostraram

para a população da pequena e pacata cidade como se

negociar, pois tiveram que apreender na escola da vida
como administrar seus recursos, poucos, mas o bastante

para explicara aqueles que ainda não sabem pescar. como

funciona o trabalho dos agentes públicos, temos que fugir
do tic-tac o crocodilo que quer se apoderar do pensamento
livre, conquistado por poucos nesta cidade, um aviso ao

bla-bla-bla se o povo quisesse unanimidade teria votado
100% na chapa, não haveria mais de 53% de votos

opositores ao eleito, portanto, não vem com discurso de
assistencialismo partidário, temos sim que ensinar o povo
a pescar, chega de levar o peixe já frito.

Alias o leitor sabe como acabou a historia daquelas
crianças que não queriam crescer. Receito que leiam á.

Faço um de;afio a cada schroedense, para ver quem ganhou
com a unanimidade na câmara municipal e à cobrar mais
ética dos eleitos e dos partidos, nós do PT temos isto como

bandeira em prol da população, eu posso falar que o partido
hoje e amanhã será Schroeder para todos!!! Pois já são 40
anos de unanimidade, todos juntos por Schroeder, me
orgulho, pois vi surgir em 2004 uma nova, sincera e eficaz

oposição. Não esta que compõe a câmara, mas sim 1595
votos que queremmudança e renovação na cidade do faz
de conta ...

*PT Schroeder

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

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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.... No alvo
o ex-petista Antônio Marcos da Silva,
o Déga, segundo suplente de ve

reador, deve assumir, em breve} a

diretoria de Auditoria de Saúde da

Secretaria de Saúde, onde receberá

salário em torno de R$ 2,5 mil mensais.

A Assessoria de Comunicação da

Prefeitura informou, todavia, que não

existe nenhuma definição a cerca do

cargo a ser assumido por Déga na

administração municipal. "O certo é

que ele vem trabalhar conosco. Mas

ainda não há portaria o nomeando';
disse Terrys da Silva.

SEXTA-FEIRA, 28 de janeiro de 2005

.... Confirmado
O ex-secretário de Planejamento na

,gestão do prefeito Irineu Pasold

(PSDBl, Humberto Travi, foi nomeado,
no último dia 17, diretor da Divisão de

Projeto da Secretaria de De

senvolvimento Municipal e vai

receber mensalmente R$ 3.230,00;
58% a menos do que recebia como

secretário.

A nomeação de Travi confirma as

informações dadas pela coluna no

início do mês, e insistentemente

negadas pela cúpula da aliança "Viva

Jaraquá" Outras nomeações virão.

.... Mais
As articulações de bastidores para levar

o ex-vereador, hoje suplente do PSDB,
Lia Tironi, à Câmara; estão em fase de

conclusão. Segundo fontes da cúpula
governista, o vereador Afonso Piazera

será nomeado secretário de

Planejamento, abrindo caminho para o

primeiro suplente do PSDB, Ademar

Winter, que assumiria um cargo na

administração. Assim, Tironi, que

apresentou extensa lista de possíveis
comissionados, iria para a Câmara.

Essas informações também foram
adiantadas pela coluna.

.... Posta
Quem anda muito quieto deste a

eleição de outubro é o ex-deputado Ivo

Konell (PMDB). Não aparece nem nas

rodas políticas. Comenta-se que desta

vez a derrota foi extremamente

dolorosa. Naavaliação geral, a família
estará fora das próximas disputas
eleitorais na região.
Todavia, o ex-parlamentar não é de

entregar a rapadura se' antes "pelear"
Gostem ou não, ainda mantém votos

cativos - já perdeu muito, é verdade -

,suficientes para continuar, pelo menos,
a pleitear cargos eletivos.

.... Mercado
Uma missão oficial do governo chinês

está no Rio de Janeiro inspecionando
as condições de higiene de granjas e

abatedouros. A equipe de técnicos deve

percorrer outros Estados. Se aprovarem
o que está sendo vistoriado, abre a

possibilidade de o Brasil exportar US$
100 milhões de carne de frango para
China ajnda este ano.

A aposta dos produtores é alta.Também,
se cada um dos 1,3 bilhão de chineses
resolver comer um frango por ano, pode
desestabilizar o mercado internacional

de carne de frango.

REPRESENTANTE

POLíTICA

Leu é eleito vice-presidente
• I

da Federação dos Municípios
CAROLINA TOMASELLI

� Prefeito criticà
diretorias anteriores e

promete defender os
interesses da região

MASSARANDUBA - o prefeito
Dávio Leu (PFL) assumiu ontem
a primeira vice-presidência da
Fecam (Federação Catarinense
dosMunicípios). A eleição e posse
da nova Diretoria Executiva e

Conselho Fiscal, com mandato de
um ano, aconteceu no Hotel
CasteÍmar, em 'Fi;rianópolis.
Prefeitos filiados à federação, em
dia com as obrigações estatutárias,
participaram da votação.

Leu integrou a chapa de

consenso, formada na última

segunda-feira em r e um ao

realizada na sede da Fecam com

outros prefeitos candidatos à

presidência. A chapa única, eleita
ontem, tem como presidente o

prefeito de Concórdia, Neodi
Saretta (PT). Além de Leu como
primeiro vice-presidente, a

,
diretoria é formada pelo prefeito
de Sombrio, JoséMilton Scheffer
(PP), como segundo vice

presidente, e pelo prefeito de
Governador Celso Ramos, Anísio
Anatólio Soares (PMDB), como
terceiro vice-presidente.

O prefeito de Massaranduba
lembra que as quatro grandes

ARQUIVO/CÉSAR JUNKES

Leu: "Os governos estão em débito com os municípios catarinenses"

regiões do Estado - sul, oeste,
centro e norte - estão represen
tadas na Diretoria e no Conselho
Fiscal. "Procurou se contemplar
todas as associações com represen

tação na Fecam", acrescenta. Em
Santa Catar.ina, existem 21

associações de municípios.

Delegado da Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) na federação
desde 2001, Leu informa que já
havia sido, em outra gestão,
segundo vice-presidente da

Fecam, mas nunca se interessou

em assumir a presidência. Na

opinião dele, a participação como
membro da nova diretoria
fortalecerá os municípios que

compõe a Amvali. "É uma

conquista significativa para a

microrregião, principalmente
nesse ano de transição, porque há
uma definição dos governos com
os novos prefeitos que assumiram",
comenta.

Ele informa que não existe

atribuição específica 'para
qualquer membro da diretoria,
"mas todos vão buscàr solucionar
esses problemas para que as

deficiências sejam sanadas". ''A

federação é um órgão de

representação dosmunicípios, mas
houve uma omissão por parte de

gestões anteriores, que foram
coniventes com os governos
estadual e federal", critica.

Leu acredita que a nova

diretoria está "perfeitamente"
sintonizada com os princípios da
federação. Ele afirma que a

interição é buscar o fortalecimento
da entidade para aumentar .o

poder de reivindicação, dehtro dos
interesses dos municípios, no
âmbito federal e estadual. "Os

governos estão em débito com os

municípios em relação à concessão

de aumento do FPM (Fundo de

Participação dos Municípios),
promessa do governo federal que
não foi cumprida. E no Estado, para
que se cumpra o compromisso de
bancar os custos do transporte
escolar", declara.

Lula garante que houve avanço' nos dois anos de governo
PORTO ALEGRE - No discurso

durante o Fórum Social Mundial,
na manhã de ontem, o presidente
Luiz Inácio lula da Silva res�altou '

a importância das relações que o

Brasil tem costurado com países do
terceiro mundo, especialmente da
América latina, e a necessidade
de se criar uma "nova geografia
comercial". Sob vaias e aplausos do
público, lula disse que, "para a

desgraça de alguns" houve avanço
nos últimos dois anos.

O presidente lembrou o recorde
batido pelo país nas exportações,
pela produção da indústria
automobilística e a taxa de

desemprego do ano passado, que
ficou em, um dígito pela primeira
vez desde 2001 (9,6%, segundo o

IBGE), e disse que é preciso

paciência para esperar pelos
resultados positivos de seu governo.
"Sou um homem perseverante.
Tem gente que acha que as coisas

podem ser feitas antes do tempo.
Eu acho que tem que ter'

preparação", justificou.
Sobre os conflitos diplomáticos
relacionados à Colômbia, Lula
disse estar empenhado em ajudar
a resolvê-los e criticou a

participação americana no assunto,
afirmando se tratar de um

problema da América Latina. Ele

chegou a clas�ificar a intervenção
americana num impasse na

Colômbia em janeiro de 2003 como
uma implicância.
O presidente ressaltou, ainda, a

necessidade de que a integração
latino-americana passe do discurso

para a prática, e defendeu obras
de infra-estrutura para interligar a
região. Disse que se dependesse de
uma parte dos empresários do
Brasil e da Argentina, não haveria
relações comerciais entre os dois

países.
Lula também afirmou que o

governo sofre muita "urucubaca"
e respondeu às vaias recebidas pelo
público dizendo se tratar de "filhos'
do PT que se rebelaram". Segundo
ele, o ato é "próprio da juventude".
"Esse barulho que vocês estão

ouvindo agora (as vaias) eu ouço
desde 1975. Meus ouvidos já estão
calejados. A dem�cracia é um

gesto democrático que vem pela
boca daqueles que não têm

paciência para ouvir a verdade",
concluiu.

• O presidente ressaltou a

importância das relações
que o Brasil tem costurado
com países do terceiro

mundo e a necessidade de
se criar uma "nova

geografia comercial':

- • Lula lembrou o recorde
batido pelo país nas

exportações na indústria
automobilística e a taxa de

desemprego do ano

passado, que ficou em um

dígito pela primeira vez

desde 200,1.

Punição de Piazera caberá ao
"

Conselho de Etica do PSDB

JARAGUÁ DO SUL - o Conselho

de Ética do PSDB participou, na
noite de quarta-feira, de reunião

convocada pela Executiva do

partido. Na ocasião, foi apresentada
à diretoria do conselho a polêmica
envolvendo o vereador Afonso
Piazera. Nas eleições para definição
da Mesa Diretora da Câmara de

Vereadores, o tucano contrariou a

decisão do bloco formado pelo
PSDB/PFL/PP, que tinha como

candidato à presidência da Casa o
vereador Rudolfo Gesser (PP), e

votou em Ronaldo Raulino (PL).
A decisão de levar o assunto ao

conselho foi apontada na última

reunião da Executiva, realizada na

semana passada. Segundo o

presidente do partido, Célio Bayer,
a partir de agora o presidente do
conselho convocará os demais
membros para analisar o caso,

dentro do período que prevê' o
estatuto, para posteriormente
apresentar a decisão à Executiva.
"Mas queremos que o conselho

agi�ze as apurações", declara Bayer.
Fontes próximas a Piazera

garantem.quegi vereador espera ser

expulso do partido para ingressar
numa das legendas de base de '

sustentação do governo Moacir
Bertoldi (Pl). Especula-se que ele
deva voltar para o PTB, da vice
prefeita Roserneire Vasel. "Não sei

qual é o benefício ou o motivo de

querer ser expulso. Normalmente,
é o filiado que pede para sair

quando não tem mais interesse em

permanecer no partido", pondera
Bayer.

O presidente lembra que
também durante a reunião foi

'Admite-se professor
de inglês

realizada a eleição da nova

diretoria do Conselho de Ética, que
será presidida por Vander Luiz
Kunrath. "Eles vão receber toda a

,

I

documentação sobre a atuação do
conselho e iniciar os trâmites sobre
o caso Piazera", acrescenta.

APOIO - Na semana passada,
o ex-deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB) declarou ao

JornalCorreio do Povo que defende
a punição de Piazera pelo Conselho
de Ética do partido. Na opinião de

Caropreso, o parlamentar teve uma
conduta "personalista", que deverá
ser analisada com "frieza" pelo
partido. ''Acredito que a comissão

é sábia, que saberá dosar o grau do
eventual erro cometido pelo
Piazera evão certamente aplicar a
penalidade. No meu entender foi
um erro, com o qual fiquei
decepcionado", revelou.

ARQUiVO/aSAR JUNKES

Bayer espera que Conselho de
Ética agilize as apurações
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Agricultor de Jaraguá do Sul

aposta em produtos diferentes
ctSAR JUNKES

MARIA HELENA MORAES

.... Feijão fava-maravilha
é poyco conhecido,
mas bem aceito

pelo consumidor

}ARAGUÁ
.

DO SUL- o

agricultor Burkhard Eicke, 57
anos, está investindo na pro

dução de um produto pratica
mente desconhecido na região,
mas que está tendo uma boa

aceitação no mercado. Trata-se
do feijão fava-maravilha, que
pode ser encontrado no setor de
frutas e verduras do Mer�ado
PúblicoMunicipal, no Centro da
cidade.

Maior que o feijão tradi
cional e colorido (vermelho com
branco), o fava-maravilha é

próprio para ser consumido
como salada. "O gosto é

parecido com o do feijão preto",
afirma Eicke, que é o único

agricultor da região a produzir
essa leguminosa, que e de fácil

adaptação ao clima e solo da

região. "Na verdade, não sei

qual a origem desse feijão. Já
procurei até na interne, mas sem
sucesso", comenta Eicke, que há
um ano trocou a vida da cidade

pelo sítio, localizado entre Nereu
Ram�s e Três Rios do Norte.

A primeira safra do fava-

Burkhard Eicke está investindo na produção do feijão fava-maravilha, usado especialmente como salada

maravilha foi colhida este ano.

Cultivado sem a utilização de

agrotóxicos ou fertilizantes, o

feijão fava-maravilha está

vendendo bem no Mercado
Público. O agricultor tem uma

plantação de 800 pés, sendo que
cada pé produz uma média de
150 gramas do feijão. "A

produção ainda é pequena, por

.

isso vendo apenas para o Mercado
Público: Também prefiro

negociar diretamente com a

pessoa que vai vender o meu

produto. Sou contra os atra

vessadores", enfatiza Eicke.

Adepto de novidades, Eicke
pretende, ainda .este ano, dar
início a plantação de cogumelos
do sol, que tem uso medicinal.
De acordo com ele, o cogumelo
do sol oferece possibilidade de
bons rendimentos e pratica
mente não existe produção na

região. A propriedade de Eicke
tem aproximadamente 20 hec
tares, onde são cultivados ainda

pepinos para conserva, aipim e

algumas frutas para, consumo da
família. Eicke também está

cultivando outra novidade na

região, um tubérculo parecido
com o inhame, denominado de
"r u ibarbo", c uj a pl a n ta de

aproveita o caule, usado na

confecção de doces.

TCE aponta irregularidades em contrato da Celesc
DA REDÀÇÁO - O TCE

(Tribunal d� Contas do Estado)
quer explicações da Celesc

(Centrais Elétricas de Santa

Catarina) sobre o contrato de

compra e venda de energia
elétrica, firmado entre a estatal
catarinensé e a empresa
Tetrahedron S.A., sediada no

Rio de Janeiro. A Celesc terá

até o dia 22 de fevereiro para

apresentar as justificativas sobre
as sete irregularidades cons

tatadas pelo corpo técnico do

TCE, ao analisar representação
formulada pelo deputado
estadual Antônio Carlos Vieira.

Publicada no Diário Oficial

do Estado nQ 17.563, de 21 de
•

janeiro, a decisão (n. 4.166/
2004) proferida na última sessão

dó pleno do ano passado, solicita
esclarecimentos sobre a

ausência de licitação para a

seleção da Tetrahedron S.A.

para comandar o em

preendimento de geração de

energia e lé tr ica a partir das

Pequenas Centrais Hidrelétricas
(PCHs) e para a efetivação do
contrato de compra pela estatal
e de venda pela empresa.

O presidente ,da Celesc,
Carlos Rodolfo Schneider, terá
de se manifestar sobre outros

cinco pontos . Entre eles, a não

.... LOTERIAS

Prêmio é de R$ 10,2milhões
Três loterias estão acumuladas. A Dupla-Sena, a

Lotomania e a Mega-Sena. Ao todo, elas prometem
pagar, juntas, �$ 10,2 milhões. A Dupla Sena

promete R$ 3S0 mil para quem acertar as seis
dezenas sorteadas. Além disso, o apostador tem
dupla chance de ganhar.Na Dupla Sena, uma única

aposta vale para dois sorteios no mesmo dia. O
concurso 324 da Dupla Sena será sorteado hoje
(28), às 20h, no Caminhão da Sorte que está no Rio
de Janeiro.Quem quiser tentar a sorte na Lotomania
e na Mega-Sena tem até sábado para apostar. O
concurso 489 da Lotomania estima prêmio de R$
900 mil para a faixa de. 20 acertos. Já o concurso

635 da Mega-Sena promete R$ 9 milhões para a

faixa principal (6 acertos). O sorteio das duas loterias
será realizado no sábado (29), às 20h.

� EURO

Diversificação de moedas
No panorama das exportações brasileiras, as
empresas que se dedicam a comercializar seus

produtos no mercado internacional vêm
sofrendo nos últimos meses os efeitos da

desvalorização do dólar - principal moeda no

comércio internacional - em relação ao real.
No caso da Indústria de Madeiras Butzke, de
Timbó (SC) os prejuízos com a queda da moeda
americana foram minimizados graças à postura
de investir em vendas em euro. Exportando para
mais de 20(paises - muitos deles da comunidade'
européia -, a empresa acertou ao apostar na

valorização do euro desde 2003. A Butzke
conseguiu compensar a desvalorização do dólar
em 2004, negociando 35% de suas exportações
na moeda da comunidade européia.

formalização do processo de

dispensa de licitação para a

contratação da empresa

carioca; a não realização de
audiência pública anterior à

implantação e implementação
do negócio firmado; a exclusão
do Conselho de Administração,
da Assembléia Geral da Celesc
e do acionista majoritário, o

Estado, do processo de

contratação; a subscrição de

quotas do Fundo de In
vestimentos em Participações
Fundo Energia PCH, no valor
de R$ 20 milhões, sem a

comprovação do interesse

público.

-

• Caso o Tribunal de

Contas decida pela
ilegalidade dos

pagamentos e declarar a
nulidade do contrato de

compra e venda de energia,
a Celesc poderá ser objeto
de medida judicial.

• Entre as irregularidades
listadas no processo, estão 0-

descumprimento do

princípio constitucional da

publicidade, diante da não

divulgação do contrato de

compra e venda de energia.

SEXTA-FEIRA, 28 de janeiro de 2005

Toda à criatividade dos artistas

a mostra 'Pretexto Poético'

Inácio Carrera integra o grupo de artistas que fazem parte da exposição

}ARAGUÁ DO SUL- De 3 a 27 de

fevereiro, os amantes das artes plásticas
terão a oportunidade de conferir a
criatividade de oito artistas da
cidade: Cristina Pretti, Adolfo
Zímermann, RosemeireSecco,Maria
Helena Feldens, MarleneMann,
Marisa Kaufmann e Valdete

Hinning estarão expondo os

trabalhos criados a partir de uma

história inventada e depois recriada
no formato de artes plásticas.

A obra de Cristina Pretti focaliza
a vida de uma lavadeira, que

dispunha as roupas no varal de forma .

estética, quase uma obra de arte.

Usando fotos de gramados onde

aparece a sombra das roupas do varal
e 38 metros de fio de nylon com

prendedores de roupa, Cristina deu
vida a personagem que criou. "Passei
meses fotografando varais de roupas
por ar', comenta a artista.

O artista plástico Inácio Carreira
recorreu à história de Jean Marat,
francês que participou daRevolução
Francesa para montar a obra que o

público vai ver nessa exposição.
Carreramontou uma guilhotina, onde

•
o expectador vai ter que enfiar a

cabeça dentro para descobrir figuras
desenhadas pelo filho deMarat, que
tinha comomania guilhotinar ratos e

� RECURSOS

Mais R$ 7 milhões para se
Para o Programa de Expansão Profissional da
Secretaria de Educação e Inovação de Santa

Catarina, o Ministério da Educação acaba de

empenhar, para pagamento em 2005, recursos
no valor global de R$ 1.941.508,89. A informação
é do secretário da Articulação Nacional de Santa
Catarina em Brasília, Valdir Colatto. Ele informou
ainda o empenho de R$ 2 milhões no Ministério
da Saúde, junto à diretoria Executiva do Fundo
Nacional de Saúde, para a ampliação e construção
de unidade de saúde e aquisição de equipamento
e material permanente. Para a Epagri já estão

empenhados no Ministério do Desenvolvimento

Agrário mais R$ 177.690,00. E para o Dnit, foram
empenhados R$ 4 milhões para obras de

manutenção de rodovias estaduais.

� INVESTIMENTOS

Saneamento terá mais recursos
o governo federal quer investir cerca de R$ 4,5
bilhões em obras de saneamento no país em

2005. A informação é do secretário nãcional 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, R$ 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 R$ 3 bilhões para obras de

implantação e ampliação de sistemas de água e

esgoto, drenagem e destinação adequada do
lixo.

também pontas de dedos e do próprio
pênis..

Valdete Inning dei vida a um

caminhoneiro que gostava de pintar
nas horas vagas inspirado em umamor

impossível. Ao morrer, os desenhos e

pinturas do caminhoneiro foram
encontrados. Apesar de ter sido um
grande artista, não houve
reconhecimento pelo trabalho.

A exposição é resultadodoprojeto
do Sesc denominado "Pretexto
Poético", idealizado e coordenado

pelos artistas plásticos Fernando
Lindotte eMegRoussencq. De acordo
com o técnico em cultura do Sesc,
SérgioPedrotti, a exposição é resultado
de um curso de 36 horas ministrado

por Lindotte e Meg aos artistas de

Jaraguá do Sul. Pedrotti explica que a
intenção é selecionar alguns dos
trabalhos e promover intercâmbiocom
outras regiões do Estado que também
estão trabalhando nesse projeto. "É -

importante fazeroprojeto circular para
que os artistas conheçam a produção
de colegas de outros locais",
argumento � técnico do Sesc.

A exposição "Pretexto Poético"
abredia3, naScare encerra dia 27.A
entrada é franca e a visitação será

permitida das 14às 20 horas, de terça
a domingo.

INFORMECP�----�------------�--------------------

RAPHAEL GÜNTHER
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Financiamento pode causar
dor de cabeça a mutuários

MlcHELLE CASTRO - ESPECIAL PARA o CP

� Sonho da casa

própria pode virar
pesadelo com

prestações altas

DA REDAÇÃO - Atenção ao

adquirir um imóvel, financiá-lo e

quitar as prestações em dia não é

garantia de conquistar a tão

sonhada casa própria. Em muitos
casos, o sonho' pode se tornar um

pesadelo. É o caso do aposentado
Alan Thomaz Cavalcanti de

Albuquerque, 57 anos. Em 1989,
firmou contrato de financiamento
de imóvel com um banco privado
até dezembro de 2004. As

prestações, pagas sempre em dia,
eram de cerca de R$ 300,00.

Quatorze anos depois; faltando
11 prestações para terminar o

contrato, foi informado pela
instituição financeira que o

reajuste das prestações de R$
300,00 passaria para R$ 3.732,46.
Somente com o pagamento dos
novos valores seria possível quitar
o saldo devedor, antes do contrato
terminar. Desnorteado, o

aposen tado procu rou mais

informações e descobriu uma a

associação de defesa dosmutuários.
Albuquerqúe entrou em

contato com a entidade, que

Pagar as prestações em dia pode não garantir direito da casa própria

prestou-lhe informações gra
tuitamente. O aposentado foi
orientado a solicitar laudo para
recalculo da dívida com os peritos
da associação. De posse da

documentação, percebeu que o

financiamento não só estava

quitado, como também pago R$ 60
mil a mais do que o necessário. ''A

principal irregularidade constatada
no laudo foi a capitalização dos

juros. E assim o mutuário de

devedor, passou a ser credor do

Entidades promovem fórum
. .

permanente contra a piratuna
SÃO PAULO - Repre

sentantes da Abes (Associação
Brasileira das Empresa-s de

Software), BSA (Business
Software Alliance), ETCO
(Instituto Brasileiro de Ética
Concorrencional), ABDR

(Associação Brasileira de
Direitos Reprográficos), ADEPI
(Associação de Defesa da

Propriedade Intelectual) e

ABPD (Associação Brasileira
dos Produtores de Discos)
promovem na próxima terça
feira, dia 1 Q de fevereiro, o

segundo encontro do Fórum
Permanente de Entidades
Contra a Pira ta ria e Ilegalidade.
O evento, que começará às

17:30, será no Hotel Meliá
Jardim Europa situado à Rua
João Cachoeira, 107, Itaim'Bihi,
São Paulo.

O objetivo do Fórum é unir
e direcionar esforços da so

ciedade civil organizada na

discussão e promoção de de

bates, num espaço democrático
e permanente, que' auxiliem na

implementação de políticas e

medidas contra o crime

organizado que prejudica a

economia br asi l e ir a , reduz

empregos e sonega impostos.
Desta forma, o Fórum é aberto
ao público, ou seja, quaisquer
entidades, indústrias, e cidadãos
que sofram ou se ihteressem pelo
tema da pirataria no Brasil estão
convidados a participar.

Além disso, a proposta é

ampliar o exercício da cidadania
e a participação e incentivo às

ações do Conselho Nacional de
Combate à Pirataria e Delitos
contra a Propriedade Intelectual
- CNPC, criado pelo Decreto
Presidencial 5.244, em 14 de
Outubro deste ano. Este

Conselho, de âmbito Federal,
visa elaborar as diretrizes para a

formulação e preposição de
plano nacional para o combate à

pirataria, àsonegação fiscal dela
decorrente e aos delitos contra a

propriedade intelectual como o

contrabando e as diversas formas
de falsificação.

banco", lembrou Albuquerque,
que entrou com ação judicial
contra o banco e ganhou em

primeira instância.
As principais reclamações que

a associação atende são casos como.

o de Albuquerque: em que o saldo
devedor é impagável e 'as pres
taçêes muito altas. Uma mutuaria
de J araguá do Sul, pagava as

prestações em -dia, mas contra
ditoriamente o saldo devedor
também crescia a cada mês.

A associação atende também

quem ainda não é mutuário, mas

quer evitar problemas quando for
financiar e avalia contratos

gratuitamente.
ABMH - Os interessados em

obter informações sobre a

Associação Brasileira deMutuários
da Habitação, devem procurar a

sucursal de [oinville, à Rua Dona
Francisca, 1700, telefone (47)
4376412 ou pelo endereço
eletrônico: http://www.abmh.org.

Estréia hoje a seqüência do
filme 'Entrando numa fria'

SÁO PAULO - O ator. do enfermeiro Gaylord Focker,
americano Robert De N iro durante o fim de semana infernal
possuiu uma das carreiras mais

sólidas de Hollywood. Vencedor
de dois Oscars - melhor

coadjuvante por "O Poderoso
Chefão Parte 2" e melhor ator por
"Touro Indomável" -, sua

filmografia é marcada pela
associação com grandes diretores
como Francis Ford Coppola,
Martin Scorsese e Sergio Leone.
Há cinco anos De Niro estourou

na bilheteria com a comédia
"Entrando numa Fria", que
faturou US$ 28 milhões na estréia
e atingiu o total de mais de US$
160 milhões, só nos EUA. A

seqüência tornou-se inevitável.
"Entrando numa Fria Maior
ainda" estreou em dezembro com
US$ 48 milhões e, em cinco

semanas, quase dobrou o

faturamento do primeiro filme
nos EUA, com US$ 250 milhões,
no Brasil o filmeentra hoje em.

cartaz em 150 salas de todo o País.
No filme anterior, o público
acompanhava Ben Stiller, na pele

em que ele era apresentado ao pai
da namorada, o agente

aposentado da CIAJack Bymes,
interpretado por De Niro. Na

seqüência, Gaylord vive outro fim
de semana de' enlouquecer ao

. levar Byrnes para conhecer seus
pais. Dustin Hoffman e Barbra
Streisand são os intérpretes dos

papéis e o reforço no elenco pode
ajudar a explicar a adesão maior
ainda da massa de espectadores.

Barbra é a grande novidade de
"Entrando numa Fria Maior
ainda". Sem ter de provar nada a

ninguém, aceitou fazer "Entrando
numa Fria Maior ainda" pelo prazer
que lhe proporcionou a leitura do

roteiro, com sua personagem de

terapeuta sexual para casais da
terceira idad�. É outra que também
se autoparodia,

.

O estouro de bilheteria de
"Entrando numa Fria Maior

ainda", com certeza, não se deve
só a ela, mas fortalece a posição da
atriz em Hollywood. ,o

CP NOTAS
� MÚSICA

Franciele volta àTVGazeta
Devido ao grande sucesso, a cantora jaraguaense Franciele é convidada a

voltar ao programa "Pegar ou Largar"da TV Gazeta. A apresentação vai ao
ar no próximo sábado, dia 29 de janeiro, novamente para todo o Brasil. O

programa "Pegar ou Largar"do apresentador Kako Rodrigues começa às 16h.

Ainda com o sucesso atingido na primeira apresentação no programa,
Franciele já gravou participação no programa Café Brasil da apresentadora
Constância que vai ao ar pelo carnaval em vários estados do Brasil como

Paraná, Mato Grosso do Sul. São Paulo, entre outros.No último domingo,
dia 23 de janeiro, a cantora também participou de progra�as de rádio
onde a música "Não Sei Mais" está fazendo muito sucesso, a exemplo da
Rádio Atual com a apresentadora Glória Rios.

� SANEAMENTO

Governo Federal confirma parceria com se .

O governador Luiz Henrique recebeu na segunda-feira, dia 24, no Centro

Administrativo do Governo, o secretário Nacional de Saneamento

Ambiental doMinistério das Cidades e Câmara de Políticas deSaneamento,
Abelardo de Oliveira Filho, que reafirmou o compromisso do Governo

Federal de trabalhar em parceria com o Governo do Estado no sentido de
formular uma política de saneamento para Santa Catarina.

O objetivo é estabelecer uma parceria entre Casan, Governo do Estado,
Governo Federal e municípios, para aumentar as redes de esgoto tratado,
já que Santa Catarina é hoje um dos últimos estados brasileiros em

saneamento básico.
A secretária-adjunta do Planejamento, Orçamento e Gestão, Anita Pires,
coordena o projeto para a instalação de uma câmara de saneamento no

Estado, que envolverá diversos segmentos, como sindicatos e órgãos de

governo, para estabelecer a nova política de saneamento.

Anita Pires explicou que já existe um projeto, num convênio com a

Fundação Nacional de Saúde (Funasa), no sentido de realizar um diagnóstico
do saneamento dosseis municípios que compõem a Secretaria do

Desenvolvimento Regional de São Joaquim. O prazo para levantar o

mapeamento é de dois meses.

O governador Luiz Henrique sugeriu que dentro dos 12% obrigatórios de
investimento na Saúde, uma parte possa ser reservada para o saneamento
básico. "No total, 65% das doenças infantis decorrem da falta de

saneamento':
LuizHenriquetambém espera ainda para este ano a assinatura do convênio

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o Prodetur/

Sul. que só na primeira etapa deverá investir R$ 66milhões em saneamento.

� MEDICAMENTOS

Governoautorizavenda fracionada
o governo federal deu um passo decisivo para garantir que o consumidor
brasileiro possa adquirir nas farmácias a quantidade exata demedicamento
de que necessita conforme a orientação do médico que o acompanha.
Através do Decreto (na 5.348) do presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
publicado no Diário Oficial da União, dia 20/01, autoriza o fracionamento

de medicamentos/desde que garantidas as características asseguradas
«la forma original':A ação garante que o consumidor adquira o produto na

dose certa, de acordo com a prescriçãomédica, proporcionando segurança
e economia, pois evitará o armazenamento em casa.

Amedida�partede um conjunto deações doMinistério da Saúdevoltadas
para ampliar o acesso da população aos medicamentos. Entre 2002 e

2004, os recursos destinados à distribuição gratuita de medicamentos no

SUS cresceram em torno de 45%. Em 2002, foram de R$ 2.4 bilhões.

Subiram para R$ 2,8 bilhões em 2003 e alcançaram R$ 3,5 bilhões em

2004. A previsão para 2005 é de um investimento superior a R$ 4 bilhões
Além disso, já foram implantadas 27 farmácias populares que asseguram
medicamentos a preço de custo. Juntas, elas forneceram 3,5 milhões de
unidades.

'

.� MORADIA

Urbanizaçãodas favelas
A Secretaria Nacional de Habitação, do Ministério das-Cidades, assinou 31

novos contratos com municípios e estados, para urbanização de favelas.
São R$ 313,5 milhões em investimentos que vão beneficiar 24mil famflias
em 30 cidades.A ação faz parte do HBB (Programa Habitar Brasil), executada
por meio de empréstimo do BID (Banco lnteramerlcano de

Desenvolvimento) ao governo brasileiro.
O programa é voltado para famílias com renda mensal de até três salários
mínimos e residentes em favelas localizadas em capitais, regiões
metropolitanas e aglomerados urbanos. Com os novos contratos, o
programa HBB passará a beneficiar cerca de 400 mil pessoas, em 119

municípios e 25 estados brasileiros. Já foram aplicados, entre 2003 e 2004,
R$ 589 milhões no programa.
As intervenções de infra-estrutura incluem água tratada, esgotamento
sanitário, drenagem, pavimentação, iluminação pública e domiciliar que
demandam, em média, 18 meses para sua execução. Estão incluídos

também, conforme o perfil da localidade, construção de moradia s,

regularização fundiária e ações de recuperação e preservação ambiental.

EXTIMBRÁS
Comércio de Extintores Ltda
Credenciado ao Corpo de Bombeiros e Inmetro
Rua José Emmendoerfer, 1160 - Nova Brasília
Fone/Fax: 371-6412
e-mail: extimbras@netuno.com.br

os â� atj�l&ades
qq�re'fflô��agn todos os fJÓSSOS

clientes-pelá confi çe em nosso trabalho.

Extimbrás. - Segurança e qualidade
:)1. em produt��'<e serviços
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CP JURíDICO
.... As mudanças da tributação
e o planejamento tributário

Mas uma vez, como aparentemente virou hábito em nosso país, o Governo Federal, no "apagar das luzes"
do ano 2004, fez editarmudanças da tributação que interferirão decisivamente nas atividades empresariáis
a partir de 2005.

Para fazer frente a natural queda de arrecadação do imposto de renda das pessoas físicas, em face da

atualização da tabela em 10%, o Governo lançou suas "garras" sobre as empresas prestadoras de serviços
enquadradas no regime do lucro presumido, elevando em 25% a carga tributária do imposto de renda, e
aproveitando ainda para aumentar também a tributação da contribuição social sobre o lucro líquido.

Não fosse o fato de que a Receita Federal vem publicando mensais e sucessivos recordes de arrecadação
desde outubro de 2002, realmente estaria havendo um equilíbrio da arrecadação, mas sabemos que não

é o caso. A verdade é que o Governo está mais uma vez, entregando aos "pobres" e tirando dos "ricos"

prestadores de serviços.

o problema é que tais prestadores de serviços, para "fugir"deste aumento de tributação, deveriam migrar
do regime do lucro presumido para o lucro real, e aí, pasmem, terão aumentadas as tributações do PIS e da
COFINS de 3,65% para 9,25%, já que estas atividades, pelo teor da legislação vigente desde 2002,
praticamente não terão créditos a abater, de modo que a tributação aumentará significativamente. Ou
seja, é pagar ou pagar!

Para as pessoas físicas, se houver um aumento nominal de 10% do salário mínimo, estará anulado o efeito
da correção de 10% da tabela do imposto de renda, de modo que o "benefício" do Governo apenas

vigorará até maio, e depois voltaremos ao "normal': Por outro lado, os prestadores de serviços deverão
iniciar a pagar tributos com aumento em abril de 2005 e em janeiro de 2006, quando, por certo, o efeito
da queda de arrecadação decorrente da correção da tabela já não mais existirá, pela elevação dos salários.

A crua realidade, velada e não divulgada, é que o Governo usou de mais um subterfúgio para aumentar

tributos, pousando de bom samaritano ao reduzir o imposto das pessoas físicas, mas sorrateiramente
lançando sua "longa manus" sobre o terceiro setor.

É importante que se diga que este cenário, que aparentemente atinge pessoas físicas é empresas

prestadoras de serviços, na verdade diz respeito a toda a cadeia produtiva, na medida em que os custos são

sempre repassados, o que gerará aumento generalizado dos preços de bens e serviços, gerando a inflação,
que o Governo, com mão de ferro, tenta conter.

Assim sendo, a narrativa desta pequena parcela do cenário tributário do qual nos ocupamos neste início de
ano, apenas demonstra o que já sabemos: o Planejamento Tributário é ferramenta de gestão empresarial
indispensável ao gestor consciente e precavido, o qual consiste' em um conjunto 'de medidas legais
visando analisar a realidade das atividades empresariais no sentido de reduzir o impacto da elevada carga
tributária nacional,

<'
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E PAPELARIA

Atacado e Varej�
Agora com toda

linha de Material Escolar.'
Venha e confira'nossos

preços e condições.

" Loja: (47) 370-1492
(47) 376-4253

ENERGIA ELÉTRICA

Consumidores pagam
encargo nas faturas

�Segundo estimativas,
foram arrecadados

R$ 28 bilhões no

ano passado

DA REDAÇÃO - Pelo menos R$
28 bilhões foram transferidos pelos

'

consumidores de energia elétrica
de todo o Brasil para os cofres dos
Estados e da União em 2004,
conforme estimativas da Abradee
(Associação Brasileira de
Distribuidores de Energia Elétrica),
entidade que reúne as principais
companhias de distribuição do país.
Este dinheiro, embutido nas contas

na forma de encargos do setor e

impostos, não teve tempo de

esquentar os cofres das companhias
de energia, que são apenas
arrecadadoras e têm que repassar
os valores.

De todo o bolo arrecadado e

repassado pelas empresas no ano

passado, pelo menos metade ficou
com os Estados, pormeio do ICMS
(Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços). A outra

metade ficou com a União. Esta

parte é representada pelas
contribuições de PIS, Cofins,
CPMF e quase uma dezena de

encargos setoriais, que não

aparecem discriminados na conta
de energia.

Ainda de acordo com as

estimativas da Abradee, as

contribuições de PIS e Cofíns

atingiram 16% de tudo 'o que foi

repassado pelas companhias. A
CPMF, por sua vez, atingiu 1% do
totaL Mas, além dos impostos que
já são conhecidos de todos, 33% do
total repassado pelas empresas para
o poder público refere-se a encargos

específicos do setor, que compõem
um conjunto de siglas misteriosas.
O consumidor não se dá conta, mas

quando paga sua tarifa de luz
também está pagando coisas como

CCC, RGR, TFSEE, CFURH,
ONS, RB, IC, TI, CDE e ECE.

Cada uma destas siglas é

definida em lei e tem função
específica. Amais recente delas é a

CDE, ou Conta de Desen

volvimento Energético, que entrou
em vigor em 2003. No primeiro ano
de vigência, este encargo

representou 5% do total de R$ 22

bilhões repassados pelas empresas ao
setor público, o equivalente a R$
1,1 bilhão. Já em 2004, as estimativas
da Ab�adee apontampara a mesma

participação, mas em um bolo de
R$ 28 bilhões, o que representa R$
1,4 bilhão.

A CDE tem seu valor anual
definido pela Aneel (Agência
Nacional de Energia Elétrica), terá
duração de 25 anos e é repassada
mensalmente pelas empresas para
a estatal federal Eletrobrás.
Conforme as regras que instituíram

a cobrança, o objetivo é incentivar

o desenvolvimento energético dos
Estados; 'aumentar a com

petitividade da energia produzida
a partir de fontes eólicas (força do
vento), pequenas centrais

hidrelétricas e biomassa, gás natural

e carvãomineral, nas áreas em que
o sistema elétrico interligado faz o

abastecimento; e promover a

universalização do serviço em todo
o país.

Uma rápida olhada nos demais
encargos vai demonstrar que todos
têm destinação semelhante,
voltada para fins estratégicos de
desenvolvimento do setor ou para
compensar custos elevados de

geração terrnelétrica. Entretanto,
executivos do setor reclamam que
os encargos só encarecem as tarifas
finais ao consumidor, que acaba

culpando as empresas pelo preço
pago, sem saberem que nem todo
o dinheiro recolhido fica com as

distribuidoras.
Do lado doGoverno, os técnicos

defendem os encargos com o

argumento de que, se não fossem
estes instrumentos, o abastecimento
de energia ficaria comprometido em
alguns casos. Na defesa, os

representantes oficiais lembram o

caso da CCC, que é a Conta de
Consumo de Combustíveis.

Em 2004, a CCC representou
cerca de 12% dos R$ 28 bilhões que
teriam sido repassados ao poder
público, o equivalente a R$ 3,36
bilhões. Criada em 1973, a CCC
nadamais é que o rateio, entre todos
os consumidores, da conta de
combus tível das usinas

termelétricas a óleo, carvão ou gás
natural.

Como a geração a partir destas
fontes é muito mais cara do que a

geração hidrelétrica, seus custos são
diluídos em todas as contas do país.
De acordo com técnicos do
Governo, se não fosse a CCC, o
abastecimento de energia elétrica
em regiões como oNorte do Brasil,
onde a base da geração é

termelétrica, ficaria caríssimo e

inviabilizaria o acesso dos
consumidores ao serviço.

ENCARGO OU IMPOSTO

FONTE: AIlradee ®GRAFFO
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TRAVESSIA

Nadadores participam
de prova em Garopaba

JULlMAR PIVATTO

.". Academia Impulso
terá' 11 atletas na

penúltima etapa
da Copa Fiat

JARAG�Á DO SUL - A

Academia Impulso viaja com 11

atletas amanhã para Garopaba,
litoral sul do Estado, onde

participa da penúltima etapa da

Copa Fiat de Travessias. A prova

acontece no domingo, com

largada prevista para as 9h30, na
Praia da Preguiça, e chegada,
após 1,6 mil metro na Praia

Central da cidade. A

organização da prova espera
mais de 200 nadadores de todo
o Sul do Brasil.

Essa é a etapa com maior

percurso do circuito. Segundo a

coordenadora' da Academia,
Marlise Klemann, as condições
do mar devem ser calmas e o

maior problema que os

nadadores devem enfrentar é o
frio. "Na última travessia, a

água estava gelada. Mas
acredito que' dessa �ez seja
diferente. O mar é tranqüilo,
sem muitas ondas, e isso facilitar
para as travessias", comentou.

Organização da prova espera mais de 200 nadadores

Além de Marlise, que

compete na categoria 40/44 anos,

as outras mulheres que

participam da etapa são: Denise
Dalleri (40/44), Natalia Menezes
Cunha (15/16) e Tamara
Cristina Martins (25/29). No
Masculino, os representantes são:
José Luiz da Silva (40/44.),
Arlindo Rincos (30/34), Adolar
Spézia (35/39), Cleber Aguiar
Carvalho (30/34), Marco
Antônio Delgado (50/54), José
Carlos Fagundes e Gilson Luis

Eggert (ambos na 17/19).
A Copa Fiat de Travessias

tem quatro etapas. Ao final

de l as-, no próximo dia 6 de.
fevereiro, será feito uma

premiação especial para os cinco'
melhores de cada categoria,
além dos cinco melhores na

colocação geral. Marlise é a líder
na categoria com 18 pontos e

Denise está em quarto com oito.

No Geral, a liderança do
masculino é de Igor Amorelli,
de Balneário Camboriú, com 16

pon:tos, seguido de Felipe
Correia, de Joinville, com 14. No
Feminino, quem lidera é

Estafanie Bender, com 18

pontos, e a vice-liderança está

com Camila Corrêa, com 12.

Marcelinho Carioca acerta com o Brasiliense
DA REDAÇÃO - O atacante

MarcelinhoCarioca se desligou do
Ajaccio, da França, e acertou sua

transferência para o Brasiliense. O

jogadorassinou contrato de dois anos
e se apresentará à nova equipe na

terça-feira, dia 01 de fevereiro, no
dia em que completa 34 anos. A

informação foidivulgada ontempela
assessoria do jogador.

"Recebi algumas propostas de

grandes clubes brasileiros, mas a do
Brasiliense foi irrecusável. Fiquei
sensibilizado com o projeto que me
foi apresentado pelo presidente Luís
Estevão. O Brasiliense é um clube

novo, com uma mentalidade
moderna e ambiciosa. Nossa meta
é aumentar o número de torcedores
do clube e dar mais visibilidade ao

futebol do Distrito Federal. Estou
muito feliz por fazer parte deste

projeto", disse.
Omeia fez questão de esclarecer

que não foi procurado por nenhum
dirigente do Vasco daGama, clube
pelo qual atuou antes de se transferir

para a França. "Quando deixei o

Brasil, deixei claro que o Vasco teria
prioridade nomeu retomo aOBrasil.
Tenho muito carinho pelo clube e

respeito pelo EuricoMiranda. Mas

não fui procurado por ninguém
ligado ao Vasco e o projeto do
Brasiliense é muito interessante",
afirmou.

LIBERAÇÃO - Terminou
ontem a polêmica envolvendo o

zagueiro brasileiro Fabiano Eller, que
estava impedido de deixar o Al

Wakrah, do Catar. O clube não

concordava com o pedido de
rescisão de contrato feitopelo jogador
e, em represália, se recusava a assinar

a liberação. O assunto ganhou
repercussão e os representantes do

jogador ameaçaram recorrer até

mesmo à Fifa.

Figueirense teme violência contra o Avaí
DA REDAÇÃO - A uma semana

do clássico contra oAvaí, a diretoria
do Figueirense já buscamedidas para
evitar possíveis problemas com

torcedores.Os dirigentes se reuniram
ontem com o comandante do
PoliciamentoMetropolitano,Coronel
Eliésio Rodrigues, e com o

comandantedo 4J1Batalhão da Polícia
Militar, Tenente Coronel EdgarJosé
Françosi, para tratar do assunto. -

Segundo o presidente do

EXTRAVIO DE
NOTA FISCAL

MARCATIO s. A. , porta
dora do CNPJ 84.430.792/
0001-24 e Inscr. Est.

250.050.510, c�munica
extravio da Nota Fiscal
nº139128, tornando a
mesma sem efeito.

Figueirense, Norton Boppré, a

preocupação é que a grande
rivalidade possa gerar um clima de
violência no estádio Orlando

Scarpelli, local do jogo, no dia 2 de
fevereiro. "O Figueirense deseja que
a volta dos clássicos, noCampeonato
Catarinense, seja marcada por uma
grande festa das torcidas, sem

violência e com respeitomútuo que
engrandeça aindamais as tradições
dos dois clubes", disse.

Dentre as medidas tomadas na
reunião está a colocação de mais

câmeras de vigilância', para

acompanhar a movimentação das
torcidas dentro e fora do estádio.
Policiais à paisana serão colocados
no meio dos torcedores para

prevenir atos de vandalismo. O
policiamento será reforçado nas

áreas de circulação, especialmente
entradas de banheiros, bares e

acesso ao estádio.

��
COPARENAUL'ItCOo

ESPORTE

ESPORTIVAS
.". FÓRMULA 1

Montoya se diz satisfeito
com novo carro

Apesar do frio e da pista escorregadia, o piloto
colombiano Juan Pablo Montoya conseguiu
estrear o MP4-20, novo carro da McLaren, ontem,
nos treinos em Valência. Montoya ficou

empolgado com o desempenho do modelo.

"Completei a volta de instalação às' 9 horas, mas
a temperatura estava entre dois graus negativos
e zero grau, e a pista estava escorregadia. Então
esperamos para que esquentasse um pouco';
disse Montoya. "Desde que vi o MP4-20 pela
primeira vez, estava ansioso para pilotá-lo. Foi
fantástico, ainda que a sessão tenha sido

prejudicada pelo, clima: Até agora tudo está

positivo. Espero poder correr mais amanhã';
completou o colombiano.

.". FUTEBOL ARGENTINO

Clássico é suspenso por
causa de explosivos
Apartida entre River Plate e Racing foi suspenso
na quarta-feira à noite porque os jogadores se

negaram a continuar em campo após a explosão'
de duas bombas. O incidente aconteceu em um

estádio da província de Salta, norte do país, a

pouco menos de um mês que o uso de

pirotecnia em uma discoteca de Buenos Aires

provocou um incêndio onde 191 pessoas
morreram e centenas ficaram feridas.
Os explosivos foram lançados a partir da parte
das arquibancadas ocupada pelos torcedores do
Racing durante o jogo em que sua equipe
empatou por ° a ° com o River, por um torneio

de verão com a participação dos cinco clubes
de futebol mais populares do país. Quando o

segundo explosivo caiu sobre o gramado, o

árbitro Rafael Furchi deu o primeiro tempo por
encerrado aos 43 minutos e os jogadores do
River foram os primeiros a dizer que não iriam

jogar a segunda etapa.

.". MASSARANDUB'l\

Campeonato de
Futebolde Areia
As inscrições para o Cámpeonato Municipal de
Futebol de Areia em Massaranduba já estão

abertas. Elas podem ser feitas no Departamento
Municipal de Esportes até o dia 18 de fevereiro,
dia do Congresso Técnico. O valor da inscrição é

de RS 100,00 e os jogos serão sempre aos sábados
à tarde. O time poderá inscrever atletas até o final

da 2a rodada e será cobrado um cheque caução
no valor de RS 300,00. A premiação será de troféus
e medalhas de primeiro ao quarto lugar, além de

um valor em dinheiro: RS 250,00, RS 150,00 � RS
100,00 do primeiro ao terceiro colocado.

.". NOVELA

Jornal põe Robinho
no Real, outra vez
Pela quarta vez no ano, um jornal espanhol deu
como "certa" a transferência de Rabinho para o

Real Madrid. Quem garante, desta vez, é o diário

AS; um dos mais conceituados jornais de esporte
na Espanha. Segundo a publicação o contrato

de Rabinho com o Real seria válido até 2010 e

o Santos receberia pela venda do jogador algo
em torno de 18 milhões de euros.

Tudo muitobonito.Sefosse verdade."lsso émais
uma mentira, não tem nada a ver. Não há nada
as-sinado com o Real Madrid e nem com

qualquer outro time'; afirma Wagner Ribeiro,
empresário do atacante, que completa: "Esses
jornais da Espanha estão dando tudo a mesma

" coisa. Por causa dessas matérias, jornalistas do
mundo inteiro me ligaram, Mas não existe nada,
eu garanto':
A diretoria do Santos também nega qualquer
tipo de contratei ou pré-contrato assinado por
Robinho.O presidente do clube,MarceloTelxelra,
já deu sua palavra de honra, diversas vezes, que
só aceita abrir negociação pelo atacante em

julho, depois da Copa Libertadores da América.
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Metalúrgica Pelens, 1 5 anos de
qualidade no mercado Jaraguaense

João Pelens, fundador da Metalúrgica Pelens

João Pelens (centro), com seus filhos Hércules
Pelens (esquerda) e Eduardo Pelens (direita)

Torneamento CNC, a usinagem de peças é feita via
programação na máquina, produção em grande escala

..

Fundada em janeiro de 1990 a

Metalúrgica Pelens está
completando 15 anos. Assim
como em outras empresas de

pequeno porte o início da

Metalúrgica Pelens não foi fácil. O
fundador João Bernardino
Pelens, saiu de um emprego

estável para construir um sonho,
abrir uma empresa.

"Começamos fazendo apenas
prestação de serviço, e hoje,
fazemos tudo que o cliente
quiser; ele traz o trabalho e a

'gente executalaflrma o

proprietário.
Na década de 1990,João

começou o trabalho sozinho.
Com o passar do tempo, sempre
preocupado com a qualidade na

execução dos serviços, a empresa
cresceu. E contratou funcionários.

Sempre trabalhando com
recursos próprios a Metalúrgica
Pelens investe em tecnologia de

ponta desde 1998, quando
adquiriu duas máquinas:Centro

de Usinagem e Torno CNC
(numérico)."Estas máquinas
agilizaram nosso processo de

produção.;afirma João Pelens.

Hoje a empresa é basicamente
familiar. Os dois filhos de João,
Hércules e Eduardo, trabalham
na produção, com a ajuda de

mais dois funcionários. Hércules
explica que a informatização

facilitou muito o trabalho."O que
antes levava uma semana para
ser realizado, com duas pessoas
trabalhando, hoje, pode ser feito
com apenas um funcionário, sem
contar que o processo é mais

rápido e sequroraflrrnou.
O maquinário novo utiliza
programas de computação

específicos de usinagem, como o
software CAD/CAN, que realiza a

programação automátka das
máquinas.Os primeiros

equipamentos continuam dando
força ao montante produzido na

empresa."Quando aumentam os

pedidos utilizamos todo o nosso

poder de produção, contratamos
temporários e entregamos o

produto no prazo para o cliente"
, confirma João.

O crescimento futuro da
empresa é projetado com muito
cuidado."Queremos investir mais,

contratar mais pessoas,mas
somos uma prestadora de

serviços e não produzimos um
produto. Por isso dependemos
de nossos clientes/parceiros para
definir nossas metas"afirmou

João, que confessa que até o fim'
deste ano a Metalúrgica Pelens
vai adquirir uma nova Máquina

CNe.

Metalúrgia Pelens Ltda
Fone:473704214
Fax:47 370 4836

E-mail: pelens@netuno.com.br
Rua Águas Claras, 567 -Ilha da Figueira -

Jaraguá do Sul - SC

Tudo começou com esta primeira construção, um
barraquinho de 60 metros quadrados

Centro de Usinagem CNC, fabricação de pequenos e grandes
lotes de peças, qualquer tipo de complexidade de usinagem, onde
a programação das peças é feita via software de CAD/CAM

....

Usinagem em freza convencional, o
serviço é realizado manualmente

Rua Reinoldo Rau, 459
Centro -Jaraguá do Sul - SC
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Dois escritores da região participam da 1 a Feira de Rua do Livro, que
acontece de hoje até o dia 3 de fevereiro, na Praça Almirante
Tamandaré, em Balneário Camboriú. Daniel Francisco Mendes e
Adriano Marcelo de Souza estarão autografando as publicações no

domingo, das 14 'às 18 horas. Daniel é autor do livro "Amigo por
encomenda" e Adriano lança "Euforia': A Feira é promovida pelo
Instituto Feira do Livro, realizada pela Sueli Brandão Eventos com
apoio do Departamento de Cultura da Prefeitura de Balneário
Camboriú e das entidades Academia de Letras, Secretaria de
Educação do Estado, Câmara Catarinense do Livro, Câmara de
Vereadores, Sinduscon, Acibalc, Associação de Corretores, Secretaria

, de Desenvolvimento Regional de Itajaí e Associação de Restaurantes,
Bares e Similares de Balneário Camboriú.
Os dois livros foram publicados pela Editora da Apeijas, fundada ano

passado com o objetivo de dar suporte aos escritores da região e em

especial aos integrantes da Associação dos Poetas e Escritores
Independentes de Jaraguá do Sul. O diretor-executivo da editora,
escritor Carlos Henrique Schroeder, explica que a entidade não tem
fins lucrativos- e que toda publicação é avaliada por um Conselho- -

editorial, coordenado pelo artista plástico e escritor lnáclo Carrera."O
escritor para apenas a impressa.O restante do trabalho é qratuito"
afirma Schroeder.
Na avaliação de Schroeder, a participação de dois escritores locais
nessa Feira é importante porque Balneário Camboriú é um
"termômetro nacional. Por lá passam turistas de todo o Brasil e
Mercosul, o que nos perm?te sentir a vibração de diferentes leitores';
assinala. Ainda de acordo com Schroeder,a Apejas tem atualmente
50 escritores associados e vai enviar representantes para feiras em
Itajaí, Joinville, Blumenau e Curitiba."O escritor Beto Laznaster lança o

primeiro livro da carreira,"A Flauta Mágica';na Bienal do Livro do Rio,
de Janeiro'; informa o diretor-executivo da editora. '

Máquinas e literatura
o escritor Adriano Marcelo de Souza
tem 29 anos de idade e mora em'
Guaramirim. O livro que está
lançando neste domingo é o primeiro
da carreira. Adriano é operador de
máquinas de uma grande empresa de
Jaraquá do Sul e gosta de escrever

. desde pequeno, mas todos os contos
do livro "Euforia" foram produzidos
nos últimos cinco anos.

Apaixonado por literatura tem como

autores preferidos José Lins do Rego
e Machado de Assis. O livro "Euforia"
reúne cinco contos, que buscam

,

refletir a condição do ser humana em
seus momentos de dificuldade."São
122 páginas de muita filosofia'; revela
o escritor. Sequndo ele, a primeira
tiragem foi de apenas 50 exemplares,
mas ainda neste semestre, conforme
a aceitação do livro, serão publicados
mais exemplares. Adriano já está
trabalhando no próximo livro, que
provavelmente será publicado em
2006.

tlImI'"

., fII.I•M
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I CINEMA PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO
De 28 de janeiro a 3 de fevereiro

"- ".ti",-""���""",,.__........ 1ffA

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

FILME/HORÁRIO FILME/HORÁRIO
Tainá 2
Sessão Única: 14:45 Entrando Numa Fria Maior Ainda

13:30 - 15:40 - 17:50 - 20:00 - 22:05A lenda do Tesouro Perdido
16:30-19000- 21:30

12 Homens e Outro Segredo
14:30-19:00 Perto Demais

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

Elektra
13:45 - 15:45 - 17:45 - 19:45

3
O Grito
21:45

A Volta Ao Mundo Em 80 Dias
15:15Joinville - Rua Visconde de Taunay

FILME/HORÁRIO
Desventuras Em Série
18:15 - 21 :00Entrando Numa Fria Maior Ainda

13:30 15:40 17:50 20:00 22:05
A Lenda Do Tesouro Perdido
14:15 -16:45

3

Perto Demais
14:00 16:30 19:00 21:30

Doze Homens E Outro Segredo
19:15 - 21:S0Eliana Em O Segredo

13:30
Alexandre
13:30 -17:00 - 20:30

Alexandre
15:30 18:45

O Grito
22:00

Programações sujeitas a alteração

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ C-Comédia/P - Policial/ S-Suspense/ DC - Documentário/ R-Romance/ I-Infantil/F-Ficção

____(i»L_I
I

.MARCO DE UMA GERAÇÃO I
SOCIEDADE CULTURA ARTiSTlCA

Contato: 2752477 - 3706488FUNDADA EM 08-06-1956

são
da no panorama cultural

ístico do país.
Preservar, desenvolver e ��tirnLlar os valores

e artísticos dâ\comunidade.

Informativo Paroquial
29 e 30 de janeiro

NOSSA MENSAGEM

4° DOMINGO DOTEMPO COMUM

Bem - aventurados os seguidores de Cristo

Missas

Jesus se apresenta como mensageiro enviado por Deus para anunciar aos
pobres a Boa - Nova. Cristo leva aos deserdados não somente a esperança de
participar do reino de Deus, mas também lhe comunica a certeza de que ele
já chegou. Deus inaugura um novo tempo, o tempo da salvação para aqueles
que estão abertos a ele e principalmente para aqueles que se encontram nas

situações mais desesperadoras e difícieis.

Sábado
19hOO - Matriz

17h30 São Luiz Gonzaga
17h30 Rainha da Paz

Domingo
07hOO Matriz
09hOO Matriz
19hOO Matriz

I CINEMA EM CASA I
º-ª Re..Q�9J_çB Ediç:-"'õe=s .. . .. __ ..__ ._. __ .. __ ... __ ...

o Cavaleiro e o Dragão
Uma aventura inesquecível para toda a

família.George está voltando para casa

atravessando uma Europa completamente
modificada pelas Cruzadas. Em seu

caminho, ele ouve falar de um reino

agradável ao norte da Inglaterra e decide
mudar seu destino.Quando chega lá,
encontra um reino devastado. A filha do rei

desaparecera sem deixar vestígios.Você vai

acompanhar George nessa empreitada
repleta de magia,mistério e muitas

surpresas ao longo do caminho.
Aventura - Ano: 2004 - Duração: 93
minutos - Cor - 12 anos - Lançamento em
Vídeo e OVO

<, Assalto ao Carro Forte
Um carro-forte percorre seu trajeto
lentamente pela estrada deserta. Há um
carro que tenta ultrapassá-lo, mas o
motorista do carro-forte não permite a

ultrapassagem. De repente uma explosão
abate os dois veículos. Esse é o início de
uma história de ganância, mentiras,
perseguição e assassinato. Logo após o
acidente, um novo funcionário é admitido
na firma de transporte de dinheiro

"Vigilante':A partir daí, todos são suspeitos.
E todos correm perigo.
Ação/Suspense - Ano: 2004 - Duração: 95
minutos - Cor - 16 anos - Lançamento em
Vídeo e OVO em 18 de fevereiro de 2005

> 10.5 - O Dia Em Que A Terra Não

Agüentou
A Terra está prestes a presenciar o maior
terremoto de todos os tempos. Depois de
vários tremores, um mais forte que o outro,
a doutora Samantha Hill e Jordan Hsher,
diretor executivo do Centro de Estudos de
Terremoto da Universidade deWashington,
estão estudando o caso. Eles descobrem
que um terremoto de proporções até então
nunca vistas pode acontecem a qualquer
momento. E esse monstro da natureza pode
lançar a costa leste da Califórnia
diretamente para o Oceano. Há uma saída,
mas somente o Presidente pode autorizar e
o risco de uma catástrofe ainda maior é

gigantesco.
Ação - Ano: 2004 - Duração: 153 minutos
Cor - 16 anos - Lançamento emVídeo e

OVO

"

Mutilados
Um renomado diretor de longa-metragem
em desenhos animados para o cinema
resolve acampar nas montanhas com dois
amigos para buscar inspiração. No meio do
caminho ele derrapa seu trenó automático
e pede abrigo numa cabana com duas
senhoras muito-estranhas. Depois de beber
um leite quente, ele acaba adormecendo e

quando acorda, está semi-nu, amarrado e as

duas gentis senhoras se transformaram em

duas bruxas canibais. A noite promete ser

muito longa.
Animação/Terror - Ano: 2004 - Duração:
120 minutos - Cor - 16 anos - Lançamento
em Vídeo e OVO
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Couve-Flor de Festa
Ingredientes: 1 couve-flor média; 200 gramas de mussarela em fatias; meia xícara (chá)
de maionese; 3 colheres (sopa) de leite; 4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado.

Preparo: Numa panela grande cozinhe a couve-flor inteira com água e sal durante 15

minutos. Escorra bem e, com cuidado, coloque num refratário médio redondo. Reserve.
Enrole as fatias de queijo e coloque entre os vãos da couve-flor. Misture a maionese com

o leite e espalhe na couve-flor, cobrindo bem. Polvilhe com queijo ralado e leve ao forno
. médio por 15 minutos para gratínar. Sirva a seguir.

IC D
Trinta Anos Esta Noite - 1964, o que
VieVivi
Este é um relato pessoal do 10 de abril de 1964 e

de como o Brasil chegou até aí, escrito exatos 30
anos depois da data em que os militares tomaram
as ruas e o poder. Paulo Francis participou como

jornalista e conheceu algumas pessoas que
tiveram bastante a ver com aquele desfecho.
Perguntou a ,amigos sobre nomes, ocorrências e

alguns dados de que se sentia incerto de
memória. Faz algumas referências ao período pós-
1964, porque achou pertinentes, mas o evento

que interessa é o antes e o durante. Dez anos
depois de escrito, no 40 o aniversário do golpe
militar, este livro continua atual- de uma

atualidade trágica: o grande futuro permanece
implausível e o país, silenciosamente, só muda
para que nada venha a mudar. O lançamento é da
EditoraW 11 e têm 298 páginas.

o Baile da Vitória
Ao saírem da prisão, um jovem imaginativo e um

ladrão famoso e irônico têm dificuldades para
refazer suas vidas. Os dois decidem que a única
saída que lhes resta é dar o Grande Golpe. A
caminho dessa meta conhecem a jovem bailarina
Victoria, cujos infortúnios calam fundo em seus

sentimentos. A partir de sua precária situação, os
dois homens se entregam a um dos triângulos de
amor e amizade mais belos, graciosos e

emocionantes da literatura contemporânea. O
autor de "O Carteiro e o Poeta" demonstra em "O
Baile da Vitória" todo o encánto de sua envolvente
arte narrativa. De autoria de Antonio Skarméta, o
lançamento é da Editora Planeta e têm 342
páginas.

Sorvete de Melancia
Ingredientes: Meia melancia madura; meia xícara (chá) de açúcar; 1 colher (sopa) de suco de limão.

Preparo: Retire a polpa da melancia e elimine as sementes. Em seguida, coloque aproximadamente
uma xícára de polpa nocopo do liquidificador junto com o açúcar e o suco de limão e bata bem. Depois
vá acrescentando o restante da polpa e batendo até obter umpurê. Despeje a massa numa tigela,
cubra-a e leve ao congelador. Cerca de duâs horas depois, ou quando perceber que as bordas do
sorvete estão se solidificando, bata novamente, usando o liquidificador, a batedeira ou o processador.
Leve o sorvete de volta ao congelador e repita essapperação por mais três vezes. Retire o sorvete do

congelador e coloque na geladeira durante 10 minutos antes de servir.

A Garota Americana
Samantha Madison é uma menina ruiva e rebelde de 15 anos,
cheia de problemas. Filha do meio, vive oprimida pela beleza da
irmã mais velha Lucy e a inteligência de Rebecca, a caçula. Para
piorar, ainda está apaixonada por Jack, namorado de Lucy, Em
Washínqton, capital dos Estados Unidos, leva uma vida muito

parecida com a de tantas outras garotas de sua idade. Até que
.

um dia resolve matar uma aula de arte e, poracaso, salva o
presidente americano de uma tentativa de assassinato.
Samantha logo se transforma em uma celebridade internacional.
E vê sua vida virar de cabeça para baixo ao ser nomeada
embaixadora da ONU, sem saber exatamente o que o cargo
significa. As coisas ficam ainda mais enroladas quando descobre

. que aquele colega de sala bem bonitào é o filho do presidente. E
está apaixonado por ela. Um romance muito divertido sobre os

problemas, desejos e anseios de uma garota americana, que
bem poderia ser uma típica adolescente como muitas que
conhecemos. De autoria de Meg Cabot, o livro é um lançamento
da Editora Record e têm 352 páginas.

Melancia
Este é um romance sobre a arte de manter o bom humor mesmo
nos momentos mais adversos. Com 29 anos, uma filha recém
nascida e um marido que acabou de confessar um caso de mais de
seis meses com a vizinha também casada, Claire se resume a um

coração partido, um corpo inteiramente redondo, aparentando
uma melancia, e os efeltos-cclaterais de gravidez, como, digamos,
um canal de nascimento dez vezes maior que seu tamanho
normal! Nada tendo em vista que a anime, Claire volta a morar

com sua excêntrica família: duas irmãs, uma delas obcecada pelo
oculto, e a outra, uma demolidora de coraçôes; a mâe.viciada em
telenovelas e com fobia de cozinha; e o pai, à beira de um ataque
de nervos. Após passar alguns dias em depressão, bebendo e

chorando, Claire decide avaliar os prós e os contras de um

casamento de três anos. É justamente nessa hora que James, seu
.

ex-marido, reaparece.Claire irá recebê-lo, mas lhe reservará uma

bela surpresa. De autoria de Marian Keyes, o livro é um
lançamento da Editora Bertrand Brasil e têm 489 páginas.

Calendário de
Eventos Ano 2005

l

Obs.:Algumas datas poderão sofrer alteração, no
transcorrer do ano
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UM tlhaçê
cada ano con
Por Erica Gllarda/GB Edições
A novelinha renova-se a cada temporada.Agora, em seu

décimo ano de exibição, a trama tem como gancho o tema

saúde e aborda assuntos como gravidez na adolescência,
amor na terceira idade e o culto exagerado ao corpo

"Malhação" estreou nu dia 24 de abril de J 995 com () grande desafio
de falar com o público adolescente. O diretor gCr:11 Roberto Talmu
dava as coordenadas para um grupo de jovens �ltores que atuava no

cenário de uma academia, onde se passava a história.'
Em outubro ele 1998, () programa sofreu sua primeira mudança
"conceitual" sendo denominado "Malhação.com". Um ano depois,
foi reformuludo e passou a se chamar "Malhação Múltipla Escolha",
tendo um colégio como cenário. Corredores, salas de aula e um bar
chamado Guacamolc, que mais tarde deu origem ao Gigabvre Café,
serviam do locação para a trama de Emanuel Jacobina, já com

direção de núcleo de Ricardo WaddinglOn. "Acho que ;l grande
virada de "Malhação" foi fazermos um progr.nna sobre adolescente c

não de adolescente. (�importante (alarmos com a famí!i;l toda",
conta o diretor,
O cenário de um colégio também parece ser perfeito para temas

sócio-educativos, que j3 'eram abordados em "Malhação" desde seu

início e estão cada vez mais presentes na [rama. Preconceito,
prevenção à Aids e os direitos e deveres de cada cidndão íorum

alguns dos assuntos tratados nas temporadas de 2003 e 2004. "O
dífíci! é informar sem ser chato. Mesmo nas histórias mais áridas,
tentamos ver humor nu encontrar um lado raramente mostrado",
diz Ricardo Hotstetter, autor das duns últimas bses e supervisor de
texto desta, E nesta temporada certamente elevará ainda mais o

número de inserções de merchandisiug social do prograrnu,
consagrado um dos campeões da emissora,

"Malhação 200S" , que estreou no último dia 17 c chega em sua

décima temporada, já começou com uma grande novidade: trouxe

resiste ao tempo e a

uista novos fãs
três protagonistas para a história e

deixa de lado :1 clássica figura da
vilã. Os sorrudos que estão

ancorando a trama nesta

temporada são: Thiago
l\.odrigues(llernado), Fernanda
Vasconcellos (Retina) e Joana
Balagucr (jaque).
Nesta nova temporada, "Malhação"
vai trazer o culto ao corpo como

tema. Se a preocupação estética é

urna caracrcrística natural, o cl.11[O

exagerado ao corpo pode trazer

graves danos. Kiko (Alexandre
Sluviero), porexemplo, vira modelo

profissional e fica fixado em sua

imagem. Neste momento, a trama

aborda os problemas de uma busca
desenfreada pelo corpo perfeito,
Até que ponto um jovem chega
para atingir seu ideal de beleza?
Como evitar que utilizem recursos

nocivos ii saúde? Através de Kíko,
a nova [ase da trama proporciona
este e outros debates. O menino é

também influenciado pelo
temperamento agressivo de JOÃo
(lava Mayam) e se envolve nas
maiores confusões C0111 ele e o

amigo Marcão (josé Loretto). Os
três se tomam verdadeiros

L\ Thiago Rodrigues vive

Bernardo, rapaz sonhador e

moderno e que é apaixonado
por Belina (Fernanda
Vasconcellos)

l\ Fernanda Vasconcellos é

Betina, aluna aplicada que gosta de

ler, andar de bicicleta e jogai'
futebol feminino; é apaixonada por

Bernardo (Thiago Rodrigues)

/::::.. Joana Balaguer vive a personagem

Jaque, adolescente que engravidai por
acaso, de Bernardo (Thiago Rodrigues)
e 501l'e muito quando percebe que ele
arria Betína (Fernanda Vasconcellos)

L. Culto ao COI1)O, este é o

tema que é abordado na nova

temporada de "Malhação",
através do personagem I<iko
(Alexandre Slaviero)

A festa do "primeiro capítulo"------
A expectativa era grande. Pouco antes de começar o primeiro capítulo 'da nova fase de, "Malhação", o elenco
e a equipe do programa já se aglomeravam na frente da televisão. No último dia 17, todos se reuniram no

Hard Rock Café para acompanhar o primeiro episódio da trama.
O autor Hofstetter e os diretores gerais, Mário Márcio Bandarra e Roberto Vaz acompanharam atentos o

episódio e aproveitaram para confraternizar com os atores. Alguns acabaram de estrear no programa, outros

permanecem na trama e ainda há aqueles que deixam "Malhação". Não importa.todos se esforçaram para

comparecer. E entusiasmo não faltou. A cada novo personagem, uma grande salva de palmas. Os aplausos só
deram lugar aos abraços e cumprimentos após a exibição do capítulo.,
Depois do término do episódio, um clipe também animou os presentes. Imagens engraçadas das gravações,
brincadeiras e recados deram continuidade à festa. O diretor de núcleo RicardoWaddington deixou sua

'mensagem. "Conto com vocês! Ternos uma equipe e um elenco maravilhosos", dizia. "Boa Sorte a todos.

Vamosrepetir o sucesso", completava Ricardo Hofstetter.
,

.

A grande novidade em "Malhação" é que RicardoWaddington estaria pensando em transformar a novelinha
em filme, Por enquanto, tudo não passa de um projeto, uma vez que o diretor tem se dividido entre

"Malhação" e a minissérie "Mad Maria", que estreou na última terça-feira, mas já se sabe que a intenção é
reviver no longa os personagens e atores que atuaram nas outras fases da novela.

TecnoFlex
Desenvolvendo Soluções

473717676
www.tecnoflex.com.br

Infosoft
S· s tem a s

473716864
www.infosoftsistemas.com.br

-.,

CENTRIUM
INFORMÁTICA
Sistemas de Gestão

473717764
www.centrium.com.br

m

, icroÍnfornlátÍca
472751968

www.icroinformatica.com

tfl
NETWORKS

472731112
www.tfi.com.br
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�Hôcolate� rnil..•..... ){{li' .•• '!f'
kêlly Key e.â filhota Suzzana yisit'àramu rica'

de chocolates nó Rio de Janeiro, com direito a

participar da confecção de bombons. A cantora,

'que está,. grávida �e oito mesrs, se esbald0u, na
,hora da d�g�,staçao, . i. ·ti. !'i�'

"Malhação" pode virar filme
A idéia é do diretor RicardoWaddington, que
pretende reunir alguns atores que participaram
das diversas temporadas da novelinha. A intenção
é viabilizar o projeto ainda neste ano.

,

I
JoséWilker em seriado

Devido ao sucesso de Giovanni Improtta, em
"Senhora do Destino", o ator poderá estrelar um

seriado protagonizado pelo personagem. A
autoria seria de Aguinaldo Silva, tendoWolf

Maya como diretor, sendo que o título

provisório é "Os Improtta"; pelo menos é isso

que corre pelos corredores da Globo. Agora, é
esperar para ver..

Colírio
Luigi Baricelli está de férias e aproveitou o t�mp_o
livre para levar a família a um ringue de pattnaçao.
no Rio de Janeiro. Exibindo uma excelente

perfor.mance sobre os patins, o galã roubou a

cena e arrancou suspiros da mulherada presente.
Ele pode!

Ecológica
.

Ivete Sangalo já avisou: no Carnaval d�st7 ano, o seu tn?
elétrico será abastecido com 2% de blodiesel, como aditivo.
Os especialistas garantem que esta atitude reduz cerca de
40% a emissão de poluentes.

Apagando as velinhas
Renato Aragão recebeu os amigos em sua casa no

Rio de Janeiro para comemoraros seus 70 anos

de vida. A mais animada de todos era a mulher do
comediante, Lilian Aragão que fez questão de
cuidar de todos os detalhes.

Solitário
,

Felipe Folgosi, apesar de estar exibindo uma forma física

invejável, lamenta o fato de estar sem namorada. "N,ãO gosto
muito de sair de casa, às vezes vou ao cinema, mas e claro

que se estivesse acompanhado, seria bern melhor", resume o

ator que vive o Rico, em "Começar de Novo".

"Passaporte para o Amor"
Este será o novo quadro que
Luciano Huck estreará em seu

"Caldeirão" no mês de fevereiro.
Trata-se de um game de

conhecimentos gerais no qual
dois casais disputarão uma lua
de-mel numa paradisíaca praia do
litoral norte. A nova atração terá a

, participação fixa de Karina Bacchl,
Preta Gil e Robson Caetano, tendo
ainda a presença de mais dois
artistas convidados.

Trabalhando duro
De volta da lua-de-mel, Eliana
tem'��dicadotodoo se.�
tempo livre na definição no

"

formato de seu novo programa
na Record, Além disso, a bela
também se prepará para o seu

último desfile de Carnaval,
comoijá foi anundasl0
anteriormente. A ': .

apresentadora e O marido
Eduardo Guedes já
confirmaram que querem um

bebê. para 2006: '$:;> .'
'

Comportada
_ .'

Deborah Secco anda sumida das badalaçoes. Primeiro
especulou-se que o motivo seria preservar o seu novo visual

especialmente criado para a novela "América", mas
ultimamente alguns fofoqueiros de plantão andam
espalhando que, na verdade, o namorado Marcelo Falcão

___ ,__._.__., •• .....J

I RESUMO DAS NOVELAS I
triste por ter feito Bernardo sofrer, mas ela garante estudar o caso Bartó mostra a Frank e Glgi onde mas não quer perder MoaCIr Miguel garante a Elvira deixado Joaná magoada. Anselmo diz a Lucrécia
que vai conseguir esquecê-lo, Cida encontra o Sarnuca deve começar a mergulhar, explicando, que nada acontecerá com ela !oana f�la para Xavier 1 que não vai ceder à chantagem dela, afirmando
ateliê de'Horácio destrancado e resolve entrar e' que fOI ali que ele e Lourenço pararam de t que

náo acredl.ta que .Elvlra estivesse send.o
I que

seu crime já prescreveu, enquanto :>s delaSEGUNDA - Betina diz a Bernardo que ele tem
ver o que há lá dentro. Horácio flagra Cida, antes procurar o tesouro Nina pede perdão a Daniel chantageada. DOidona aVISa Sidarta que Lucrécia não. Lucrécia percebe que Anselmo nao está

que se casar com Jaque. Ele fala que quer contar
que ela possa ver seus quadros. Amanda acusa por ter Sido fraca e ter aceitado se casar com JJ ! vai sofrer se a casa dela for mesmo sua Sidarta fica ] brincando e fala que vai parar de chantageá-Io.toda a verdade a Jaque. Betina pede que Natasha de gostardeJoão,apesarde implicar com Sinéslo diz a Daniel e Nina que eles vão precisar' pasmo com a Situação Betln ho ganha o

lida pede queMáriotomeculdado com Olavlnho.
Bernardo deixe que ela converse com a amiga. ele. Natasha nega. Bernardo comenta. com agir com cautela e,para lsso.decide se aconselhar: campeonato de surfe em sua categoria Mana fala
Pedro liga para Taty fingindo que é Tiago Download que sua decepção com Betina o fez com Pranclsquinha Samuca mergulha em busca para Pedro que vai usar a passagem �ue ga.nhou deChermont e ela quase morre de felicidade.

tomar uma decisão. do tesouro. Siné slo confessa a Daniel que está! prêmio e se mudar para a Austrália. EI�lra �ede SENHORA DO DESTINO.

Cabeção vê Miyuki conversando com um rapaz. muito decepcionado com JJ e pergunta se o que i desculpas a Alda por ter sumido sem expllcações e
Betina tenta dizer a Jaque que ela e Bernardo se SABADO.NÁOHÁEXIBlçAO ele sente por Nina é amor de verdade. Daniel ! gar�nte que está tenta�do o�ganlzar sua vlda.Glglgostam, mas perde a coragem ao vê-la olhando

garante que sim. Samuca encontra um caco de i fica Ir!ltada com as Im�llcânClaS?e Pedro e o ac�sa
roupas de bebê.Miyuki explica para Cabeção que louça no fundo do mar. Sinésio fala para Mariléia i de na� saber aproveitar as COisas boas. da vl�a.foi se encontrar com urna menina e que aquele

que quer voltar a comandar a empresa. Mariléia 1 P�dro fica abalado com .as palavras de GI�I,mas naocom quem estava conversando era o namorado > C OM O UMA O N DA diz a Sinésio que ele só vai voltar a trabalhar se i da o braço a torcer. RICO pede. a Munlo para se
da amiga.Cabeção percebe seu erro e Miyuki fica (' Prata autorizar. Mariléia pede que JJ convença i mud�r co� Linda pa.ra a rep�bllca e ele conc�rda.decepcionada com a criancice dele. Taty I Sinésio de que ele não precisa voltar a trabalhar. i Adernar avisa Lucrécia e Olav.mh� que a prefel�uraagradece Juliana por ter pedido que Tiago i SEGUNDA - JJ fala para Daniel se afastar de Nina.

Frank leva Rubico para sua casa e pede que! está completame�te sem dinheiro
..Branc� diz a

Chermont lhe telefonasse.Juliana abraça Pedro e I Robusto conta para Sandoval que encontro� uma
Abigail o deixe ficar ali., i Abel que esta com Inveja de Linda, pOIS queria estar

o deixa sem graça. Amanda lé o texto da peça I pista. Lenita _exige que JJ io:peça Da�i:1 e NI�a de i grávida também.errado várias vezes.Júlio César descobre que seu i serem padrinhos de Rosãrto. O vilao se irrita. SÁBADO _ Sinésio diz a Daniel que acha que os i .táxi foi encontrado.Download fala para Rafa que i Pedroca combina com Darci que vai ao Rio de
contratos de exportação são a chave do! QUINTA.Est�vãodizaAdemareLuCréclaqueédeMarcãogosta de Kitly apenas como um irmão. l Janeiro logo depois do casamento de Floriano,
problema e os manda peqá-Jos na empresa, sem I uma família rica e t�rn�u·se ?elegado ape�as por

. 1 Floriano ouv7 a conversa e fica desco�flado. Nina que JJ saiba. Prata combine) com Rafa e Conrado i passatempo. Lucrécia �lmpatIZ? �om Estevâo, l_11as.

TERÇA - Bel conta para Marley que Amanda �ó i fala com Daniel no telefone e faz questão de não se
que vai visitar a operadora de mergulho. Daniel! manda Ademar lnvestlqã-lo. Glgl t.ropeça e cal no

entrou na peça para se aproximar de Léo.Marcâo I esconder de JJ. Robusto revela a Sandoval. que entra na empresa de Sinésio disfarçado de i colo de Pedro. Pedro quase beija Glgl, mas s�
garante a Rafa que só gosta de Kitty como um I conheceu o pai de Luis Menezes. Rubico quer Ir �er faxineiro e usa as chaves que ele lhe deu para! controla a tempo. Rico e Linda se mudam �ara a

Irm�o! mas avisa que só.vai deixar que um ra�az ! o casam:n�� de Rosário, m.as Encarnação explica vasculhar as gavetas de JJ. Nina fala para JJ que o I república.Ten6río vê uma revista �ue tem fotos de
mUito. legal se. aproxime d:la. Rafa decld� ! que.J) nao Iria 9?star.J.J deCl�e Ir a� cas.amel�to de ue ele sente por ela não é amor. Pedroca parte 1 Mérilin e se �nteressa por ela, Maria se despe?e de
conquistara confiança de Marca0 para conseguir I Horlano e Rosárlo, Flonano ve JJ na Igreja e dlz.que I qara o Rio em seu barco. ldallna comenta com 'I Pedro e vai embora de Ouro Negro, DOidona
namorar Kitty. Letícia sugere que Gustavo se não vnl se casar com a presença dele.Franclsqu.l�ha �manda que está com uma sensação ruim. I pergunta a Ana se foi ela quem colocou a escritura
candidate para a vaga de estagiário no MúltiP.la ! fala para o �il?o ir embora e ele, se".' ter outro Jeito, . Abigail fala para Rubico que ele terá que voltar I da casa de Lucrécia em seu baú e ela nega. Doidão
-Escolha. Taty leva Juliana para sua festa no salão ! obedece. Sinésio p�rcebe a confusão e perguntaa i

ara casa. Encarnação decide procurá.lo. Nina i conta para Miguel que DOidona encontrou a
de beleza. Pasqualete deCide contratar �ustavo. ! Nma o que houve.Nlna explica que.o p�vo da al?e.la ! Per lJnta (l Frank e Gigi se eles sabem onde está i escritura da casa de LucréCia em seu nome. Simone
Jaque diz a Rita que Bern�rdo não �al quer:r 1 não.gosta de �J� surpreendend� SIn�SIO e Manléla. t �ub�co e eles garantem que não. Gigi se sente i avisa Lucrécia que Elvira vo�tou para �uro Negro.
casar com el.a, mas não e.x�lIca po.r que.Cabeçao I �Ionano e Rosarl? se cas�m.Rublco diZ a JJ que quer j culpada por mentir para Nina, mas Frank avisa i Lucrécia manda Ade�ar se livrar de ElVira: Ad�margarante a Mlyuki que vai ficar mais maduro, mas i Irã festa de RosáriO e FlOriano. I que eles só podem contar onde Rllbico está para � avisa Elvira que ela vai se arrepender se nao sair da
ela não acredita. Horácio (mpede Cida de entrar I I S d v I 1 cidade. Elvira garante a Ademar que está sendo TERÇA· Maria Eduarda anda pelo matagal,
em seu atelié. Rafa começa a fazer todas as : TERÇA· Rubico chora muito.Daniel convence Nina,

an o a.
.

1 protegida por alguém poderoso. Júlia pede que completamente perdida. Leonardo e Viriato
vontades de Marcão, que estranha. Jaque conta

I
a contar toda a verdade sobre JJ a Sinêsio e Mariléia, "> C OM EÇAR DE NOVO ! Artur tente conseguir um emprego para ela. gritam por Maria Eduarda.Gisela se angustia com

para Betina que Bernardo gosta de outra menina Rubico pede que Gigi e Frank chamem Sandoval (' i Carmem sente ciúmes.Sidarta fala para Isadora que a falta de notícias de Maria Eduarda e acaba
e confessa que estámuito triste. '. para falar com �Ie. JJ manda seus seguran7as I SEGUNDA _ Miguel acorda do desmaio egarante a I a,ha que Dandara está comendo pouco: Carlos perdendo a paciência com Laura.Dirceu comenta

. . I procurarem RublCo. Samuca e Quebra-Que!xO I Letlcia que está se sentindo bem. Letida pede que I percebe quePedro está/interessado em Glgl, mas com Rodolpho que está cheio de dlvidas,masestáQUARTA - Kltty.pergunta a Betlna se ela quer

I
ajudam Sandoval, mas JJ consegue levar o menino Miguel procure um médico, mas ele diZ que os ! ele .não admite. Mário tem un:la br,lga com Arda e confiante de que Sebastião vai pagá·las depois

me!lmo abnr mao do amor de Bernardo e ela para casa. RublCO revela a Nina que é filho de desmaios são seqüelas do tiro que levou. Sonya ! deCIde se mudar para a casa deOlavmho. que vender o quadro. Rodolpho diz a Dirceu queafirmaqueJaque precisa maisdele.Joãofala para! Encarnação e Sandoval. Sandoval avisa que.não vai I insiste para que Elvira revele quem a ameaçou,mas ! Guilhermina pode tentar impedir a venda do
Natasha que quer ficar em paz com ela e a

i deixarRubiconemmaisumminutocomJj.Samuca, ela se recusa e desaparece. Ademar espera até o, SEXTA _ Miguel observa Estevão, tentando quadro,mas Dirceu achaqueela não poderá fazerconvida para um shaw de rock. �ata.sha aceIta. 1 �uebra·Queixo e Querubim se oferecem para

I último minuto para ver se Carmem se arrepende e ! descobrir $.e �ode 'co�fiar nele. Let�cia co.nta para nada. Nazaré ouve Cláudia pedindo o telefone da
Jaque se recusa a atender um telefonema de

i ajudá-lo. volta para ele, então decide ir à sua festa de " Joana que Miguel vai proteger ElVira, delxando-a farmácia e fica desconfiada. Cláudia fala queBernardo e confes5a para Rita que está com i
,

. I noivado, Artur sai sem Carmem mais uma vez, I contrariada,Pedroanota um recadodeJohnny para estavaquerendopedirumremédlo'paraela.Gatomedo deque ele termine tudo com ela. Bernardo i QUARTA - Encarnação diz a JJ que ele vai ter que. deixando.a chateada, Lucrécia fica furiosa ao ver i Gigi e fica com ciumes, Lucrécia ameaça contar a pergunta a Shao Lin por que ele não expulsa logose sente culpado. Pasqualete dá a primeira tarefa i agüentar as conseqüências, pois provocou

I Letícia eMigueljuntos e felizes e garante a Adernar! todos que foi Anselmo quem atirou em Miguel se Seboso da academia e Shao lin garante que tem,a Gustavo. Joao fala para Kiko que está fingindo 1 Sandoval.Ovilã_o chama a polícia.Sando�al vai até o
que vai acabar com a alegria deles. Pedro fala para i ele não voltar a ajudá·la com o contrabando.Albert um piano. Bruno pede que Bianca o ajude adar uma �regua a Natasha._Rafa fica falando de I Qua�to de Rublco e o conVida para fU�I( �om .ele. Gigi que ela pode ficar morando em sua casa,! tenta convencer Máfia a s� e�t��dercom Arda,mas enganar os seguranças p3(a que ele possa ir ver

suas qualidades para Marca0, �ue acha que ele
I' RublCO concorda. Sandoval é preso ..

Sméslo diZ a contanto que faça as tarefas domésticas para i ele não quer nem saber.Dlmltr� fica espantado com Daiane.Viviane encontra com Dalane e a provoca.ficou maluco. Pasqualete elogia o trabalho d� , Mariléia que está começando a ?credltar que JJ n�o , pagar o que deve.Miguel dá a Letícia a aliança que i o ar aristocrático de Estevao e acaba sendo Leonardo se afastado grupo eacaba encontrandoGustavo.Amanda entra no palco e percebe que e ! é quem eles pensavam que fosse. Encarnaçao 'I foi de sua �mãe. Lucrécia percebe e fica furiosa .. i conquistado por ele. Estevão faz perguntas a Maria Eduarda.Os dois se abraçam e ficam juntos
Jul�ào e não Léo que fará seu par r?mântico na I recrimina o jr�ão, mas .ele não se abala. Si�ésio Miguel manda que Adernar e Olavinho acalmem i Miguel. Betinho é grosseiro c�m �a�dara, Dandara até que são encontrados por Viriato, Jacques faz
pe,a,Bernardo lembra a Jaque que já gostava de , garante a Lavlnla que vai fazer de tudo para ajudar

'1
Lucrécia, avisando que nâo vai perdoá·la se ela I sente uma tontura e quase cal. Letlcla vê e a manda questão que Shirleyvá a slla casa para que Albertooutra menin� antes de co�eçar a namorá·la e I Sandoval. Ped!oca pergunta a Rafa e Ama�da estragar aq,uel� noite. Rico anuncia que Linda está! descansar. Carlos pede dinheiro emprestado _para se desclllpe do beijo que lhe deu. Maria do Carmo, SÁBADO .Isabel fala para Maria do Carmo que Joséexplica que e por causa dISSO ,que n(lO quer se I quando eles vaa se casar, mas nenhum dos dOIS o grávida de um filho seu. i um agiota e �arante que Vill pagar no prazo.Miguel Gisela e Isabel ficam sabendo que Maria Eduarda Carlos deve ter visto o programa e descoberto tudo!casar. leva a sério. Mariléia fala para Nina que JJ estava i ! fala para Dlmitri que Estevão está do lado deles. esta bem, e por isso Nazaré deixou que ele morresse.Maria do

,.
.

i certo em defender Rubico de Sandoval.Nina �e�ela II TERÇA _ Adernar explica para Miguel que Moacir I-Dimitri adivinha que Miguel sabe mais sobre Carmo conta para Isabel que Cláudia já haviaQUINTA· Bernardo fica funoso ao verBetlna c�m

I
qlle Rublco é filho de Sandoval,delxando Marrléla e

, foi transferido por causa de sua má conduta. Joana i Estevão do que esta revelando. Ademar garante. a QUARTA· Dirceu confessa para Sebastiao que chegado a essa condusão.Janice se dá conta de queL�o. Betina percebe o olhar de Bernardo e fICa Lenita pasmas. fica furiosa ao saber que Moacir foi transferido. ! Luc.récia que eles vão conseguir corromper Estevao, tem discutido com Guilhermina. Maria do Carmo a carta que possui prova que Sebastião é dono dotrISte, mas g�rante. a Léo que era i�so o que ,ela
. .

Ademar diz a Lucrécia que Estevão parece serfócil i, Doidona diz a Doidão que tem cert�z� de qu� a conta para Gisela que Maria Eduarda e Leonardo quadro e fica sem saber o que fazer. Eleonora pedequerla;Horaclo abre a porta doatel,. eacusa Clda QUINTA - SlnéSlo pede que Sa,ndovallhe co�te de corromper. Doidona percebe que a casa de ,escritura terá validade legal. Glgl fica multo estão conversando e as duas torcem para que eles que Janice mostre a carta a Sebastião,masela afirmade eSploná,lo,mas elo garonte que estava apenas i tudo o quesabe sobre JJ.Marrléla avisa para Alice Lucrécia lhe pertence, Miguel explica para Sonya ! perturbada ao saber que Johnny ligou para ela, se entendam. Cláudia decide olhar os arquivos da
que foi melhor para ele ficar sem o dinheiro. Isabelcatando migalhas no ch�o. Download .aconsel�a 1 q�e t�ntou encontrar P�ata, �as �em ele nem

que precisa conhecer Estevão melhor para s,aber ! deixando Pedro contrariad�. Júlia implora que farmácia e obter uma prova de que o remédio de
, fala para Cláudia que Nazaré matou José Carlos porBernardo a e:quecer Betma, mas el: diZ qlle nao ! VI�glnla estavam na cllnlca. Ahce fica morta de de qlle lado ele está.Moacir se despede de Miguel I Carlos não se meta emconfusao. José Carlos não havia acabado na noite em que ele I que ele descobriu toda a verdade. Cláudia diz paraconsegue. Mlyukl fala para Cabeçao que quer i clumes.Sandoval contâ para Slnéslo que foi JJ o

e pede que ele cuidede Ouro Negro. Gigl faz um i morreu. Maria Eduarda diz a Leonardo que coisas Isabel que agora elas sabem que Nazaré teve umpassar um tempo longe dele para pensar. i culpado pelo acidente. Frank e Gigi animam i café.da.manhã exótico para Pedro! que fica! SÁBADO· Aída avisa Mário que vai lutar por ele na ruins têm acontecido com ela graças à praga que motivo parfl matar José Carlos, o que vai ajudar (INatasha se arruma toda P?ra seu encontro C?1n I Ru?ico, dJ�endo qu� ele deveria fica r fe.liz por ter I
Irritado com as confusões dela. Maria e Betlnho I Justiça. Lucrécia nã,o .quer que Mário more,em sua ele lhe rogou e pede que ele a retire. Leonardo incriminá·la. Nazaré exige que Josivaldo a leve naJ��o,mas ele apare.ce no Glgtl com outra ':1entna. i pa I � ma e. Da n I el ped e que N I n.a s ri la
começam sua participação no campeonato de i casa e convence LUCIa a achar o �,esmo. Lucia fala afirma para Maria Eduarda que não acredita que casa de Maria do Carmo enquanto todos estiveremJulio �ésar se esquiva das perguntas de Rita, que 1 Imediatamente da casa de JJ. Ela explica que surfe, cada um em uma categoria. Oandara sente! para Mário que é melhor que ele fique com Alda até ela possa ser feliz com Viriato e não vai retirar o vendo o desfile na avenida. Sebastíão pedecontlnua desconfiada. Ho ráci� le�a um ! p.r::cisa conversar�om Sinéslo e lhe.contar ql�e � uma tontura, mas n50 deixa que Sidarta perceba. ! que o juiz resolva qualquer. coisa. Olavinho que disse. Maria .Eduarda fica hlsté:rlca e manda demissão a Laura, dizendo que toda a confusão do�archand para ve� suas obras,mas nao deixa que 1 VdêlO p,oderá arrUlniH a em�resa, se. el,a .decldlr Rico avisa Aida que não vai mais sair de Ouro! concorda,deixando Máno decepClonado,Pedrofala Leonardo desaparecer d.a sua vida, deixando�o quadro lhe cansou muito. Dirceu fala para AretuzaClda .ntre no atel,ô. Bel descobre que ganhou o I desmancharo casan:>ento.Allce é antlpatlca �om Negro, mas Alda conta qlle já contratou outro i para Gigi que não quer que ela faça bagunça em sua arrasado, Dircell conta para Sebastião que que vai se(obrigado a dispensá,la e avisa que vaipr�lnlo dOIl1.lhor"trl, no <01"''''0,

I Vlrglnlo, Lavln�a vai ver Sandoval

n.a
cadela e professor para o lugardele,Moacir pede que Pedro I casa e pede qu� ela dê ��Ias de Inglês em out�o Gullhermina quer impedir o Diário de Noticias de vender seu apartamento para tentar saldar suas.

S pede que ele nao faça nada qU7 poss.a prejudl�á. guarde os relatórios de suas invesflgações e só os 1 lugar, Carmem fICa com Clumes.ao saber que Jllli. voltar a circular. Sebastião estranha que dívidas, Cláudia diz a Jacques e Fausta que precisaEXTA - Natasha pede a ajuda de Pedro para se Ilo.Samuca pede que Frank e Glgl VISitem Barto e entregue a Estevão se tiver certeza de que ele é i talvez se torne o par romântico de Artur num Guilhermina não tenha tentado Impedir a venda da ajuda deles para incriminar Nazaré. Auréliavingar de João. Bernardo faz questão de ir ao , perguntem onde ele deve mergulhar primeiro., honesto Ademar descobre que Mérilin é cheia de! seriado e pede que Murilo descubra se ela esta do quadro. Eleonora diz a Jenifer que elas aconselha Maria do Carmo a se acertar com Dirceu.médico c J d I d d' t LÚcia' S' é I d N' 'I'
.' .. .

á 'dd
cm aq�e, e xan o-a ra lan e. ,ln s o pe e pa ra co nversar com Ina e caprichos e sente cada vez maIs saudades de i pensando mesmo em Ir para o RIO. Dandara ouve precisam arrumar o apartamento o maIs r PI o Ubiracy fala para Giovanni que a comissão de frenteescobre que vai ter que ficar um tempo sem

I' pergunta porque ela se casou com JJ. Carmem i Murilo (alando ao telefone com Carmem e não possrvel para poderem adotar Renato.Dirceu diz a da escola será uma surpresa. Eleonora diz a Jenlfer�abalhar. João sai do Vestiarlo de canga e

I
.

i gosta. Sonya vê Carlos apostando dinheiro com Sebastião que não vai ter como pagarsuas dividas que não vai assistir ao desfile para ficar comatasha ri dele. Kitty percebe que Betina está 1 SEXTA - Slnésio se tranca no escritório para QUARTA. Elvira explica que esta sendo ameaçada, I alguns homens, Elvira se sente culpada por ter caso o quadro não possa ser leiloado.Janlce pega Sebastlão,delxando-a furiosa.
��..��.��I��-=�����..����..�...w� ��' �'� � ,,�"""""-*""MM"""���""�um�=- ��...,,,,,,\1,,,'"
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I' a carta que Josefa deixou para Sebastião. Eleonora
vê e pergunta o que tem dentro daquele envelope,

! Giovanni aprova asdecisães que Flaviana tomou em
seu lugar e diz que vai lndicá-la para um cargo na

direção da escolade samba.

QUINTA. Nazaré vê Cláudia e expulsa Joslvaldo e

Edmundo. Josivaldo e Edmundo ficam sem

entender nada e decidem beber juntos no bar de
Elias.Leonardo se sente arrasado por Maria Eduarda
achar que ele lhe deseja mal. Cláudia garantea
Nazaré que vai conseguir colocá-la na cadela.
Nazaré pensa numa maneira de se livrar de Cláudia.
João Manoel pede a mão de Regina em casamento e

Sebastião, contrariado, acaba concedendo. Regina
fica radiante.Bruno solta uma barata viva no quarto
de Blanca, Bianca chama o segurança para matar a

barata, enquanto Bruno escapole de casa sem ser

visto. Isabel vê Maria do Carmo dormindo e se'

emociona. Venâncio sugere que Constantino se

case logo com Rita e ele gosta da idéia. Rita
concorda em se casar com Constantino. Daiane
revela para Bruno que está grávida,mas diz que eles

precisam guardar segredo de Reginaldo. Shao Lin
mostra a confissão de Seboso para Gato, mas avisa

que ainda não sabe que providências vai to.mar.
Jacques exige que Alberto peça desculpas a Shirley,
Alberto fala para Shirley que não está arrependido
de tê-la beijado e se declara para ela.

SEXTA - Guilhermlna afirma para o leiloeiro que o

quadro é seu, O leiloeiro interrompe o leilão para
que Sebastião e Guilhermina possam decidir a

quem pertence o quadro. Maria do Carmo e Janice

esperam ansiosamente notfcias do final do leil.�a.
Viviane sugere a Reginaldo que ele peça a Sebastlao
uma doação para a prefeitura,Laura diz a Gisela que
Sebastião pretende continuar a trabalhar como

motorista mesmo depois de ficar milionário,
deixilndo·a pasma. Gllilhermina afirma que
Sebastião não tem como provar que Josefa' lhe
deixou o quadro de herança. Sebastião é obrigado a

acatar a decisão da Justiça e o quadro fica com

Guilhermlna. Dirceu não sabe como vai fazer para
pagar suas dívidas sem o dinheiro do quadro.
Guilhermina fica maravilhada ao saber que Dirceu
e!ltá endividado e avisd Dr, Jorge que vai comprar
dele o titulo do Diário de Notfcias.Crescilda e Ariela
vêem Turcão entrar. num carro com uma loura.

Reginaldo pensa na morte de Leila eflca angustiado,
Nazaré peqe que Josivaldo a leve para a casa de
Maria do Carmo quando não houver ninguém lá.
Cláudia pedea ajuda de Maria do Carmo para provar
que Nazaré matou José Carlos. Maria do Carmo

sugere a Cláudia que ela faça Nazaré çonfessar o
c.rime e grilve a conver�a. Ubirflcy toma conta dos
últimos detalhes do desfil,e, Sebastião chega ,em
casa arrasado.

SEGUNDA· Giovanni pergunta a seus conhecidos
se eles sabem algo sobre o seqüestro de Maria
Eduarda. Um dos bandidos manda Maria Eduarda
sair andando sem correr, nem olhar para trás.
Maria Eduarda corre apavorada para o melo de
um matagal. Cláudia encontra um vidro de
remédio nas coisas de Nazaré e descobre a

farmácia onde ele foi comprado. Nazaré quase
pega Cláudia mexendo em suas coisas,mas acaba
não percebendo nada. Daiane pede que Bia�ca
não conte para Bruno que ela está qrávida.
explicando que não quer que Reginaldo saiba.
Bianca concorda.Viviane vê Bianca saindo da casa

de Oaiane e sugere a Reginaldo que eles a

mandem para uma colônia de férias. stanca acusa

Reginaldodequerer se livrar dela e ameaça contar

para M ria do Carmo. Viviane comenta com

Reginaldo que Maria do Carmo atrapalha todos os
seus pianos. Maria Eduarda passa a noite no

matagal. Viriato e Leonardo se desesperam
enquanto esperam '1Itlcias de Maria Eduarda,
Giovanni acusa Júnior de termandado sequestrar
Maria Eduarda e exige que ele diga onde ela está.

Edgard pede um empréstimo no banco. para
ampliar a adega de seu restaurante.

275-2888 - 275-3487
I�uo Reinaldo Ilou, 380

......................�.... . ...

Fone: 370·8940
Rua Marina Frutuoso

nn 502, Centro
www.cedeha.com.br

Indústria Metalúrgica Ltda.

Fone: 276-1 510
R:Çª.rJº?º�çhJgr,JJº� Seleção c DCMcnvolvim'cn'lo de PClilloal
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I Um aliado no combate
contra os sinais de estresse

Qual mulher ainda não pensou que bom
seria se existisse um creme que fosse capaz
de combater os sinais provocados pelo
estresse na pele. Pois 'é, agora este creme

existe.

Basta aliar a correria diária aos hábitos
alimentares não muito saudáveis, à falta de
exercícios físicos, à exposição freqüente ao

sol e à poluição para que a pele fique sem

vida, sem brilho, sem luminosidade e com as

chamadas "marcas de expressão".
Não há como esconder que a pele do rosto é

uma das áreas mais afetadas pelo ritmo
freqüente da vida moderna, apresentando-se
sem viço, ressecada e com sinais de fadiga. É
justamente para as mulheres que sofrem com

um dos maiores males da vida moderna, o
estresse, que chegou o Botanisource Creme
Hidratante Facial Anti-Stress.
O creme é suave e de fácil absorção; ajuda a

devolver o equilíbrio natural da pele, além 6. O Avon Botanisource é ideal para
de prevenir contra a ação de radicais livres e todos os tipos de pele, inclusive as

diminuir os sinaus de envelhecimento precoce sensíveis; é hipoalergênico e não-acneico

causados pela fotoexposição.
Sua fórmula contém uma exclusiva combinação natural de ingredientes botânicos, composta por

ginseng, gínko biloba, echinacea e chá verde, reconhecidos por suas propriedade de revigorar a pele
cansada, proporcionando mais vitalidade e brilho. A formulação exclusiva reúne ainda óleo de semente

de girassol e óleo de semente de uva, ingredientes naturais que ajudam a fortalecer a barreira natural de

lipídios da pele, responsável pela manutenção dos níveis de hidratação. Sua fragrância é composta por
óleos essenciais de lavanda, cedro, manjerona e zimbro, reconhecidos por suas propriedades calmantes e

suavizan tes.

Um belo pescoço
Muitas vezes ele é esquecido, mas a pele do pescoço é tão sensível e delicada quanto a do rosto.

Especialistas ensinamque o mesmo creme usado no rosto, serve para o pescoço, embora existam

alguns produtos específicos para esta área do corpo. ,

Na hora de aplicar qualquer produto, siga a direção correta: sempre de baixo para cima, sempre
contra a lei da qravidaqe, Use sempre de delicadeza para não estimular a flacidez natural da pele.As
mascaras faciais pod�rf{,'� devem, ser usadas no pescoço.

Garrafas de colônia
As embalagens são de meio ou de um litro. Refrescam o corpo todo e já são uma forte tendência
neste verão. As deo-colônias são indicadas para o calor brasileiro porque contém menos essência. O

preço também não deixa nada a desejar: um litrão de perfume por muito menos!

Arma contra o cloro
o cloro é um inimigo cruel dos cabelos. EI'babre as cutículas dos fios, permitindo a evaporação da

"

áqua.Paraminimizar os seus efeitos vai aqui uma receita caseira: misture num Vidro 1/4 de xícara de
bicarbonato de sódio com meia xícara de água morna. Aplique nos cabelos antes do xampu,
evitando o contato com o couro cabeludo.

Fique em forma .

'.

A perna fica durinha e a barriga lisinha. Deite-se no chão, estique os braços na direção dos ombros.
Erga as pernas e faça movimentos de abrir e fechar.Queima as gorduras e enrijece os músculos.
Comece fazendo dez vezes por dia e vá aumentando gradativamente.Todos os dias, antes de
levantar-se, tire alguns minutos e faça alonqamentosrespreçuice esticando bem as pernas e os
braços, respire fundo várias vezes e depois levante-se para começar as tarefas normais do seu dia:
Caminhar também é uma excelente opção. Conserve a coluna reta e o fique aténta ao movimento
dos seus passos que devem começar no. calcanhar e estender-se as pontas dos pés. Evite passadas
largas e seja"fiel" às suas caminhadas. Para surtirem efeito positivo é preciso regularidade.

Cuidado com as camadas de base
É errado pensar que uma camada espessa de base vai deixar a sua pele como porcelana. A tendência
é ficar um efeito artificial e o cosmético "escorrer". Procure usar uma base leve, indicada para seu tipo
de pele. Aquelas que têm a pele oleosa, devem procurar as bases de formulações "oi! free", isto é sem
óleo em sua composição.

ARlES - Muitas atividades profissional e êxito nos negócios e novos

empreendimentos sociais e familiares, estão previstos para você
neste dia depois da meia noite.Ótimo estada mental o que lhe dará
mais rapidez ao ter que tomar decisões importantes.

LIBRA - Deverá, também, impor sua personalidade ao tratar com
terceiros para que seu crédito e reputação aumentem.Você se sentirá
impulsionado a cuidar da beleza eda sua estética neste período.

ÉSCORPIAo - Poderá lucrar pelos esforços que fizer no trabalho e em

atividades comerciais e industriais, Área dos Negócios bem favorecido
bem como a saúde e o amor, Seus desejos de vencer em tudo o que
fizer estarão muito aguçados.

Moda 1 comunicação e cultura

TOURO - Problemas envolvendo finanças, Seja cauteloso em
especial,se forem conjuntas.Sensualismo exagerado, Cuidado com o

nervosismo, Uma decisão importante deverá ser tomadaneste
período em relação ao seu relacionamento amoroso,

SAGITARIO - Alguém poderá falar-lhe tentando tirar vantagem de-um
n09ó,lo. Esteja mentalmente preparado para exigir mais de pessoas
individualistas, que pensam unicamente em si mesmas, Seja prático e

objetivo.

CAPRICÓRNIO - Como você não aceita derrota dentro de um plano
mental elevado, deverá realizar o máximo a fim de chegar ao auge de
suas pretensões, Pode contar com o favor de todos. Dedique seu

tempo livre ao aumento do seu conhecimento e sua criatividade

Determinados tipos de informação podem ser facilmente percebíveis através
das roupas. Além de dizer a-idade, ou aquela que deseja aparentar a roupa �ode
dizer seu local de origem, fornecendo ainda informações sobre o grupo SOCial
ou ao qual quer ser associado. .. _

Essas informações contidas na vestimenta são reflexos de momentos e sítuaçoes
sócio econômicas do momento presente. Além disso representam a nossa

cultura e identidade, ou seja, somos os principais veículos transportadores disto.
Através de nossas vestimentas deixamos transparecer nossos valores e nossa

nacionalidade.
Esse fato só vem a comprovar que as roupas, assim como a linguagem pode ser

falada.
.

Engana-se aquele gue pensa que isto se restringe apenas aos estrangeiros,
dentro de nossas fronteiras encontramos e nos surpreendemos certamente com

a �ariedade de linguagens e dialetos que formam o que nós brasileiros
acostumamos a chamar de multidiversidade racial, ou seja, uma ampla e farta
mistura de tipos, de indivíduos originários de diferentes locais do mundo,
formando esta nação miscigenada da qual se pode extrair muitos frutos.
Essa multidiversidade é tão intensa que torna uma simples conversa entre um

indivíduo da região sul com um indivíduo da região norte um tanto complicada
devido ao dialeto que é-totalmente diferente em cada uma destas regiões, assim
como a vestimenta desses indivíduos, que também apresentam características
totalmente opostas. .

.

O habitante.da região sul, devido ao clima frio e a trabalho no campo ( pampa)
costuma usar roupas feitas de pele por aquecerem muito mais, são ponchos,
casacos, botas e as famosas bombachas, que facilitam a montaria e o trabalho
com animais.
Já na região norte, a vestimenta segue as características do clima. Os corpos
permanecem muito mais a mostra do que no sul, são peças curtas e coloridas

_ típicas de um povo acostumado ao sol e a beleza do litoral brasileiro.
_

Além disso temos também a questão geográfica que influencia na formaçao
corporal desses indivíduos, aqui entramos a questão dos padrões de tamanhos
e modelagem para as roupas. O padrão que se utiliza no sul é diferente daquele
utilizado no norte.
Como podemos observar, esses elementos são fatores singulares e importantes
para a compreensão de certas coisas dentro da moda, e são essenciais também

para a percepção de outras, auxiliando inclusive para a expansão do
conhecimento dentro de nossas fronteiras, e o reconhecimento do nosso,
território ,da nossa identidade, de maneira simples, apenas observando a

vestimenta de alqurn outro brasileiro.

Moda Unerj.
Por Daiana Riechel.

OiMBOI • uma pglM1Hj poc:lor� Ih!! p@gardo furpresp nelta fue o
novo relacionamento será marcado por romantismo e sensualidade
Portanto cuide para não descuidar dos outros compromissos,
principalmente os profissionais

CÂNCER - Esperanças bem sucedidas, desejos conduldos e exaltação
profissional e social, estão previstos para você agora,Muito boa
influência também aos assuntos pessoais e as artes de um modo
geral.

'

LEAo - Tendência a tristeza e ao pessimismo, Deverá evitar tais
coisas para que tudo possa correr bem para você neste dia, Cuide de
sua saúde e trabalhe para sua elevação mental, e compartilhe as

,

conquistas e os problemas com sua família,

AQuARIO - A ascensão social estará favorecida neste perlodo, com
excelentes oportunidades de você atingir sucesso e reconhecimento
junto às pessoas, Mas, cuidado para que isto não represente mudança
em sua personalidade,

PEIXES - Certas facilidades permitirão um bom entrosamento entre
, você e as pessoas de seu convívio, Procure apenas amenizar as criticas
e dlmlnuír as exigências que costuma fazer, Evite, que abusem de sua
boa fé e procure neste dia ser ativo, enérgico e trabalhador,
sobretudo,

VIRGEM - O sol lhe promete um dia dos mais favoráveis, Fará bons
negócios, bons planos com relação ao futuro, contatos pessoais,
ótimas relações sociais, sentimentais e amorosa, Aproveite.Cuide da
saúde e de seu dinheiro.
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I TRADIÇAO G ÚCHA I Por IIdemar Effting - ildemar@meupagosul.com.br· www.meuPilgosul.com.br

Boleadeiras
-=I

s uma dupla que
ento de bombo
quase dois anos

Apresentando a

A Academia de Danças Terra & Pampa
coordenada pelo nosso amigo Robinson .está

completando neste dia 5 de fevereiro 10 anos de
atividades, sendo uma das pioneiras em

Jaraguá do Sul e região, e está entre as

academias que mais formou alunos nestes dez
anos.

A Academia Terra & Pampa, promove e realiza
cursos durante do o ano em diversos locais,
tendo como os principais o CTG Laço
Jaraguaense e a Scar.

'

,

,

Tem Ó primeiro curso agendo para lníclar'no diá
6 de março. Curso este que marcará as

comemorações do aniversário.
Em breve estará em funcionamento o site oficial

,da Academia Terra & Pampa.
www.terraepampa.com.br
Para maiores Informações envie e-mail para:
te rrae pam pa@terraepampa.com.br
(47) 9991-2355 c/Robinson.

Visite o site www.rneupaqosul.ccgn.br e

participe do sorteio de um (1) curso de dança.

Em Jaralluá: A.v, Mal. Dood.ora da Fonsuca,71l0· Fon�; 275-2.479,
Ali, Mal, neecerc da Fonseca. 135. sone: 21.54214,

Av Gulúlio ValVas, 268 • fono: 37'0-196.9,
em Jolnyjl!(!� Rv. da P,illCJpC, 420· Fono: 4�.1Z76

O Recanto Nativista é um novo espaço que foi
criado para trazer informações relacionadas aos

músicos e compositores da música nativista. A
cada semana traremos um músico diferente, e

como início, falaremos do grande compositor
poeta e payador, Jaime Caetano Braun, Tronco
Missioneiro.

Vaqueano Vaqueano!Onde estás vaqueano?
'Há um eco queme interroga,
A evolução pôs à soga
O meu destino haragano,
Morre o último pampeano

Nascidoem catre de lua
Na madrugada campeira,
Quando o clarão da boieira
Queimava a noite charrua,
Na deusa pampa chirua,
Filha do sol eminuano,
Manei até o sobreano,
Sem nuncamolhar os cueiros,
Lá -ondeos pajés missioneiros
Me batizaram:Vaqueano.

Mas eu - vaqueano - nãomorro,
O meu pingo - o meu cachorro,
Há muito foram proscritos
Mas guardo nalrna infinitos
Que tempo a dentro percorro!!!

Jaime Caetano Braun JaimeCaetano Braun
CD Poesias Gaúchas Exltos 2Na marca da identidade,

Carregoa estampa de todos.
Andejos e rapsodos,

'

Criados na imensidade,
Ovkio da liberdade
Adquiri no infinito
Desde que oTupã bendito,
Num gesto erno e largo,
Me deu o sagrado encargo
De fazermapa-solito!

Talvez tenha sido o pioneiro em compreender e
defender a nossa latino-americanidade. Poeta de

formação popular, une ao talento a

respeitabilidade pessoal. Nele_ e raramente, nele _

a palavra empenhada deixa de ser um mito, uma
empulhação da História, para crescer ao estágio da

digna relação humana. Fundamentalmente um

gaúcho, ao estilo tradicional, amadureceu por si
mesmo, tendo colhido o pó e o pedregulho das
estradas.

312-0280

Hoje- guitarra da fontes
Já não fazmais bordoneios,
Morreram os pastoreies.
As potreadas e os repontes,
Não vejo - nos horizontes,
Osol procurando ninho,
Fiquei no tempo - sozinho.
Prisioneiro da paisagem
E após ii última viall.em
Me transfornei em caminho!

Juntamente com Cenair Maicá, Noel Guarani e

Pedro Ortaça, fo�mam Os Quatro Troncos
Missioneiros, todos crias da região das Missões, e
(;JYe levam em §Ya estampa ÉI arte e a música
missioneira.

.

DEMARCHI
,CARNES

carnes

temperados poro
festas

Coxinho da Asa,
Banani'h,ha, Contra filé,

filé Duplo, etc .....
FONE: (47) 371·4547 FAX: (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL
E-moil: derncrchicornesrg'netuno.combr

lo

Gaudério: Pessoa que não tem ocupação
séria e vive à custa dos outros, andando de
casa em casa; Parasita; Amigo de viver à
custa alheia.

Guapo: Forte, vigoroso, valente, bravo.
Guri: Criança,menino, piazinho, serviçal
para trabalhos leves nas estâncias

Iguaria Culinária
Invernada: Grande extensão de campo
cercado. Nas estâncias, geralmente, há
diversas

Lançante: Descida. Forte declive num cerro

ou coxilha; qualquer terreno em declive
Macanudo: Designa alguém bonito ou

algo legal
Maleva: Bandido, malfeitor, desalmado;
Cavalo infiel, que por qualquer coisa
corcoveia

Mangueira: Grande curral construído de
pedra ou de madeira, junto à casa da
estância, destinado a encerrar o gado para
marcação, castração, cura de bicheiras,
aparte e outros trabalhos
Orelhano: Animal sem marca, nem sinal
Paisano: Do mesmo país; Amigo, camarada
Patrão-velho: Deus
Peleia: Peleja, pugilato, contenda, briga,
rusga, disputa, combate
Poného: Espécie de capa de pano de lã, de
forma retangular, ovalada ou redonda, com
uma abertura no centro, por onde se enfia a

cabeça. É feito geralmente de pano azul,
com forro de baeta vermelha. É o agasalho
tradicional do gaúcho do campo. Na cama
de pelegos,
Porongo: Cuia. Recipiente de barro, de
louça ou de madeira, usado para se tomar

mate

Reponte: Ato de tocar por diante o gado
de um lugar para o outro
Rincão: Ponta de campo cercada de rios,
matos ou quaiquer acidentes naturais,
ondese pode por os animais a pastarem em

. segurança. Lugar mais ou menos

resquardado, na campanha.Qualquer
trechode campo onde haja arroio, capões
ou simplesmente mancha de mato. É
sinônimo de pagos e de querencia.
Sanga: Pequeno curso d'água menor que
um regato ou arroio.

Entidade: CTG BELA VISTA

Cidade: BELA V.TOLDO

Contato:47629-0060

De 05/02/2005 à 06/02/2005

Evento: RODEIO CRIOULO

Entidade: CTG CHAMA CRIOULA

Cidade: ERVAL VELHO

Contato: 49 542-11 50

De 05/02/2005 à 06/02/2005

Evento: RODEIO CRIOULO

Entidade: CTG POUSO DOS TROPEIROS

Cidade: PONTE SERRADA

Contato: 49 435-0005

De 05/02/2005 à 06/02/2005

Fonte: Site MTG/SC www.mtgsc.com.br

Envie sua programação para:
agenda@meupagosul.com.br

Confira nossos
ofertas imperdlveis

,

Lombo Bovino Com Osso R$ 2,99
Peito Bovino Com Osso R$ 2,89
Costela Recheada : R$ 7,95
Filé Simples R$ 5,99
Alcatra Com Osso R$ 8A9
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2 - TEM �I(HO DEMAIS POR AQUI!
REPARE �EM NOS �I(HOS ESPALHADOS
A�AIXO. HÁ UM TIPO QUE SÓ APARECE
UMA VEZ, ENQUANTO OUTRO APARECE

DE MONTÃO. QUAIS SÃO ESSES

�I(HOS?

� - ENCAIXE OS �ICHOS NA CRUZADINHA A�AIXO!

t - AJUDE O ZÉ GARNIS A CHEGAR AO
DELICIOSO PETI�CO (PELO MENOS NA' OPINIÃO DELE)
QUE AcA�OU ,DE EN(ONTRAR!
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No próximo dia 30/1 a gatinha,
Vasmim C.Steffens
comemora 10 anos. Parabéns
da suaavó,mãe e tios

Completou 7
anos no dia 18
Ana Caro'ine
Bienert.Ao
lado dos seus
pais Jaime e
ludf1li�a e do
irmão Miquéias
felicidades dos'
tios Ivo e Ivone

o gatinho Guilherme
Allison Schuente
completou 3 aninhos no
dia 23. Parabéns dos pais
Isolde e Nelson e do
maninho Diego

Cormpletará dia
'I 29/01 6 anos

Samantha L.
Klososwki.
Felicidades e

muitos anos de
vida é o que
desejam todos seus

fa'rnillla'res, e um
beijilllno especial
da MAMAE
ADRIANA e da
mana Gabriella.

� bela .Mariana competa 4 anihhose mu.'ta felicidade dia 1 defevereIro. Os familiares estão
orgulhosos, parabéns linda!!!

O lindinho Matheus Carlini
Marques, filho de Isa Carlini e Denis
Marques mmpletou 6 aninhos dia
15. Parabéns!!!

"
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