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DIREITOS

Portadores de,LERldort
terão ajuda profissional

,

CURSO

Escola de Governo inicia
nova turma em 10 de março

• PÁGINA3

AAPDP (Associação dos Portadores de Doenças Profissionais do
Vale do Itapocu) contratou omédico Roberto Carlos Ruiz para
atender cerca de 80 trabalhadores que sofrem da LER/Dort
(Lesão por Esforço Repetitivo/Doença Osteomuscular
Relacionada ao Trabalho) na microrregião. Durante reunião, no

. Sindicato dos Empregados no Comércio, o prefeito Moacir Bertoldi,
assumiu o compromisso de combater esse grave problema que atinge
os trabalhadores. A LER/Dort é difícil de ser comprovada e os

portadores da doença sofrem com o preconceito dos médicos,
empresas e governo.

COMEMORAÇÃO

Associação de Basquete chega
ao quinto ano de atividades

Ajab (Associação Jaraguaense de Basquete) completou, essa'
semana, cinco anos de existência, atendendo 1.270 criançá�
em 18 escolas de Jaraguá do Sul.

• PÁGINAS

r-
-� .-,..--- - - --.' �

,

I:NOI!CAOOR Ec;QNà���i!':t}

www.d u e e r c u a s.c e m

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



._ - .... ;1..;' �._ •• ;3 ...... :::... .._,

,; CORREJO 00 POVO

o preço das vítimas
Esta semana oWashington

Post informou que o Pentá

g0110 planeja aumentar em

quase US$ 250 mil as

indenizações para as famílias
de soldados mortos em

combate, em respeito a

pressão do Congresso.
Assim, as famílias passariam
a receber cerca de US$ 500
mil entre indenização do
governo e seguro de vida.
.Desde o início da guerra do
Iraque, em 2001, cerca de
1.500 militares já morreram

e os familiares, dos soldados
reivindicaram aumento nas

indenizações e aumento de
pensão, numa clara de

monstração de insatisfação e

revolta diante de uma

guerra que acontece longe
da pátria.O Pentágono quer
que o incremento seja
retroativo a outubro de 2001
- mês do início ao ataque no
Afeganistão. Desde o início
do ano passado, mais de 120

estrangeiros foram

FRASES

seqüestrados no Iraque. A
maioria foi solta, em geral,
após pagamento de resgate.
Neste mesmo período, os

rebeldes mataram mais de 30
reféns.A triste constatação
nesse esforço dos Estados
Unidos é perceber que a vida
tem um preço, e bem baixo.
Em contrapartida, reflete a

indignação do povo

exercício da proflssão pode
ser visto como um reco

nhecimento do governo
americano à população e aoa

serviços prestados pelos
militares. Por outro lado,
revela também a conti
nuidade das animosidades
bélicas dos americanos não

apenas no Iraque, mas em

qualquer outra guerra

... Tentar provar soberania através da
repressão e da invasão é um recurso

medieval que deve ser rechaçado
americano em relação à

perda prematura de seus

cidadãos, a exemplo do que
já aconteceu na Guerra do
Vietnã, cuja conseqüência o

presidente Bush faz questão
de não lembrar e tampouco
relacionar com os resultados
da guerra que segue no

Iraque.O aumento no valor
das indenizações e das
pensões aos familiares de
militares mortos no

articulada no conforto da
Casa Branca.O aumento de
dinheiro para apaziguar
sentimentos é uma forma
cruel de afirmar que a vida
tem preço, cujo valor pode
e deve ser equacionado
pelas vias legais, afinal, a

justiça deve ser feita, em

qualquer circunstância.
Nesse sentido, os governos
americanos e do Iraque
deveriam ser penalizados e

ebrigadoS � pagarem inde

tttiaf.6;s a todas ,às vítimas

dOM 8liutr,11l deflagradas por
,dCIl,O que: não podemos
permitir é a banalização da
violência. Justificar a guerra
como mecanismo natural
entre os povos é incon
cebível.Tentar provar
soberania através da re

pressão e da invasão é um

recurso medieval que deve
ser rechaçado com a força
da organização social e

política. A indiferença em

relação aos crimes de guerra
é resultado de um amor

tecimento social, que vem

sendo legitimado também
pelos meios de comuni

cação, que usam as atro

cidades como um recurso

cênico a ser explorado e não
como uma forma de
denúncia e não com uma

maneira de sensibilizar e

conscientizar a sociedade
na luta em prol de um

mundo mais "humano".

"Conseguimos popularizar o Basquete na cidade. Os pólos de excelência servem para darmos
condições pros talentos dos atletas se desenvolverem com maior qualidade';

.Airton Schiochet, coordenadordos pólos de Basquete da Ajab, falando sobre otrabalho que envolvemais de 1,2mil crianças domunidpio.

Mundo I Pessoas & Fatos I
... fNDIA

Sobreviventes do tsunami foram
encontrados na ilha de Campbell
Nove sobreviventes do tsunami de 26 de dezem
bro de 2004 foram descobertos pela'policia esta

semana, em uma floresta localizada na remota
ilha deCampbell, na [ndia,depois de 38 dias vagan
do poraldeias devastadas pelas ondas gigantes.As
nove pessoas (cinco homens, duas mulheres e

duas adolescentes) pertencem à tribo Nicobar,
disse o inspetor Shaukat Hussain em conversa

por telefone com a The Associated Press.A ilha de
Campbell situa-se no arquipélago de Andaman e

Nicobar e tem o nome de sua única cidade. A ilha
fica a apenas 225 quilômetros de Banda Aceh, a
área mais afetada pelo tsunami na Indonésia. (AE)

... BRASIL

Doença do Papagera especulação
sobre a sucessão do pontífice
Mal João Paulo II foi internado na Clínica Agostino
Gemelli, multiplicaram-se no Vaticano as

especulações sobre sua sucessão. A lista dos
papabili - 9S cardeais que teriam maiores chances
de eleição no conclave - não mudou muito em

relação aos nomes aventados um ano e meio
atrás, numa das últimas crises de saúde do
papa.Após o longo reinado do polonês Karol
Wojtyla, os eleitores devem escolher outra vez

um italiano. Sem contar os membros da Cúria
Romana, que dificilmente teriam os votos
necessários (a exceção foi Pio XII, que era

secretário de Estado), a Itália terá peso na Capela
Sistina, onde se elege o papa. (AE)

... GEÓRGIA

PremierdaGiórgia encontrado
morto em apartamento de amigo
A população da Geórgia ficou comovida ontem
com a morte do primeiro-ministro da Geórgia,
Zurab Jvania, um dos artífices das reformas
econômicas no país e amigo do presidenteMikhail
Saakashvili. Javnia, de 41 anos, foi encontrado
morto por seus guarda-costas na madrugada de
hoje no apartamento de um amigo, o vice
governador da região de Kvemo-Kartli, Raul
Yusupov,de 25 anos. Investigação inicial de peritos
do Ministério da Justiça indicaram que eles
morreram intoxicados por gás carbônico liberado
de um aparelho de calefação mal instalado. (AE)

... JORDÂNIA

Jordânia nega ter informação
sobreparadeirodebrasileiro
o governo da Jordânia negou que teria recebido
informações oficiais a respeito do paradeiro do
engenheiro brasileiroJoãoJoséVasconeellosJúnior,
seqüestrado há 15 dias por um grupo rebelde
iraquiano.Na segunda-feira, o xeque Ali
Mohammed Abdouni, que representa a comuni
dade muçulmana no Brasil e que está no Oriente
Médio para ajudar a encontrar um desfecho
favorável ao seqüestro do engenheiro, afirmou
que o governo jordaniano havia recebido informa
ções sigilosas, dando conta de que ele estava vivo.
Asma Khader, porta-voz do governo da Jordânia,
disse a rede BBC Brasil que existe esperança de
que o engenheiro esteja bem,mas não há informa
ções oficiais sobre o paradeiro deVasconcellos.(AE)

... RÚSSIA

Rússiadesconsideracessar-fogo
anunciado por rebeldes chechenos
Autoridades russas e chechenas menosprezaram

, ontem informações segundo as quais líderes rebel
des chechenos teriam anunciado um cessar-fogo
unilateral, qualificando a proposta como um

blefe.Uma página na internet ligada aos rebeldes,
Kavkaz Tsentr, publicou na quarta-feira que Aslan
Maskhadov, presidente da Chechênia durante sua

independência de fato no fim da década de 90,
assinou no fim de janeiro uma ordem segundo a

qual todas as ações ofensivas na Chechênia e nas

regiõ.es fronteiriças devem ser interrompidas em

fevereiro como "demonstração de boa vontade" (AE)

... IRLANDA DO NORTE

IRAdesiste dedestruirarsenal
E atrasa esforço pela paz
o Exército Republicano Irlandês (IRA) retirou
ontem a oferta de destruir seus arsenais,
provocando um novo revés nos esforços de paz
na Irlanda do Norte. No entanto, o proscrito grupo
não ameaçou retomar a violência e reafirmou seu

compromisso de manter o cessar-fogo de 1997,
base de todo o processo de paz para o Ulster.Em
um comunicado publicado pelo semanário
republicano An Phoblacht, o IRA anunciou que
"retirava da mesa de negociações" todas as ofertas
apresentadas quando se discutiu o futuro político
da Irlanda do Norte, em dezembro. Na ocasião, o
IRA se oferecera a desarmar-se totalmente como

parte de um acordo para reviver o governo
compartilhado entre católicos e protestantes. (AE)
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Artigo 170, uma

conquista dos estudantes

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.

Jefferson Fonseca*

Diálogo! Eis a peça fundamental da política. Essencial para a

superação de impasses, serve paramedir o nível de democracia
política de um regime ou de umgoverno. Emgovernos autoritários
ele inexiste. Numa democracia ele pode ter menor ou maior
intensidade. Em geral os espaçospara que a sociedade civil tem
para participar das decisões do poder público são poucos,
dependendo das disposições de cada governo podem ser quase
nulos. Amobilização constante e a pressão sobre os governantes
são as maneiras utilizadas para equilibrar a democracia formal,
representada pela delegação de poder através do voto, e a

democracia real, exercida de forma direta. A recente vitória da
sociedade catarinense com a aprovação e sanção por parte do.
Governadorda ampliação das verbas do artigo 170 daConstítuiçâo
Estadual, é prova cabal de que a luta deve ser diária e constante.

O atualGovernador foi eleito com uma pequena diferença
em relação ao segundo colocado, contando para isto com o apoio
de amplos setores do movimento estudantil e da juventude
catarinense. Apoio dado por motivos táticos - derrotar as

"oligarquias" que estavam no poder, mas também por uma base
programática. Entre outros compromissos, a ampliação das verbas
do artigo 170 atraiu os votos da juventude catarinense para o

então candidato doPMDB. Ocorre que, infelizmente, tornou-se,
comum no pós-eleição que alguns compromissos sejam deixados
de lado.

A União Catarinense dos Estudantes (UCE) cobrou a

promessa de campanha, fazendo oGoverno do Estado a colocar
em pauta a ampliaçâode recursos para as bolsas de estudo para
o ensino superior, e reconhecer também odireito aosmatriculados
em Universidades Privadas. Por conta da inabilidade de alguns
membros doGoverno, o problema continuou se arrastando até o
início deste ano. Pagaram por isto os estudantes, que não fosse o
veto do Govemador - provavelmente mau orientado pqr alguns
de seus assessores diretos- ao projetodemesma natureza aprovado
no ano passado, não teriam abandonado os estudos por falta de
condições para arcarem com os custos de mensalidades, cada
vezmais altas.

Para resolver o impasse, foi imprescindível a capacidade de
diálogo e, principalmente, a disposição de ouvir do professor
Diomário deQueiroz que, ao assumir a Secretaria de Educação,
ajudou a resolver em semanas o problema não resolvido por outros
dirigentes.

É importante lembra que nesse processo, o Movimento
Estudantil catarinense sempre contou com o apoio dos Deputados
Paulo Eccel- o autor do primeiro projeto sobre o artigo 170 na
atual legislatura -, João Paulo Kleinubing e Joares Ponticelli, que
mantiveram na Assembléia Legislativa a postura ética e crítica

que cabe às oposições responsáveis. Resultado: um projeto
consensuado, no qual a UCE conquistou mais do que o aumento
dos recursos para as bolsas.

Conquistamosmais transparência e fiscalização nas contas

das Universidades e no processo de concessão do benefício das
bolsas. Fizemos reconhecer os estudantes carentes que estudam
nas Universidades Privadas, até então alijados do processo. Além
disso, não é mais permitido às Universidades em caso de atraso
do repasse a cobrança de juros sobre asmensalidades e a criação
de constrangimentos ao bolsista no ato de sua matrícula.

Ainda hámuito por fazer. Continuaremos atentos, cobrando
a regularidade dos repasses, lutando por mais recursos para a

educação e pormais vagas públicas no ensino superior catarinense.
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*Secretário Geral da União Catarinense dos Estudantes
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� Indignação
Pais de alunos que usam apostilas do
Positivo em Jaraguá do Sul estão
sendo obrigados a pagar antecipado
pelo material. A determinação é uma
das novidades deste lníclo de ano

letivo. Até o ano passado, o

paqamento das apostilas era feito de
acordo com o uso das mesmas, ou
seja, o produto era pago somente

q�ando adquirido. Agora, os pais têm
qlue pagar no início do ano letivo
todas as apostilas que serão utilizadas
diurante o ano. A medida não está
sendo vista com simpatia pelos pais.

SEXTA-FEIRA,4 de fevereiro de 2005
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.... Mudança
A presença do prefeito Moácir Bertoldi à
reunião de apresentação do médico do
trabalho Roberto Carlos Ruiz, contratado
exclusivamente para atender pacientes
com LER/DORT, ontem pela manhã,
sinaliza mudança nas relações entre

sindicalistas e atual administração
municipal. Sinal de novos tempos, já que
até o ano passado, o poder público não
costumava se solidarizar com as lutas
movidas pelas entidades representativas
dos trabalhadores. A atitude do prefeito
é bem vista e mostra a habilidade política
do prefeito.

.... Semáforo
.

Motoristas de Jaraguá do Sul
questionam o fato dos semáforos
ficarem ligados à noite toda durante
os finais de semana. Alegam que não
há necessidade de tanto controle, até
porque existe sempre o medo de
assaltos. A sugestão é que a atual
administração faça uma reavaliação e

tome a iniciativa de desligar os

semáforos, especialmente aqueles
localizados próximos a escolas e

empresas, já que a presença de

pedestres nestes pontos é quase
inexistente.

.... Iniciativa
A decisã� da atual administração em

criar uma pasta específica para
incentivar a produção rural do

município - a Secretaria da Agricultura
-, está sendo vista com muita simpatia
não apenas entre os produtores rurais
do município, mas também por
integrantes de outros segmentos
produtivos. Nada mais justo e

necessário que incentivar e apoiar os
produtores rurais de Jaraguá do Sul, que
há anos vêm se queixando, e com razão,
da falta de apoio e das dificuldades de
sobrevivência do setor.

.... Exemplo
Recentemente um soldado da PM da

região prendeu um cidadão que, ao ser

flagrado cometendo uma infração,
tentou oferecer dinheiro na tentativa de
ser liberado. O caso, em princípio, parece
banal, até porque é natural que não se

aceite suborno. Mas vale resgatar o fato
lembrando à sociedade que a atitude
do soldado serve de exemplo aqueles
que costumam usar desse recurso para
fugir da responsabilidade dos atos.

Subornar é crime. Não aceitar suborno
é uma obrigação, q ue foi exemplar
mente cumprida, nesse caso.

sobre as vendas superiores a R$
1.164,00 do produtor rural e das
empresas que prestam serviços
na área de limpeza, locação de
mão-de-obra, vigilância e

conservação. Atualmente, os

agricultores são isentos de

imposto. "A MP é uma

antecipação do imposto, uma

forma da Receita ter controle
tributário", explica Merss.

Segundo o parlamentar, é
comum empresas "terceiri
zarem" empregados, não regi
strando salários mais altos e

estimulando que pessoas físicas
se declarem pessoas jurídicas
para reduzir a tributação. O
lucro presumido é a forma de

tributação simplificada do IR e

da CSLL, com alíquota de 15%.
"Não é um crime, mas é uma

falha na lei", aponta Merss. "Essa
situação precisa mudar, mas sem
prejudicar os prestadores de
serviços. Do jeito que está a

medida é injusta, porque atinge
a todos", critica.

Na avaliação de Merss, a MP
deve sofrer mudanças, mas apóia
o objetivo de controle tributário.
"É uma medida correta porque

-

o mecanismo de optar por se

declarar pessoa jurídica e pagar
o IR pelo lucro presumido abriu
um grande espaço para a elisão
fiscal. O lucro presumido é
correto e é uma forma de
simplificar a vida dos pequenos,
mas há fraudes", afirma.

oferecendo segundo ele,
ensinamentos de conduta
espiritual, física e moral.

O presidente da Câmara disse
que a doação demonstra a boa
intenção do vereador autor do
projeto, popularmente conhe
cido como Zé da Farmácia, que
atuou na Câmara até o ano

passado. Ele é o autor do projeto
de lei que, em 2002, reconheceu
o Clube de Desbravadores Verde
Vale como de utilidade pública,
possibilitando viabilizar recursos
públicos municipais. "Estou muito
feliz, pois sei que o computador
ajudará muito nos trabalhos
desenvolvidos pela entidade",
declarou.

CLUBE _ No Brasil são
mais de 300 clubes de

POLÊMICA

Carlito Merss sugere revisão
da Medida Provisória 232

aSAR. JUNKES

Merss: "Do jeito que está, a medida é injusta, porque atinge todos"

MOSAICO�INTERINO-------------------------,

CAROLINA TOMASELLI

.... Apesar de impedir
a sonegação fiscal,
deputado afirma que
MP prejudica setores

]ARAGUÁ DO SUL - "Não
concordo com a medida do jeito
que está. Só aceito ser relator se
houver mudanças". A decla
ração é do deputado federal
Carlito Merss, sobre a MP 232

(MedidaProvisória) que vem

causando polêmica principal
mente entre os setores agrícola
e de prestadores de serviços. Na
opinião do parlamentar, que
concedeu entrevista por
telefone ao Jornal Correio do
Povo, a medida precisa ser

revista.
A medida, que passaria a

valer a partir da última terça
feira, teve a data de início de
vigência prorrogada para o 19 de
março deste ano, após reivin

dicação do setor produtivo. A
MP 232, editada em 31 de
dezembro do. ano

pass-�o,cor.rige à tabela do Imposto de
Renda em 10%. Em cont a

partida, aumenta de 32% para
40% a CSLL (Contribuição
Social sobre Lucro Líquido) das
empresas prestadoras de serviço.

Também prevê cobrança de
1,5% de IR (Imposto de Renda)

A Fetaesc (Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Santa Catarina) iniciou levantamento nas propriedades rurais para
analisar o impacto da Medida Provisória na agricultura familiar. O
levantamento deve estar concluído dentro de dez dias.
O assessor da federação, Irineu Berezaneski, antecipa que a cobrança
do imposto sobre a renda bruta é inviável ao produtor rural. "A
renda bruta é o preço pela produção. Mas o agricultor tem despesas
com insumos, sementes e máquinas. Precisamos apurar a renda
líquida e ver se comporta o pagamento do tributo; declara.
Depois de terminado o levantamento, Berezaneskí informa que o

assunto será repassado ao Conselho Político da Federação, que
definirá as ações a serem tomadas. "Observamos que a maioria dos
agricultores está tendo prejuízo na produção, então como vai pagar
o tributei" questiona.

Câmara doa computador para entidade
]ARAGUÁ DO SUL - O

Clube de Desbravadores Verde
Vale, representado pelo pastor
Vanderlei Luiz de Moraes, da
Igreja Adventista do 79 Dia,
mantenedora da associação
voluntária recebeu, na tarde de
quarta-feira, micro computador
pertencente à Câmara de
Vereadores.

Participaram do ato o presi
dente do Legislativo, Ronaldo
Raulino (PL), e o autor do projeto
de lei aprovado ano passado, que
autorizou a doação do equipa
mento, o vereador José Osorio
de Ávila (PFL). De acordo com

o pastor, o clube atualmente
atende 22 jovens, entre 10 e 15
anos de idade, que se encontram

aos domingos, das 9 às 11 horas,

Moraes,que assina o documento da doação, Raulino e Zé da Farmácia

desbravadores e no mundo mais
de 40 mil. O Clube de
Desbravadores Verde Vale é
uma associação voluntária com

objetivo de desenvolver a

cidadania e o bom caráter nos

jovens, através de trabalhos
comunitários, estimulando o

crescimento físico, mental,
social e espiritual e a

disciplina, sem distinção de
credo, cor ou religião.

Abertas as inscrições para
curso de formação política

]ARAGUÁ DO SUL - Estão
abertas, até o próximo dia 18, as
inscrições para a Escola de
Governo e Cidadania. As aulas
iniciam dia 10 de março e

acontecem todas as terças-feiras,
das 19 às 22 horas, no auditório
da Amvali (Associação dos
Municípios do Vale do Itapocu).
O encerramento está previsto
para 13 de dezembro.

Promovido pela Associação
Catarinense de Formação de
Dirigentes Públicos e pelo Icep
(Instituto de Cidadania e Estudos
Públicos), o curso, que não exige
grau de escolaridade mínima, tem
como objetivo prep.arar pessoas
que queiram exercer atividade
política ou influenciar na tomada
de decisões. "Qualquer cidadão
que queira exercer e reivindicar
seus diretos sobre a coisa pública
pode fazer o curso", salienta o

presidente da escola, Alessandro
Vargas.

As aulas são divididas em seis
módulos nos temas teoria política,
organização política do Brasil,
ambiente econômico financeiro,
ambiente externo e políticas
públicas. Além disso, contam com

a presença de um moderador,
intermediário entre o aluno e o

palestrante, especialista no tema
abordado. A aula inaugural será
ministrada pela juíza Quitéria
Vieira Peres.

I

Segundo a secretária-
executiva da Amvali, Maria
Tereza Nora, o curso segue
critérios estabelecidos pelo
governo federal e é baseado nos

princípios de cidadania, ética,

sustentabilidade e participação.
"É importante priorizar esses eixos
de sustentação para que

qualquer pessoa, independe de

posições, possa se formar um

líder", comenta.
Em Jaraguá do Sul,a Escola

de Governo e Cidadania formou
140 alunos em três anos. Na

avaliação de Vargas, no ano

passado, a escola passou por um

processo de consolidação, regis
trado nas eleições municipais. "O
maior benefício que se percebe é

que estamos formando cidadãos
políticos. Dos vereadores eleitos
na microrregião, a maioria é

egresso do curso'Linforrna.
As inscrições podem ser feitas

na sede da Amvali, na Rua
Arthur Gumz, no Bairro Vila
Nova. A taxa de inscrição é de
R$ 80,00, mesmo valor da
mensalidade.

RAPHAEL GONTHER

Presidente diz que a maioria dos
, vereadores eleitos éegresso do curso

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE JARAGUÃ DO SUL - ARSEPUM

EDITAL I)E CONVOCAÇÃO DA ASSEMBL�IA GERAL EXTRAORDINAiuA
PARA ELEiÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E

CONSELHO DELIBERATIVO

o Presidente da Diretoria Executiva da Associação Recreativa dos Servidores Públicos de Jaraguá
do Sul - ARSEPUM, Sr. Daniel Francisco da Silva Mendes, tom fundamento no artigo 53 do
Estatuto Social da entidade, convoca os associados efetivos de carreira, ativos e inativos, da
Prefeitura Municipal, Fundações e Autarquias Municipais e LegislativoMunicipal, quites com
suas obrigações sociais com a associação, para votarem na Eleiçãoda Diretoria Executiva,Conselho
Fiscal e Conselho Deliberativo da entidade, a ser realizada no dia 24 de março de 2005, no
horário das 08:00horas às 17:00 horas, nos locais divulgados pela Comissão Eleitoral, a qual
reger-se-á pelo Regulamento Eleitoral publicado nas repartições públicas, além das seguintes
normas abaixo relacionadas:

1. A eleição será coordenada pela-Comlssão Eleitoral nomeada para este fim.
2. O registro das chapas deverá ocorrer até o dia 08 de março de 2005, às 18:00 horas

na sede da associação.
3. Os cargos para candidatura à Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho

Deliberativo, são os constantes do Estatuto Social, e divulgados no Regulamento
Eleitoral.

4. A posse dos eleitos será no dia 01 de abril de 2005 em hora e local a ser divulgado.

DANIEL FRANCISCO DA SILVA MENDES

Presidente

Jaraguá do Sul, 03 de fevereiro de 2005.
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Grife infantil Lilica Ripilica
vai aumentar exportações

DIVULGAÇAO

ElIs BINI

� Marisol vai investir
cerca de US$ 5 mi
no mercado

europeu

}ARAGUÁ DO SUL- A Marisol
vai investir em torno de US$ 5
milhões no mercado europeu,
dentro de um plano de

internacionalização da marca

infantil Lilica Ripilica, voltada para
meninas. Nos próximos dois meses
a empresa abre um escritório de
vendas e um centro de desenvol
vimento de produtos' na cidade
italiana deGallarte, próxima aMilão,
que servirá como suporte para a

distribuição de produtos na Europa
e noOrienteMédio. De acordo com
o diretor comercial, Robson
Amorim, a escolha da Itália se deu
em função de o país ser um centro

de referência no design de produtos.
Atualmente as exportações

respondem por cerca de 6,5% do
faturamento global da empresa, Uma das estratégias para divulgar marca é a participação em feiras internacionais

que em 2004 foi de R$ 395 milhões.
"A meta até 2010, é que as

exportações ultrapassem 20% do
total 'de faturamento", prevê
r 1'-' f' 'C �. ,J..." �" -

Amorim. Uma das estratégias da
empresa para divulgar a marca

Lílica Ripi lica tem sido a

participação em feiras inter

nacionais. Recentemente a

Marisol participou de conceituada
feira na Europa, realizada em .

Valencia, na Espanha. Hoje, 200
lojistas na Espanha e 180 em

Portugal revendem a marca Lilica

Ripilica na Europa.
Para atender as necessidades

do mercado internacional, a
.

Marisol vai ;;westir na reade

quação dos produtos. Para tanto, a
empresa contratou um estúdio de

design italiano que vai desenvolver
parte da coleção, além da parcela
desenvolvida no Brasil. "Já, a
produção.continuará sendo toda
feita no Brasil", esclarece o diretor.

A personagem da marca Lilica

Ripilica tem um site com 180 mil

associados e .deu origem a uma

revista com tiragem mensal de 90
mil exemplares. Levou a empresa
a explorar novos terrenos; o ramo
de calçados, que são produzidos na
cidade gaúcha de Novo Hambur

go, e o varejo. Hoje, ela tem 8810jas
franqueadas sendo 78 no Brasil e
dez no Oriente Médio. Neste ano,

amarca, que detém 15% da moda
infantil, f�i a única do segmento a

desfilar no Fashion Rio.
Nó' ano passado, a Marisol,

considerada uma das maiores e

mais importantes indústrias do
vestuário do Brasil, investiu R$ 16
milhões na ampliação e

modernização das fábricas e o

plano para este ano é investir outros

R$ 20 milhões. Com 40 anos de
atividades, a empresa 'possui
capacidade instalada para produzir
mais de 25 milhões de peças de

roupas e 3,2 pares de calçados
infantis por ano, gerando cincomil
empregos diretos.

Consultas ao SPC aumentaram 10,110/0 em relação a janeiro de 2004

]ARAGUÁ DO SUL- Conforme
dados do SPC (Serviço de Pro

teção ao Crédito), as consultas à

entidade tiveram um aumento

de 10,11% em janeiro deste ano

comparativamente ao mesmo

período do ano pass'ado ,

aumentando de 39.650 para
43.657 consultas.

De acordo com o diretor de

Serviços da CDL (Câmara dos

Dirigentes Logístas), Waldemar
Schroeder, o aumento d�
inadimplência leva os

comerciantes a buscarem mais

segurança na hora de efetuar
uma venda, apesar de muitos

lojistas e prestadores ainda não

terem aderido ao sistema. "O

Serviço de Proteção ao Crédito,
que é interligado nacional
mente, possui, hoje, vários meios
de auxiliar o comerciante a

verificar a idoneidade do cliente

que faz uso do crediário ou

efetua seus pagamentos com

cheque. É muito importante que
estes recursos sejam utilizados,
pois só assim se poderá coibir a
inadimplência '", observa
Schroeder.

Os associados ao SPC podem
fazer suas consultas através do
Cal! Center, internet, aparelhos
de auto-atendimento, que

Dire�or de Serviços da CDL, Waldemar Schroeder: é preciso coibir a inadimplência

permitem que cheques sejam
analisados automaticamente, e

URA (Unidades de Resposta
Audível) que permitem que a

consulta seja feita através de
telefone celular, codificado

previamente, a qualquer hora

do dia e da noite. IA. URA possui
uma eficiência fantástica e é

muito útil em s itua çô e s
'

emergenciais, como quando é

feita uma cobrança de rua e o

pagamento é efetuado com'

cheque", exemplifica, o diretor.

Os associados ao SPC pagam
R$ 40,00 ao mês, valor que há
três anos não é reajustado. Para
cheques é cobrado R$ 0,35 por
consulta. "São valores baixos

que podem evitar grandes
prejuízos", finaliza Schroeder.
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� AVIAÇÃO
Parceria reativa rAeroporto Oiomício Freitas
A Infraero (Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária), o
Governo de Santa Catarina e prefeituras da região carbonífera, no
sul do Estado, assinaram no dia 3( de janeiro o protocolo de

intenções para reformar e ampliar o Aeroporto Diomício Freitas,
em Forquilhinha, de modo a que possa receber aviões de grande
porte, como os Foker 100.
O protocolo foi assinado graças à insistência do governador Luiz
Henrique em resolver rapidamente o problema da falta de vôos

na região, manifestada durante audiência com o presidente em

exercício da Infraero, Fernando Almeida, e outros membros da

diretoria da empresa, além de lideranças da região sul, no Centro

Administrativo do Governo.

Almeida se disse sensível aos apelos de Luiz Henrique e prometeu
antecipar os trâmites, de modo a apresentar uma definição até

março, assim que o protocolo for submetido ao conselho de

administração. "Estamos aqui para construir soluções'; reforçou o

diretor de Operações, brigadeiro Frederico Veiga.
De acordo com o protocolo, a Prefeitura de Forquilhinha se

compromete a doar à Infraero o.terreno e as benfeitorias referentes
ao aeroporto; o Governo do Estado se compromete a participar
com 30% dos custos das obras de adaptação da pista para receber
aviões de maior porte; as prefeituras da região entrarão com 10%;
e a Infraero, que passará a administrar ao aeroporto, participará
com 60%.
O custo da obra foi estimado em R$ 5 milhões."Um investimento

muito pequeno para a Infraero, que está recebendo um importante
patrimônio imobiliário como doação'; acentuou Luiz Henrique.
Ele assegurou que na próxima etapa das obras, a construção do

terminal de passageiros, o Governo também participará com 30%

dos custos. Segundo o secretário regional de Criciúma, Acélio

Casagrande, a previsão inicial é da retomada de um vôodiário, ida
e volta, com o percurso São Paulo/Joinville/Criciúma/Porto Alegre,
além dé um serviço de táxi aéreo entre Criciúma e Florianópoli
até a conclusão da duplicação da BR-101.

� CONCURSO

EF abre inscrições concurso cultural
A EF, maior organização privada de educação do mundo,
acaba de anunciar a abertura dás inscriçõespára a ter-ceira

edição de seu Concurso Cultural. O vencedor ganhará uma
bolsa no valor de aproximadamente US$7:45'0', que incluium

ano de estudo gratuito em um colégio público norte

americano, hospedagem em casa de família, refeições e

passagens aéreas.
O concurso é voltado para estudantes que estejam cursando
o ensino médio, possuam conhecimento intermediário de

inglês e tenham nascido entre 15/03/87 e 01/08/90. Os

interessados poderão inscrever-se até 12 de março pelo e.mail

highschoolyear.br@ef.com ou nas escolas parceiras.
Processo de seleção - No momento da inscrição, os candidatos
terão que fazer um teste de inglês e uma redação em

português em suas escolas ou nos escritórios EF nos seguintes
Estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso

do Sul, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Paraíba,
Alagoas, Rio Grande do Norte, Tocantins, Maranhão e Piauí. A

divulgação dos resultados desta primeira fase será em 16 de

março no site da EF - www.ef.com/highschool. ..•

Na segunda fase do processo seletivo, que vai até 23 de março,
os aprovados terão que entregar um dossiê com informações
so bre seu desempenho escolar e trabalhos voluntários, entre outras. O
vencedor será conhecido em 2 de abril e no dia 16 embarcará para a

Costa Rica com finalistas de outros países da América Latina - Venezuela,
Colômbia, Equador e Chile. O resultado final sai em 18 de abril e o

embarque do grande vitorioso para os Estados Unidos acontece em

agosto.
A EF Educação Internacional atua através de 70 escritórios em 52 países
e oferece oportunidades de intercâmbio cultural, trabalho remunerado
e aprendizado em diversos idiomas - inglês, espanhol, francês: italiano,
russo, alemão e chinês.
Mais de três milhões de pessoas já se beneficiaram dos programas da
entidade. No Brasil desde 1986, a EF é a única empresa de intercâmbio

presente no país que possui escolas próprias, o que assegura um

completo controle de todas as etapas que envolvem uma experiência
de aprendizado no exterior.

� APEVI

Qualidadenoátendimento é tema de treinamento
A Associação das Micros e Pequenas Empresas do Vale do Itapocu
(Apevi) promove o curso "Qualidade no atendimento; de 21 a 25 de

fevereiro, das 19 às 22 horas, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

(CEJAS).
Voltado ao desenvolvimento de habilidades no atendimento como

estratégia para manter um negócio. Durante o curso os participantes
serão orientados sobre temas como relações humanas, administração
de conflitos, atitude pessoal, qualidade total, ética no trabalho,

.

motivação, posturas e hábitos, relacionamento com públicos externo
e interno, entre outros aspectos.
As inscrições podem ser feitas na APEVI, através do telefone (47)
275-7024 ou pelo e-mail eventos@apevi.com.br.

I',,
'--

')
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GERAL

Especialista vai atender 80
pessoas com LER/Dort

MARCIA BENTO

.,.. Associação contrata

médico para garantir
tratamento adequado
aos trabalhadores

}ARAGUÁ DO SUL- A APDP

(Associação dos Portadores de

Doenças Profissionais do Vale do
Itapocu) contratou o médico
Roberto Carlos Ruiz, es

pecializado em Medicina do
Trabalho. Ele vai atender os 80
associados da instituição, todos
trabalhadores vítimas de LER/
Dort (Lesão por Esforço
Repetitivo/Doença
Osteomuscular Relacionada ao

Trabalho) na microrregião. "O
número de pessoas com a

doença deve ser muito maior, já
que poucos têm coragem de

procurar tratamento", afirmou a

presidente da associação, Márcia
Círico, que também possui a

doença.
Na reunião foram

apresentados casos em que os

trabalhadores com LER/ Dort
afirmaram sofrer preconceito da
.empr e s a contratante.' A

associação denuncia que, em

Jaraguá do Sul, os médicos estão
comprometidos com as empresas
e por isso não diagnosticam
corretamente a doença. "Os
médicos das empresas também
trabalham para o INSS, por isso
é difícil conseguir um laudo

comprovando a doença", afirma

ALEXANDRE BaGO

,
,

Bertoldi, a sindicalista Ana Roeder e o médico Roberto Carlos Ruiz, novos parceiros contra a LER/Dort

Márcia.

Depois de seis meses de
negociação, o médico - mestre

em saúde coletiva formado pela
Unicamp e consultor técnico da
UITA (União Internacional dos
Trabalhadores da Alimentação
- regional Latino Americana) e

organizador do livro "Um mundo
sem L.E.R. é possível" -,

confirmou o atendimento em

Jaraguá do Sul a cada 15 dias,
sempre às sextas-feiras, com

horário marcado. Dez consultas
com o médico Roberto Ruiz já
estão agendadas no seu retorno

ao município, dia 18 de
fevereiro. "As doenças do
trabalho são conseqüência do

esforço repetitivo e do risco

ergonôrnico", afirmou o médico,
que confirmou: "Pela minha

experiência, o INSS dificilmente

aposenta alguém por causa da
LER".

LEI MUNICIPAL - O

prefeito Moacir Bertoldi, que é

médico pediatra, afirmou que a

prefeitura vai fazer o possível
para cumprir a Lei municipal NQ
3590/2004 que trata do sistema

de vigilância e fiscalização à

saúde do trabalhador. "Nós
temos que nos preocupar com a

prevenção desta doença que
não tem cura. Para isso, vamos
fazer de tudo para implantar um
centro de atendimento ao

trabalhador", informa.

Brasil está no 11 o lugar no rankin de atuação ambiental
DA REDAÇÃO - Acaba de sair um

rankingmundial no qual oBrasil não
faz feio.O paísestáemumhonroso 11Q

lugar no Índice de Sustentabilidade
Ambiental 2005, produzido por
cientistas das universidades de
Colúmbiae Yale, nos EstadosUnidos,
eque acaba de serdivulgado, informou
a Agencia Fapesp.O índice lista 146

países emordemda "atuaçãoambien
tal" de cada um, que combina 21 indi

cadores, comobiodiversidade, qualida
de do at e da água, iniciativas para a

redução de poluição, saúde e gover

nança ambiental e participação em

esforços internacionais colaborativos.
AFinlândiaestáemprimeiro lugar

no ranking, resultado da riqueza, da
baixa densidade populacional e das

políticas ambientais eficientes

conduzidas pelo país, segundo os

autores do estudo.A vizinhaNoruega
vem em seguida, por motivos
semelhantes. O Uruguai ocupa a

terceira posição, seguido por Suécia,
Islândia, Canadá, Suíça, Guiana, ,

Argentina eÁustria, completando os
dezprimeiros.

"Diversos países latino-americanos
estão entre os 20primeirosdo ranking.
Isso reflete alguns aspectos dos seus

desenvolvimentos. Embora algumas
dessas naçôes tenham adquirido
reputações negativas por abusos a

recursos naturais, como o acelerado
desmatamento da Amazônia na

década de 1980, a maior parte da

região continua preservada e rica em
recursos naturais", disseramos autores.

Se considerados apenas os países

que não fazem parte daOrganização
para a Cooperação e o Desenvol
vimentoEconômico (OCDE), grupo
dospaíses desenvolvidos, oBrasilocupa
aquarta posição. As naçõesmais ricas
e poderosas - e industrializadas - do

planeta não se classificaram bem na

lista. OJapão estána3()!posição, uma
acimada Alemanha.A França ficou
em36º e os EstadosUnidos em 45º.

Os autorés doestudo alertamque
mesmo aqueles que estão no 'alto da
lista precisam estar atentos às

necessidades ambientais. O Brasil é
citado como exemplo, uma vez que,
apesar de bem classificado, continua
a destruir suas florestas, segundo disse
um dos responsáveis pelo levantamen
to, Marc Levy, da Universidade de

Colúmbia, à revistaNature.

')

• O índice lista 146 países
em ordem da "atuação
ambiental" de cada um, que
combina 21 indic-adores,
como biodiversidade,
qualidade do ar e da água,
iniciativas para a redução
de poluição, saúde e

governança ambiental e

participação em esforços
internacionais cola
borativos.

• As nações mais ricas e

poderosas - e

industrializadas - do

planeta não se

classificaram bem na lista.

CP JURíDICO
.,.. Exportação - transferência
de crédito de icms a terceiros

Nos dias atuais, em que o Fisco Estadual está cada vez mais sagaz, ávido

pelo dinheiro do contribuinte, é corriqueiro encontrar Empresas cuja
atividade seja preponderantemente exportadora, sofrendo com a

morosa 'fila de restituição'dos créditos de ICMS oriundos das operações
de compra e venda realizadas com o mercado externo.

Tais créditos, também chamados de 'benefícios fiscais; são acumulados
na contra gráfica da empresa exportadora, advindos das aquisições de,
principalmente, insumos empregados em seu processo produtivo, e'
não são aproveitados/creditados com o ICMS que seria devido no mês/

competência, em decorrência de sua atividade, eminentemente

exportadora, ser contemplada por isenção (desoneração do tributo

que seria devido no mercado interno).
Esta sistemática objetiva desonerar os custos de produção de merca

dorias destinadas ao exterior, fomentando o ingresso de divisas no país,
que é política econômica seguida por nossos governantes desde a

época da ditadura militar,ainda sob o jargão de que"exportsrépredsd;
Ocorre que, para o funcionamento deste 'sistema; o tributo antecipado
pela empresa exportadora na compra de sua matéria-prima, dentre
outros, deve ser ressarcido pelo Estado, Santa Catarina em nosso caso,

sob pena de tornar nuloo benefício, pois,de nada adianta ao Empresário
Catarinense a promessa de que um dia, ao bel prazer da Administração
Fazendária ele será. ressarcido.
Atento ao problema, que representa a oneração das exportações, e,
consequentemente a anulação do benefício, a Primeira Turma do

Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Ordinário em

Mandado de Segurança n. 13.969/PA, por maioria, reconheceu o

direito das empresas contribuintes/exportadoras à transfência
dos créditos acumulados, passíveis de ressarcimento, a outros
estabelecimentos sediados no mesmo Estado.

Segundo o Min. Relator, Francisco Falcão, a discussão restringe-se em

saber se há necessidade de lei estadual para regulamentar a LeiComple
mentar n° 87/1996, para possibilitar a transferência dos créditos de

ICMS acumulados em decorrência deoperações deexportação demadeira.
E, ainda, explicitou que se trata de norma plena, não sendo necessária

a edição de lei estadual regulamentadora para viabilizar o exerdcio do

direito previsto nos artigos 3°, inciso II, 24, e 25 da Lei Complementar nO
87/96, uma vez que se trata de crédito acumulado em virtude da
atividade eminentemente exportadora desenvolvida pela postulante.
Assim, segundo o entendimento atualmente vigente no STJ, que não

é voluntariamente seguido pelo Estado de Santa Catarina, aquelas
empresas que se sentirem lesadas pela morosidade da restituição dos
créditos de ICMS acumulados, poderão valer-se da via judicial para
exercitar seu direito legalmente assegurado, transferindo os valores

para outras empresas estabelecidas no mesmo Estado.

Célia C. Gascho Cassuli, advogada tributarista.

A coluna CP Jurídico do dia 28 de janeiro sob o título "As mudanças da

tributação e o planejamento tributário'; foi escrita por João Carlos Cassuli

Júnior, advogado,mestre em ciências jurídicas e consultorde empresa da Cassuli

Advogados. _

CP NOTAS
.,.. PREFEITURA I

Sinaleira facilita a travessia de rua
A Divisão de Trânsito instalou na sinaleira da Avenida Prefeito

Waldemar Grubba, defronte a Metalúrgica Trapp, um

equipamento conhecido como Betoneira, que têm a finalidade

de oferecer ao pedestre, mais segurança na hora de atravessar

a rua. "O pedestre que desejar cruzar a avenida, somente vai

acionar um simples botão e em breve momento, o sinal verde

permitirá a travessia'; explica o diretor da Divisão de Trânsito,
Sérgio Zapella.

'

Já o encarregado do sistema eletrônico de trânsito, Paulo

Konginski, informou que o aparelho é para uso exclusivo do

pedestre. Destacou também que quando não acionado, o

tráfego de veículos flui normalmente, na velocidade permitida
60 Km/h.

.,.. PREFEITURA II

Divisão de RH continua capacitando servidores
A diretora de Recursos Humanos, Marilice Ferraz, destacou as

atividades que a divisão vem desenvolvendo. No último dia

26, no auditório da Amvali (Associação dos Municfpios do Vale
do Itapocú), realizado um trabalho motivacional com a

participação de diretores da rede de ensino municipal.
Nesté encontro foram disponibilizadas, mais de uma vez, as

atividades da diretoria de RH da prefeitura, através de propostas
de projetos a serem desenvolvidos nas unidades de ensino de

Jaraguá:
No dia 28 de janeiro, foi realizado treinamento para o pessoal
que executa atividades no setor de Protocolo e da Ouvidoria,
ligados à Central de Atendimento, assim como para
recepcionistas e órgãos ligados a esta área.

Ontem, a capacitação foi realizada nó auditório do Senai, com
palestra motivacional de abertura do curso "Incentivo ao

trabalho e Formação Profissional'; em integração com a

secretaria de Produção. "Trabalho e Dignidade'; será o tema
central da palestra a ser ministrada pela professora Marilice
Ferraz.
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Eventos Unimed em 2004

Os colaboradores da Unimed Cezar, Renise, Mari e
Ademir na Campanha do Agasalho em Junho

l

Encontro de Secretárias
realizado pela Uniméd

Dr. Scaramello, Marcelo da Unimed e a equipe da
Rede Feminina no dia Nacional de Combate ao Câncer

Lize, Renise e Paula com a

Equipe-da Rede feminina

Paula e Cezar na entrega de Prêmio a direção do Colégio Alberto Bauer,
que arrecadou maior número de brinquedos na gincana entre os colégios

Campanha do Agasalho,
Cezar, Renise, Mari e Ademir

o ano de 2004 foi muito gratificante para a Unimed

Jaraguá do Sul, consagrando o envolvimento da
cooperativa com a população jaraguaense. Quando o

assunto é comunidade a Unimed tem como meta o

cumprimento do sétimo princípio do
cooperativismo, que é a preocupação com o

desenvolvimento da comunidade na qual está
inserida.

'

Em todo o país são mais de 385 cooperativas e em

Santa Catarina 23. Cada uma delas contribuindo para
o crescimento econômico, gerando empregos,
possibilitando o crescimento da área médica e

proporcionando maior qualidade de vida para a sua

, região.
Ações como a campanha para a arrecadação de
roupas-durante o inverno envolvendo acornunldade,
angariando mais de mil e duzentas peças,
aqueceram o inverno de centenas de pessoas,
confirmando o envolvimento da Unimed com a

comunidade local.
Vivenciamos também outra ação de grande êxito.
Pensando num final de ano mais feliz para as

,criançasde baixa renda da cidade, a Unimed Jaraguá
do Sul já arrecadou mais de mil e setessentos
brínquedosçque foram distribuídos antes do Natal.
Números que só podem ser alcançados graças ao
apoio dos cidadãos que atenderam ao pedido da
Unimed de Jaraguá do Sul e confiaram nela a sua

contribuição.
Mais do que estar presente na mobilização social por
causas como estas, a Unimed preocupa-se com uma

conduta socialmente responsável, prezando pela
escolha de fornecedores, pela preservação do meio
ambiente, com o cumprimento a legislação, relação
com seus fornecedores e colaboradores.
Acreditamos que a sensibilização de diferentes
classes sociais, profissionais, econômicas, dentre
outras, que juntas podem trabalhar na busca de
me.lhorias na qualidade de vida das pessoas, seja a

chave para uma sociedade mais justa e com menos

desigualdades sociais. E é com este pensamento que
iniciaremos o ano de 2005.

Davidson Gustavo Reif
Gerente Geral da Unimed Jaraguá do Sul

Toda a equipe: Davidson (mais ao fundo),Jordan, Mari,
Marcelo, Renise, Paula, Cezar, Lize, Tati e Ademir

Secretárias de Cooperados Unimed no

Encontro de secretárias realizado em outubro

A Unimed presente no dia nacional de Combate ao Câncer,
Na Praça Ângelo Piazera que aconteceu em Novembro

Atletas participantes da Mini Maratona Unimed realizada
no Ginásio de Esportes Arthur Muller em dezembro

,
� ..

Davidson (Gerente Gerai), Dr. Ademar ( Presidente)
E enfermeiras com a ambulância da Unimed

Secretárias e a equipe Unimed
em Confraternização
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PREPARAÇÃO

Flamengo e Grêmio Garibaldi
fazem amistoso no domingo

JULlMAR PIVATTO

� Rubro-negro inicia
os preparativos para
a Taça Pomerode
e para a Copa Norte

]ARAGUÁ DO SUL,- Mesmo
sem definição específica de
calendários, o Esporte Clube
Flamengo inicia a preparação
para a temporada 2005. Neste
domingo, a partir das 14h30, faz
um amistoso com o Grêmio
Garibaldí, no clássico do bairro.
Primeiro entram em campo os

Aspirantes e, na seqüência, os
Titulares. O jogo será no estádio
do Grêmio.

O atual bicampeão do
Campeonato de Futebol Amador
da Primeira Divisão mantém 90%
do elenco que conquistou o título
em 2004. Dos jogadores que
deixaram o clube, a maior perda
foi o atacante Marínaldo, que vai
disputar o Campeonato Estadual
da Série Bl com o Madureira de
Blumenau. Dos cinco reforços,
três devem estrear no domingo,
mas o presidente do clube,
Claudemir Ruediger, prefere não
divulgar os nomes, pois ainda não
está 100% acertado com os atletas.

O calendário do primeiro
semestre para o rubro-negro prevê
a Copa Norte, ainda sem data

Equipe do Flamengo, do bairro Garibaldi, é a atual campeã da Primeira Divisão jaraguaense

definida pra começar, e a Taça
Pomerode, marcada para
começar em 13 de março. "Na
semana que vem teremos uma

reunião para a definição das
tabelas. Mas já queremos começar
a nos preparar desde já", disse o

presidente.

Começa hoje as inscrições do
Torneio de Futsal em Schroeder

SCHROEDER - As inscrições
para o 12° Torneio de Verão
Aberto de Futsal já estão abertas
a partir de hoje e seguem até o

dia 22 de fevereiro. A

competição está marcada para
começar no dia 4 de �arço, no
Ginásio de Esportes Alfredo
Pasold. O valor da inscrição é de
R$ 150,00, com um cheque de

garantia de R$ 300,00, e a

premiação será de troféus e

medalhas do 1° ao 4° lugares,
além de R$ 1.600,00 divididos
entre os quatro melhores.

Uma das competições mais

importantes da região, reuniu, na
última edição, 20 equipes,
incluindo times de Blumenau e

Joinville. A expectativa para esse

ano é o mesmo número de

participantes. "É o principal
evento esportivo da cidade,
sempre com muitas equipes e

ginásio cheio. Esperamos o

mesmo para esse ano", disse Edite
Hang, uma das organizadoras.

Após as inscrições, os clubes
se reúnem com a comissão

organizadora no dia 24 de
fevereiro, para o congresso
técnico. O atual campeão do
torneio é Valência/] ulecler/JGB
e o vice é a Coremaco. Mais
informações sobre a competição,
entrar em contato pelos telefones
,374-1191 ou 9905-1815, com
Sérgio, ou 9967-3762 com Edite.

Equipes de Futsal voltam à quadra no dia 4 de março

O Flamengo é o atual vice
campeão da Copa Norte,
perdendo a final, no ano passado
para o Vitória. Também não foi
muito bem na Taça Pornercde,
mas surpreendeu na Primeira
Divisão, quando desbancou dois
favoritos ao título. Primeiro,

venceu o Caxias na semifinal e,
depois, venceu o Vitória em pleno
campo do adversário, levando
pela segunda vez consecutiva o

título da competição. No dia 6 de
março está programado o jogo de
entrega de faixas, contra o

Madureira de Blumenau.

CBT busca recursos para ter

Larri Passos como técnico
DA REDAÇÃO - Sem dinheiro

aindapara colocarempráticaumplano
abrangente para o tênis brasileiro, a
CBT (Confederação Brasileira de
Tênis) vai precisar esperar até o dia 14
para anunciaroficialmenteo nome de
LaniPassos comonovo técnicodaCopa
Davis. Numa reunião realizada na

manhã de ontem naAcademia Larri
Passos Tennis Pro, em Camboriú, o
novo presidente daCBT,Jorge Lacerda
Rosa ouviu a proposta do treinador e
saiu da sala satisfeito, porém, certo de
que vai precisar de recursos financeiros.

"Oplano apresentado pelo Larri é
muito próximo do que buscamos para
o tênisbrasileiro", explicouRosa. "Casa
perfeitamente com o nosso espírito de
ter uma cooperação de todos, com a

participação de vários treinadores e

jogadores. Mas nada disso se faz sem
recursos".

O impasse tem de ser resolvido
rapidamente. Afinal, no próximo dia
22, oBrasil precisará inscrever na (lTF
(Federação Internacional de Tênis),
os jogadore-s e o capitão, para o

confrontode 4 a 6 demarço, diante da
Colômbia, em Bogotá, válido pela
primeira rodada, do zonal americano,
grupo II. A CBT espera inclusive que
com a força de um nome como o de
Larri Passos, de um trabalho sério e

competente, facilite inclusive a busca
de patrocínio para o projeto
apresentado pelo treinador. Se não

conseguirnada até o dia 14,JorgeRosa,
garantiu que não tem umplano B.

"Não sei o que poderíamos fazer

caso não dê certo comoLarri", admitiu
Rosa. "Vamos reunir o pessoal do
departamento técnico da CBT' e

procurar uma solução.Mas estou com
muitas esperanças de que tudo dê
certo para o Brasil enfrentar a

Colômbia com o técnico que os

próprios jogadores indicaram". Larri,
como já havia advertido no dia
anterior, na academia, não se

deslumbra como cargo de capitãodo
Brasil, comomuitosoutros treinadores
brasileiros. Para ele, há outras coisas
mais importantes. "Não quero ser

apenas o técnico da equipe da Copa
Davis", reafirmou. "Precisamos deum
planoglobalparao tênis".

Sem entrar em detalhes, Larri
contou já no dia anterior a reunião
com Rosa que o plano para a Copa
Davis, praticamente oficializa o que
ela já vem fazendo há alguns anos,
com trabalho de base, reuniões e

seminários com treinadores,
participação de juvenis na equipe e

compromissos sérios de treinadores e
jogadores, alémde toda a estrutura.

ESPORTE

ESPORTIVAS
� NEGOCIAÇÃO
Kléberson pode ir para o Corinthians
o meia Kléberson, ex-Atlético-PR e atualmente no

Manchester United, da Inglaterra, pode voltar para o Brasil
ainda neste ano e o desembarque deve acontecer no

Corinthians. Segundo o procurador do atleta, Marcos Antônio
e Silva, o grupo MSI, responsável pelo gerenciamento do
futebol corintiano, realizou contatos com o jogador, e agora
deve negociar diretamente com o clube inglês. Apesar de
não oficializada, a oferta deve atingir três milhões de euros.

"Não falamos nada sobre os valores em uma transação, pois
antes precisamos saber o que o Manchester pensa a respeito
disso. Pedimos aos representantes do MSI que procurassem
a diretoria do Manchester'; disse Marcos Antônio.
Para ele, a concretização do negócio dependerá
principalmentedo Manchester United, que detém os direitos
federativos de Kléberson. "Não queremos passar por cima
de nada, explicamos ao representante do MSI que o grupo

.
deve falar antes com o. Manchester e depois disso,
poderíamos iniciar um outro processo de neqoclação"
Kléberson chegou em Curitiba nesta semana, onde realizou
uma artroscopla no tornozelo esquerdo. Mesmo impedido
de dar entrevistas sobre assuntos relativos a transferências,
Kléberson já manifestou o desejo de voltar para o Brasil,
caso a negociação se concretize. O atleta tem contrato com

o clube inglês até junho de 2007, mas sabe que um retorno

pode facilitar possíveis convocações para a seleção brasileira,
o que seria importante em época de eliminatórias.
"Quando nos consultaram informamos que não haveria
nenhum problema em jogar no Corinthians, que também é
um clube muito popular e conhecido no mundo, assim como

o Manchester': Apesar de não disputar nenhuma partida
desde dezembro, Marcos garantiu que o cliente não tem

problemas de relacionamento na Inglaterra. "Ele tem um

bom entendimento com os torcedores e com a comissão
técnica do clube, mas não podemos deixar de avaliar outras
propostas':

� CAMPEONATO CARIOCA

Fla-Flu não encontram explicações para crise
Má administração e a baixa qualidade técnica das equipes
são os dois maiores exemplos da crise vivida pelo futebol
carioca, que na quarta-feira assistiu aos vexames de
Flamengo e Fluminense, eliminados precocemente do
Campeonato Estadual, por clubes de menor investimento.
E, na tentativa de amenizar o ambiente, o Rubro-Negro optou
pela solução recorrente nesses momentos: demitiu o técnico
Júlio César Leal e contratou Cuca. Já o Tricolor apresentou
ontem o zagueiro Fabiano Eller, o 12° reforço para 2005.
"Não tenho muito para falar para os torcedores do Flamengo.
Apenas que vou trabalhar com empenho e dedicação. Será
um enorme prazer'; disse Cuca, utilizando o discurso padrão
de todo treinador recém-chegado a um clube. Como as

palavras do novo técnico, os problemas do Rubro-Negro
também são conhecidos e antigos. A atual administração do
Flamengo, por exemplo, tem sldo marcada pelo excesso de
decisões equivocadas. A mais recente ocorreu após a derrota
vexatória para o Americano. Ainda no vestiário, ora

afirmavam que Leal estava demitido, ora diziam que a

decisão só seria tomada nesta quinta-feira.
Mesmo com os maus desempenhos, o técnico Abel Braga
tem repetido o discurso de que o Fluminense tem
melhorado o rendimento a cada partida. Aposta ainda que a

seqüência de confrontos darão o entrosãmento necessário
para o time ser capaz de superar o momento conturbado.
"Não tivemos um jogador com atuação ruim" disse Braga
após a derrota de quarta-feira para o Cabofriense. E
completou: "a defesa estava totalmente desarrumáda ... ':
Declarações desencontradas, típicas de quem está perdido,
em meio à crise ..

� FÓRMULA 1

Raikkonen é O melhor nos treinos
o finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, fez o melhor tempo
nos testes coletivos da Fórmula 1 no circuito espanhol de
Valência. Com o novo modelo MP4/20, Raikkonen chegou a

sair da pista, mas cravou 1 min09s005 e ficou a apenas OsOl O
do recorde do circuito, que pertence a ele próprio há quase
um ano. Piloto de testes da McLaren, o austríaco Alexander
Wurz foi o segundo mais rápido, com 1 min09s956.
O italiano Jarno Trulli (Toyota) ficou com o terceiro melhor
tempo, seguido pelo espanhol Fernando Alonso (Renault) e
pelo japonês Takuma Sato (BAR). No duelo entre os pilotos
da Williams, o alemão Nick Heidfeld ficou em sexto e

terminou três posições à frente do australiano Mark Webber.
Já o heptacarnpeão mundial Michael Schumacher teve o

motor da Ferrari estourado e ficou apenas com o oitavo
melhor tempo, duas colocações à frente do companheiro
de equipe Rubens Barrichello, Não é a primeira vez que a

Ferrari tem motores quebrados nesta pré-temporada. No
mês passado, foi o propulsor do- carro de Barrichello que
apresentou problemas, em Barcelona.

'1-'0,
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BASQUETE

CORREIO DO POVO •

Ajab comemora cinco anos de trabalho na cidade

JULlMAR PIVATTO

Equipe feminina da Ajab (branco) foi a campeã dos Joguinhos Abertos em 2004

� Os 18 pólos nas

escolas atendem

1,2 mil crianças em

Jaraguá do Sul

}ARAGUÁ DO SUL - A Ajab
(Associação J a_raguaense de
Basquete) comemorou essa

semana cinco anos de atividade no
município. Surgida com o objetivo

de popularizar o esporte dentro e

fora das quadras, também
conseguiu bons resultados nas

competições estaduais. Destes, os
mais expressivos foram os títulos do
Jasc e Olesc em 2001 (ambos no
masculino) e, no feminino, Olesc
e o CatarinenseMirim em 2002 e

os Joguinhos Abertos em 2004.
A associação começa o ano

otimista, já que a Fundação
Municipal de esportes acatou a

idéia de manter uma equipe

adulta masculina e feminina,'
aproveitando a base já existente e

visando a participação nos Jogos
Abertos de 2007, que a prefeitura
quer trazer para Jaraguá do Sul. A
expectativa também é boa nas

equipes de base.
Um dos trabalhos da Ajab são

os pólos de basquete, patrocinados
pela Weg, inicialmente idealizado
pelo professor Airton Schiochet,
Quando criado, atendia 145

.

crianças em três pólos e, no ano

Estevam põe Palmeiras para treinar no Carnaval
DA REDAÇÃO - O empate em

Assunção faz o carnaval do
Palmeiras dançar. Depois dos 2 a 2
de quarta-feira à noite com o

Tacuary, pela f�se preliminar da
Copa Libertadores da América, o
técnico Estevam Soares decidiu
encurtar as folgas dos jogadores. Se
o resultado tivesse sido mais

folgado, o grupo seria dispensado
assim que terminasse a partida de
sábado com a Portuguesa Santista
�\ �e reapresentaria nà terça-feira.
",',Agdf�;,a tendê�cia é a de que

i'Ôdos �,énhim folgario domingo e
,- .. 1'1 {,.

- t:" . .-

.e.S:tejàPl:pt9utos para bater ponto
fi�.,kcad'eI.Thia na segunda. "Não
t�Fli).;j:0dt'to jeito"; admitiu o

treinador, antes do embarque de
volta ao Brasil. "O jogo com o

Tacuary decide toda nossa

programação do priineiro semestre

e não podemos vacilar. Não dá para
correr nenhum risco de surpresa em
casa. Isso seria o fim".

Estevam e o preparador físico
Moraci Sant'Anna fizeram um

programa de treinamentos para
que o elenco não perca ritmo até o
tira-teima da Quarta-Feira de
Cinzas. A segunda parte da
operação Tacuary começou ontem
mesmo, ainda em Assunção. Logo
pela manhã, os reservas treinaram
no campo' do Cerro Portefí.o e os

titulares fizeram relaxamento com
gelo no hotel Excelsior.

ALEGRIA - O Tacuary
festejou o empate, Tanto o técnico
Oscar Paulin como o presidente e

faz-tudo Francisco Ocampo
reconheceram que o resultado
entra para a história do time.
"Enfrentamos um time forte, que

sabe tocar a bola, que tem presença
em campo", discursou Ocampo. "E
falhamos na defesa. Eu me

preocupo muito com esse setor e

desta vez não fomos bem", frisou.

• O cancelamento de folgas
no Carnaval não chega a ser

um castigo de Estevam. Mas,
de certa forma, revela
decepção com o resultado.

• Apesar da cautela,
Estevam não quer nem

cogitar da hipótese de não
voltar para Assunção, no
começo' de março, para

.

enfrentar o Cerro Porterio

pela primeira fase da
Libertadores.

S�leção:'�ub-20 comemora a classificação
!:

j)'

DARmAçÃo_::D�pois davitória
v-

de 2 a 1 sobre o Chtle, na noite de
quarta-feira, os jogadores da seleção
brasileira sub-20 puderam comemorar

a classificação para o Mundial da
categoria.Após apartida, os jogadores
e comissão. técnica entraram em

contato c�Ín os familiares para
expressar a alegria.
T.· O· jaraguaense Filipe, lateral
esquerdo titular da seleção, foi um
dos melhores jogadores em campo e

ligou ontem à tarde para a família.
"Ele estavamuito feliz e falou sobre
tódas as dificuldades que
enfrentaram.corno gramados ruins,
altitude e torcida contra. Mas se

sentia recompensado", disseMoisés
Kasmirskl, pai dó jogador.

Filipe disse ao pai que o grupo

está bemunido e todos querem agora
o título do Sul-Americano. "Ele
prometeu dar omelhor de si no jogo
de domingo contra aArgentina. Se
sente honrado em defender a camisa
da seleção num dosmaiores clássicos
domundo", comentou.

Em entrevista ao site do Terra, o
Jaraguaense desabafou: ''Agora
posso dizer claramente que eu

algumas vezes fiquei muito

preocupado com· a dor da
possibilidade de o Brasil não jogaro
Mundial". Para conquistar o título,
o Brasil precisa torcerpor um tropeço
da Colômbia contra a Venezuela e

tem que vencer a Argentina. O
clássico será domingo, em

Manizales, às 20h15, com

transmissão da TV Record,

• Para conquistar o título,
o' Brasil precisa torcer por
um tropeço da Colômbia
contra a Venezuela e tem

que vencer a Argentina,

• A seleção brasileira Sub-
20 é a atual campeã
Mundial, mas, de acordo
com o novo regulamento
da Fifa, precisa disputar as
eliminatórias para garantir
a vaga pra competição.

Competição de Trio Ball reúne alunos de todos os pólos do município

passado, fechou com 18 pólos e

1.270 crianças de todo município.
"Nosso primeiro objetivo, de tomar
o esporte mais popular, foi

alcançado. Muitas escolas nem

tinham tabela de basquete e com

o apoio dos patrocinadores e da

fundação, conseguimos levar o

esporte para toda cidade", lembrou
Schiochet,

Depois disso, o professor disse
que o segundo passo era dar mais

oportunidade para os alunos

conhecerem as regras do esporte e

fomentar as equipes que
representam Jaraguá do Sul em

competições estaduais e até
nacionais. "Temos os pólos de
excelência, onde é feita uma

seleção dos melhores atletas das
. escolas, trazendo mais qualidade
às equipes da Ajab", comentou
Schiochet.

Outras atividades promovidas
pelaAjab são as competições como
o Street Ball (para duplas) e o Trio

Ball. A primeira já tem data
definida, nos dias 5 e 6 d� março,
em local ainda a ser confirmado.
"A Wizard, patrocinadora do
evento, quer levar a competição
para a Praça Ângelo Piazera, mas
ainda não está certo", informou
Schiochet. Já a segunda deve ser

antecipada para o mês de abril ou
maio, quando será feita também
uma campanha de doação de

agasalhos, promovidos pela
Unimed.
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Mas afinal o que motiva alguém a se

levantar num sábado de manhã antes
do nascer do sol e sair por aí com
mochila às costas para trilhar um longo
caminho? Integração com o grupo,
harmonia com a natureza ou uma vida
saudável. Não importa o objetivo, o que
vale é a determinação do Clube do
Andarilho de Jaraguá do Sul, prestes a

completar dez anos de existência. Nesse
período, o clube já realizou 84 percursos
diferentes, passando por todo o interior
de Jaraquá do Sul, cidades vizinhas e

Horianópolis, inclusive por outros
estados.
A média de participantes varia sempre
de 20 a 40 pessoas por caminhada, que
acontecem dentro de uma

programação: sempre no penúltimo
sábado de cada mês, desde antes do
amanhecer até a metade da tarde e

terminando com uma agradável
confraternização.
A definição de clube só existe porque
toda agremiação precisa de urna
identificação. Não se tem estatuto, nem
sede, nem mensalidade, nem diretoria.
Para participar, basta a vontade de
caminhar, a simplicidade de um par de
tênis, um boné, uma roupa folgada, uma
mochila e.claro, o espírito aberto para
acolher toda a alegria e as agruras que
se deparam no caminho.
Para Rute Borgmann (45) arquiteta,"é
algo super saudável conhecer a região,
estar pertinho da natureza, ver bichos,
fio" res isso tudo me remete à infância,"

,

expande meus conhecimentos acerca
da nossa região. Além disso, de carro
você passa e esquece, a pé você
contempla'; avalia.
Um dos mais assíduos do grupo, o
empresário Loreno Nazatto (42) diz que
o que vale a pena é a confraternização.
"O objetivo aqui é esquecer o dia-a-dia,
vivenciar situações diferentes e, o mais
importante, é a amizade que se cria. Para
mim é um sábado especial do mês,
abdico de

qUalqU�COiSa neste dia para
camlnhar'ressalta. J

O lema "Andar é ex' rcitar a vida em toda
sua plenitude" é respeitadopor todos do
grupo já que.além de uma pequena
dose de aventura, é necessário estar

disposto a encarar trilhas com subidas e

descidas, tomar chuva, atravessar rios e

matas fechadas, além de percorrer um
trajeto que varia sempre entre 15 e 30
quilômetros.
O casal Norma (54) e Sólon Schraut(55),
que se preparam para uma caminhada de
800 quilômetros rumo à Santiago de
Compostela, na Espanha, faz questão de
afirmar que o que conta "é a integração,a
aprendizagem da convivência em grupo.
Aprendemos a respeitar o limite do
próximo,além disso.é um programa para
toda a famfllalcornenta.

o ocan

De boca em boca ....
�� �\

Grupo se preparando para caminhada
de 16 quilômetros até Barra Velha

A propaganda do clube é mesmo o boca-a-boca.A
cada caminhada que se inicia surge um novo

integrante, o que faz com que o grupo nunca fiq�e �estático. Não há distinção de raça, cor, credo, profissão.
, estado civil, idade, todos são bem-vindos.
O casal Flávio (56)empresário e Janete Marcatto (52)
professora de Voga aproveita as c�.min�adas como
preparação para fazer uma peregnnaçao por�uatrocidades sagradas na rndia."Gostamos de caminhar
porque nos colocamos em contato com a natureza e

conosco mesrnoslsflrrnam.
Andar exige estratégia, programação, persistência em

um aprendizado contínuo. A grande diferen.ça e�
relação ao dia a dia de trabalho e �ompromlssos e que

J

nas caminhadas por rotas alternativas, lado a lado
com a fauna e a flora pode-se resgatar a mansidão e a

,

serenidade necessárias para apreciarmos aspectos da
; vida às vezes encobertos pelo rolo compressor da
competição. '

, ""

, .

A médica pediatra, Denise Schultz (43), �o tnteríor de
São Paulo e em Jaraguá há dois anos, afirma que
"além dos benefícios à saúde, existe amízade,

,

, descontração. A participação no clube ajudou a me
! enturmar na cidade'; conta. Rolf Botho Hermann (73),
� andarilho há oito anos, participa
ii "porque gosta do ato de caminhar,

I
confraternizar e de,sfrutar dacompanhia dos andarilhos."

,

.

o início ....

Tudo começou em 1996, quando Emílio da Silva Neto(52) �Dorival Gruetzmacher(S7) percorreram a Rota das Cachoeiras
em Corupá.Chegandolá e extasiados com a exuberância da
natureza, resolveram percorrer novos caminhos, longe das
cidades trânsito e tumulto. Nesse período, João Renato
Panstei� (44) juntou-se ao grupo e assim os três iniciantes
fizeram vários roteiros sozinhos por muitos meses.
Em 1999 o clube literalmente explodiu, sempre com a

participa'ção de mais de 20 integrantes sob a batuta de Emílio
da Silva Neto, que foi carinhosamente
apelidado de "Sargento" devido à
disciplina espartana que impõe ao

grupo .:
Cada caminhada é cuidadosamente
programada em sua logística e parte
social, bem antes da data. O percurso
é feito de carro, por dois membros do
clube, que anotada a quilometragem
e os pontos de referência. Cada
interessado recebe então o plano da
caminhada, incluindo O que deve ser

levado em termos de alimentação e

vestuário.
Emílio faz questão de traçar um
paralelo entre a caminhadae a vida.
liA vida é um caminho, não pode ser

monolítíca, tem que ter vários
ambientes, paisagens, pessoas diferentes para que
fique todos os dias mais interessante':

.

, .Há que se registrar aqui o empenho do casal Emíllo e

Márcia Franznet da Silva que nestes dez anos por
conta de seu desprendimento e por amor à causa,
mantém o grupo ativo através da sua organização e

coordenação.'

Paisagem exuberante na caminhada
de Campo Alegre à Jaraguá do Sul

Entre 'nessa:
A próxima caminhada já está
agendada, será 19 de fevereiro,
com o percurso pré-estabelecido:
Itajaí (ferry-boat) à Penha (Praia
da Armação). As inscrições são
feitas sempre antecipadamente
mediante pagamento de taxa de
participação por caminhada.
Para maiores informações, basta

I
contactar Mega Turismo pelo
telefone 371 0640.

�

..------IIIIIII-----.,.II!!II. Loreno,
Emílio,
Janete e

Denise

apreciando
os interiores
da cidade

Texto elaborado por
Marines Ronchi Ersching
Econornlária, professora, guia de turismo e andarilha
desde 2003 - marinesre@bol.com.br .
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I CINEMA PROGRAMAÇÃO DA REGIÃQ I
De 4 a 10 de fevereiro

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

Blumenau - Rua Sete de Setembro

Programações sujeitas a altera

FILME/HORÁRIO
Alex�npré
14:00-17:20_ 20:40 Numa Fria Maior Ainda

13:30 - 15:40 - 17:50 - 20:00 - 22:05Talná 2
Sê55ao.Única:H:45 Em Busca Da Terra Do Nunca

14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00Atenda do Tesouro Perdido
16130 -19:00 - 21:30

A lenda Do Tesouro Perdido
14:30

12 Homens e Outro Segredo
Sessão Única: 14:30

Perto Demais
.17:00 -19:00.- 21:00

Elektra
13:45

Meu Tio Matou Um Cara'
15:45 -17:45 - 19:45 -21:45 Sexta À Terça
15:45 - 17:45 - 19:45 Quarta E QuintaJoinville - Rua Visconde de Taunay

FILME/HORÁRIO Menina De Ouro
21 :45 Quarta E Quinta - Pré-estréia

Entrando Numa Fria Maior Ainda
13:3016:0018:30 22:00 Sideways Entre Umas E Outras

14:15 - 16:45 - 19:15 - 21 :50
.Alexandre
14:00 Alexandre

14:45Jogos Mortais
17:30 19:3021:30

)ogos Mortais
18:00 - 20:00 - 22:00Perto Demais

13:45 15:45

Meu Tio Matou Um Cara
17:45 19:45 21 :45

LÉGE�DA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ C-Comédia/P - Policial/ S-Su5pen5e/ DC - Documentário/ R-Romance/ I-Infantil/F-Ficção

__ftiQ_
I

SOC'''''O'''''M''OC<

AGENDA -

FEVEREIR0/20051
f'UNDAllAEMQ8.06.".. Contato: 2752477 - 3706488

SCAR

Solicitante se Espaço

Informativo Paroquial
5 e 6 de fevereiro

NOSSA MENSAGEM
Missas

SÁBADO
19hOO Matriz

19hOO São Luiz Gonzaga
19hOO Perpétuo Socorro
17h30 - Rainha da Paz

DOMINGO
07hOO Matriz
09hOO Matriz

08h30 São Sebastião
19hOO Matriz

50 DOMINGO DO TEMPO COMUM

Vós sois O sal da terra, a luz do mundo

A Eucaristia nos reúne e nos convida para abraçarmos nossa

vocação de cristãos e cristãs, chamados a ser na comunidade o sabor
da missão, a luz que guia e orienta no caminho do Ressuscitado.Nossas

atit,udes devem refletir o mistério que celebramos. Os gestos de
bondade e amor iluminam a vida humana e mostram a ação de Deus

em nossos gestos de solidariedade. (Mt 5, 13-16)

i ! �INEMAEM C S I
I ll\\_tle.g.i'ª.ºL.G...!tE.ºjÇQ�L.�-- .-.----------- -- ---------.-.--- -- .. - -- - -- - .. ----- .. -.- .. - .. --

� Churrasco da Pesada
Queen Latifah (A Casa Caiu), Danny Glover
(Canção da Liberdade) e Farrah Fawcet (Dr:T
e as Mulheres) estão nesta supercomédia!
Todd Anderson acaba de ser eleito o

favorito do basquete e ganhar um contrato
milionário com um time importante. Com
muitos milhões no bolso, ele só tem o que
comemorar... num super churrasco com sua

.
família nada convencional. Mas seu agente
marca uma entrevista com uma

patrocinadora no mesmo dia. O que seria
pouco se ele não tivesse que aturar o ciúme
de sua mãe por causa de sua namorada, a
segUrança do condomínio e os vizinhos que
vão fazer de tudo para atrapalhar o seu

.

sábado.Confusão certa pra ele, diversão
garantida pra você!
Comédia - Ano: 2004 - Duração: 88
minutos - Cor -16 anos - Lançamento em
Vídeo e OVO

> Cubo Zero
Para os fãs do filme "Cubo'flnalrnente uma

explicação. Em "Cubo Zero':você vai ver

quemestá por trás desse projeto
enigmático que coloca as pessoas dentro de
um cubo com várias armadilhas, portas e

passagensque podem levar à saída ou à
morte. Novos personagens da mesma

história que se repete em um tempo
desconhecido, mas que vai revelar alguns
dos segredos desse famoso filme, que
continua fazendo sucesso no mundo inteiro.
Agora se você não conhece o "Cubo':
cuidado! Você pode ser a próxima cobaia .:

Suspense - Ano: 2004 - Duração: 92
minutos - Cor - 16 anos - Lançamento em
Vídeo e OVO

.

----_._._ ... ._._---.

Fuga Alucinante
A assassina profissional Jayne Ferré precisa

, sair da cidade rápido. Durante um de seus

trabalhos, Jayne encontra uma mala cheia
de dinheiro do chefão da Máfia Frank 8ianci.

.

Decidida a aproveitar a chance, planeja fugir
com a grana. Mas Frank descobre e coloca
toda a máfia no seu encalço.Jayne se vê
sem saída até que cruzam seu caminho uma

mulher e seu filho adolescente, que são o

disfarce perfeito. Jayne promete pagar
todas as despesas da pequena família se

puder se juntar a eles numa viagem para
outra cidade. Os dois aceitam, satisfeitos,
sem desconfiar que são cúmplices de uma

criminosa e que a máfia e a polícia vão
iniciar uma intensa perseguição para
capturar a perigosa Jayne.
Ação - Ano: 2003 - Duração: 90 minutos -

Cor - 14 anos - Lançamento em Vídeo e

OVO

Shrek2
Depois de muitas aventuras, o ogro Shrek agora
enfrenta o seu maior desafio: os pais da noiva.
Conhecer o Rei Harold e a Rainha Lílian era a

última coisa que poderia passar pela cabeça de
Shrek ao se casar com Fiona, mas os trompetes
reais sinalizam o fim da lua-de-mel. Um inesperado
e formal convite praticamente intima o jovem
casal para um baile real, a ser dado em
comemoração ao casamento de Fiona com ° seu
tão esperado "Príncipe Encantado'Todos os
cidadãos do Reino de TãoTão Distante se reúnem
para saudar o retorno da Princesa e seu marido,
sempre acompanhados do fiel escudeiro Burro.
Mas ninguém estava preparado para a figura do
"novo prfncipe"e para a transformação da querida
princesinha. Para piorar ainda mais a situação, a
poderosa Fada Madrinha vai fazer de tudo para
que o seu querido filho, o belo Prfntipe Encantado,
tire Shrek da jogada e assuma definitivamente °
seu posto nesta fábula maluca. Nem que para isso
ela tenha de recorrer a um Gato de Botas com

sotaque espanhol -.
Animação/lnfantil- Ano: 2004 - Duração: 92
minutos - Cor - Uvre - Lançamento em Vídeo e

OVO

f\
f
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I SUP R APETITE I
O delicioso sabor do milho
A pamonha é tradicionalíssima na cozinha brasileira.Originalmente cozida na palha do
milho, ela também se modernizou e pode ser preparada em menos de duas horas.
Confira:

Pamonha Assada
Ingredientes: 20 espigas de milho verde; 1/2 xícara (chá) de açúcar; 1 xícara (chá) de azeite de oliva espanhol; 1

copo de leite desnatado; 1 colher (chá) de canela em pó; 1 pitada de sal. .

Preparo: Leve o milho e rale. Em seguida, raspe com cuidado os sabugos com a ajuda de uma colher e misture ao

milho ralado.Transfira a massa para uma tigela e junte o açúcar. Mexa por 5 minutos ou até que o açúcar fique
bem derretido. Reserve. Coloque numa panela o azeite de oliva, o leite, a canela e o sal. Leve ao fogo e assim que
levantar fervura incorpore à massa e misture bem. Coloque a massa numa assadeira untada com azeite de oliva.

Leve ao forno pré-aquecido por 45 minutos, ou até que enfiando um palito este saia limpo.
Dica: Se desejar uma pamonha mais fina, antes de misturas os demais ingredientes, passe a massa de milho

ralado por uma peneira, não muito fina.

Bolo de Milho Verde Diferente
Ingredientes: 2 copos de leite; 4 espigas de milho verde; 1 colher (sopa) de manteiga; 2 gemas; 1 1/4 de copo de

açúcar; 6 colheres (sopa) de leite de coco; 1/2 colher (chá) de sal.

Preparo: Rale o milho e misture com o leite. Leve para ferver durante 20 minutos, mexendo sempre. Deixe
esfriar. Bata as gemas com 4 colheres de açúcar. Misture a gemada com o milho já frio. Junte o restante do açúcar
e os demais ingredientes, menos o leite de coco. Misture bem e despeje numa fôrma untada. Leve ao forno para
assar.Quando começar a dourar, coloque o leite de coco.

Sorvete de Milho Verde
Ingredientes: 6 espigas de milho verde; 1 colher (chá) de margarina; 2 copos de açúcar; 1 colher (café) de sal.

Preparo: Rale o milho. Junte o leite e passe pela peneira. Junte a margarina, o sal e o açúcar. Leve ao fogo
mexendo até engrossar. Deixe esfriar. Coloque nos fôrmas de gelo e leve à geladeira.

I Muito apreciado cozido, o milho verde também se presta aos mais variados pratos. é>
Tanto doces como salgados. Um dos pratos mais apreciados é a Pamonha, o Bolo de Milho

Verde e o Sorvete de Milho Verde"

o
TecnoFlex

Desenvolvendo Soluções
473717676

www.tecnoflex.com.br

"":7C...,
Infosoft
s stemas

473716864
www.infosoftsistemas.com.br

<I
CENTRIUM
INFORMÁTICA
Sistemas de Gestão

473717764
www.centrium.com.br

II

icroinfolwática
472751968

www.icroinformatica.com

fi
NETWORKS

472731112
www.tfi.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"As novelas fazendo a moda
"i'{'

�� �" ..
'

.
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'�Os figurinos dos personagens costumam influenciar a
': moda nas ruas; quanto mais o público se identifica
;::<om estes personagens, maior será o sucesso das
" roupas e acessórios usados nas novelas
\?'�'
":-:S'é na natureza nada se cria, tudo se transforma; na moda,
{ alguém cria e tudo se copia.
No universo da moda até o inusitado pode determinar a
tendência para uma época do ano e os grandes estilistas ditam
'os modelos até para as linhas mais populares de roupas e

calçados. Em meio a esta miscelânea, estão as novelas e.os

figurinos de seus personagens, que fazem a moda, sim.
Isto não é nenhuma novidade. Quando o cinema americano

floresceu, na década de 40 e 50, eram as divas de Hollywood
que tinham copiados seus vestidos esvoaçantes, echarps,
penteados esmerados e as ainda moderníssimas unhas
vermelhas.
S6 para relembrar, quem não copiou o eterno pretinho básico
usado por Audrey Hepburn no filme "Bonequinha de Luxo"?
E assim é até hoje. Mal a novela "Senhora do Destino" estreou
e o figurino usado por Maria Eduarda (Débora Falahella)
agradou tanto que o serviço de atendimento ao telespectador
da Globo se viu abarrotado de cartas e e-rnails querendo saber
onde encontrar as blusinhas, saias, borbolerínhas e outros

adereços usados pela personagem. A reação do mercado foi
rápida, sendo possível encontrar uma série de réplicas das
presilhas de cabelos e pingentes feitos de metal e strass,
estilizando bichinhos, principalmente borboletas e afins,
pulseiras de voai e relógios com lacínhos e outros mimos que

caracterizam a Duda da
novela.
Ainda em "Senhora do
Destino", o estilo de Maria
do Carmo (Suzana Vieira),
apesar de meio .

espalhafatoso, também
agradou, principalmente
porque a personagem é

decidida e sabe o que quer
da vida, daí usar um
vestido igual, ou
semelhante, ao da

personagem dá a sensação
de que se é como ela.
Maria do Carmo

<1 Maria do Carmo (Suzana
Vieira), da novela "Senhora
do Destino", é uma mulher
forte e batalhadora. Isso faz
com que um grande público
feminino se identifique com

ela e copiar seu figurino
aproxima a telespectadora da
personagem

·:'"PtiEMA
.' ., i ,.�, �,Sf;":

';;'\ Jaraguá do Sul

"ressuscitou" com muita

elegância o azul com bolinhas
brancas, arrematado com uma

flor de tecido na lapela, a qual dá
um toque de romantismo ao

conjunto. Claro que o modelito
está sendo copiado por milhares
de telespectadoras antenadas,
"Da Cor do Pecado" reviveu o

estilo romântico das roupas
através de Preta (Taís Araújo); o
figurino da personagem ganhou
muitas rendas em tecidos
naturais, flores e peças feitas
artesanalmente, e "fez a cabeça"
de muitas imediatamente após a

estréia da novela.
Não é somente o universo

feminino que é influenciado
pelos folhetins. Um exemplo
'disso são as camisas sem golas
usadas por Flamel (Edson
Celulari), em "Fera Ferida",
novela exibida pela Globo na

década passada. O modelo foi
copiado e virou febre entre o

público masculino.
Os figurinos das novelas e

minisséries de época também
costumam agradar, embora sejam
bem menos copiados e não se

tornem populares porque são de

confecção dispendiosa e, por
mais belo que sejam, mulher nenhuma
está disposta a se apertar num

espartilho, ou no dia-a-dia arrastar
,

uma saia longa pelas calçadas sempre
cheias de pessoas apressadas. Já
imaginaram dirigir um carro usando
uma daquelas saias rodadas, com
armação por baixo?
Mas, na medida do possível, estes
modelos também influenciam as

telespectadoras. O estilo das saias

usadas por Paola (Maria Fernanda

tândido), em "Terra Nostra'', foi
copiado em muita roupa de festa e até
vestidos de noivas confeccionados na

época em que a novela foi exibida, o
mesmo aconteceu com as blusinhas de
rendas e brincos usados pela
personagem. Isso sem falar no famoso
macarrão da Paola!

6. Preta (Tais Araújo), a maranhense
cheia de vontade de viver em "Da Cor do

Pecado", enfatizou os bordados e as

aplicações em tecidos rústicos. Também são
do figurino da personagem as flores
confeccionadas em tecidos que pululam
pelas lapelas dos vestidos e bolsas das

telespectadores mais antenadas.

Em "Celebridade", a ênfase maior foi para
as roupas de bom corte, estilo "clean",
usadas por Maria Clara Melo Diniz (Malu
Mader), trazendo de volta a sempre

fashíon bata, que já caiu novamente no

gosto de todas, agora com visual mais
sequinho e muito mais sexy. Na mesma

novela, o branco com bolinhas pretas fez
o maior sucesso num vestido usado pela
malvada Laura (Cláudia Abreu), na
segunda fase da personagem na qual
passou a usar roupas caras e bem feitas.
Uma coisa é certa, quanto mais, o público
se identifica com a personagem, mais

copiará seu figurino, seus trejeitos e atê

seu modo de falar. Sucesso também
costumam fazer os produtos apresentados
por estes personagens, como é o caso de
um famoso hidratante usado por Ivete

(Vera Fischer), na novela "O Clone", que
faz sucesso até hoje.

275-2888 - 275-3487
Rua Reinoldo Rau, 380

Fone: 370-8940
Rua Marina Frutuoso

nO 502, Centro
www.cedeha.com.br

Seleção e Desenvolvimento. de Pessoal

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

)

•

nlLmAiI
Indústria Metalúrgica Ltda.

Fone: 276-1510
__

R :_,Ç_ªJ:.Lº-? O e_f_hj_�!J_J_§_�_j

.. ,'

Beatriz de Castro

Deusa dos ventos
abriu passagem
por altés cerros
de verde mata

nívea miragem
num véu de prata

teceu enredos
nos arrabaldes
deixou segredos

Noite de estrelas
em Jaraguá
maior beleza
dizem os gênios
não há! Não há!Perfumou campos

de pirilampos
soprou nos ares

ternos cantares
colheu primores
pelos verdores

Estão especificadas abaixo, com as adaptações julgadas necessárias

pelas particularidades da situação local, as instruções fornecidas pela
Ministério do Interior com relação 'aplicação da Lei 379/2000
concernente às "Disposições para reconhecimento da cidadania
italiana às pessoas nascidas nos territórios pertencentes ao Império
Austro-Húngaro e aos seus descendentes':
Os beneficiários da normativa são os descendentes das pessoas
nascidas nos territórios pertencentes ao ImpérioAustro-Húngaro (os
territórios das atuais províncias de Trento, Bolzano, Gorizia e os

territórios cedidos à Iugoslávia em razão doTratado de Paz de Paris de
10/02/1947 e doTratado de Osimo de 16/11 /1975),que ali residiram e

que emigraram para o exterior (Brasil) no período compreendido
entre 25/12/1867 (datada constituição do império Austro-Húngaro)
e 16/07/1920 (data da eficácia internacional do Tratado de Saint
Germanin)
Tem direito ao reconhecimento da cidadania italiana os

descendentes segundo a linha paterna e também segundo a linha
materna. Para a linha materna somente possui o direito à cidadania
os filhos de mulher descendente de italianos nascidos a partir de
01/01/1948.
Informamos que os descendentes interessados na obtenção do
reconhecimento do seu Direito à cidadania italiana, deverão
apresentar os documentos devidos até dez/200S, quando inspira o

prazo para o encaminhamento.

Deusa dos ventos
desceu nos vales
num arco-íris

Deusa dos ventos
ventou macio
se aconchegando
'n'água do rio

Porto Alegre, Primavera de 2004

Poema dedicado ao poeta e historiador jaraguaense José Alberto Barbosa e ao povo de
Jaraguá do Sul, após a autora receber belo livrete sobre o nosso Município. Beatriz de
Castro é afamada poetisa gaúcha, membro e Secretária Geral da Estância da Poesia
Crioula - a maior instituição acadêmica crioula das Américas e é membro da Academia
Literária Feminina do Rio Grande do Sul.
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Húnaro (Trentinos)

Eunice B Delagnolo
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Novo visual
Há quem jure que Flávia Monteiro está com visual
novinho em folha, produzido especialmente para ó
ensaio fotográfico na "Playboy". Para conferir, basta
esperar a edição da revista.

Esquema de segurança
Ronaldinho e Daniella Cicarellí trocam as alianças no

dia 14, em uma mega cerimônia no Castelo de
Chantilly, localizado a 40 quilómetros de Paris.

Segundo a assessoria do craque, um forte esquema de
segurança está sendo armado, sendo que até os

padrinhos passarão por um detector de metais.

Segundo consta, somente o "Fantástico" é que teria
acesso à festa.

I
Prlvacldade
A intenção do casal Fenômeno e Cicarelli é garantir a
sua privacidade assim como a de todos os convidados

vips, por isso está sendo negado o credenciamento' para
a imprensa. A previsão é que no dia 14 de fevereiro a

temperatura chegue a 10 graus abaixo de zero, o que
dificultará a ação dos paparazzi, sem contar que para
percorrer a distância entre o portão, que dá acesso ao

castelo, até o salão, onde acontecerá a festa, leva meia
hora de carro.

Garantindo o desfile
A diretoria da Viradouro revelou que Juliana Paes desfilará na

Marquês de Sapucaí acompanhada de seguranças. A medida
visa impedir a ação dos fotógrafos mais afoitos e garantir que
nada atrapalhe o desempenho da atriz na avenida. As fotos

poderão ser feitas, à vontade, durante a concentração.

GBtmagem

Floribella
A atriz Juliana Silveira, 24 anos, foi escolhida
para interpretar a sonhadora Flor,
protagonista de "Floribella", novela que
estréia em março na Band.A emissora
realiza em parceria com a RGB
Entertainment (produtora de "Popstars",
"Rouge" e vários programas da Disney) a
versão brasileira de "Floricienta", novela de
maior sucesso na Argentina em 2004.

:.;;.'

Band Folia
o "Band Folia" é um dos projetos anuais mais importantes da Rede

Bandeirantes. A emissora que transmite o Carnaval de Salvador desde

1993, foi a primeira a descobrir e revelar a folia baiana para o Brasil.

Este ano, mais uma vez a cqbertura está sendo ampla. Serão 50 horas
ao vivo em 5 dias de transmissão, que começou na sexta-feira e vai

até a terça-feira de Carnaval. Astrid Fontenelle, Betinho, Carla Perez,

Thierry Figueira,Otaviano Costa, Emanuelle Araújo e Mariana Ferrão

foram os escalados pela emissora para a cobertura do maior Carnaval

de Rua do mundo.

Discreta
Sanddy comemorou o aniversário de 22 anos

apenas em companhia de familiares, do
namorado Lucas e alguns amigos íntimos. Neste
ano, a cantora nem quis saber de badalação.

Campeã
Segundo a imprensa intemacional, Britney Spears é campeã
na venda de CDs nos últimos cinco anos.A cantora

conseguiu superarMadonna,Celine Dion eWhitneyHouston.

Pensando no futuro
Danyelle, assistente de palco doGugu quer ser
atriz. Por isso, a bela está fazendo curso de
Interpretação e Teatro. É isso aí,menina.

de ioga. Cabeção começa a se animar ao ensaiar a dança
c1gana. Bernardo mostra a Download a chave que
encontrou e afirma que ela pode ser uma pista. Rodrigo
acha a poesia em sua mochita e pensa que foi Sabrlna quem
a deixou lé.Naná (ala para Betina que Bernardo pode provar
que é inocente,mas ela não acredita.Gustavo diz a Bernardo
que a chave deve ser de um dos armários do clube. (ida fica
preocupada com Miguel, pois ele passa a noite em daro se

preparando para uma palestra. Bernardo vai com Download
até o clube tentar descobrir de onde é a chave. Bel garante a

Aline que vai ganhar a aposta, deixando-a grllada. Rodrigo
enche Sabrina de atenção e ela nào entende porquê.

SÁBADO -NÃO HÁ EXIBiÇÃO

COMO UMA ONDA

I RESUMO DAS NOVELAS I
MALHAÇÃO
SEGUNDA - Jaque aceita O pedido de casamento de
Bernardo. Júlio César fica satisfeito com a atitude de
Bernardo. Kitty da uma bronca em Marcão por ele ter dito
a Rafa que ela só podia namorar com sua permissão. Rafa
acha que Kitty vai lhe dar uma chance,mas ela o despreza.
Marcão e Rafa ficam com raiva um do outro.Bernardo fala

pari) Júlio César que quer levar Jaque para morar na casa

de seu pai depois do casamento, Júlio César concorda.
Jaque e Rita combinam detalhes do casamento,

. animadas. Pasqualete pede que Gustavo assuma as

funções de Lúda, enquanto ela está de licença médica.
Gustavo não gosta da idéia, por ter que mandar em seus

amigos,mas tem queaceitar.Cida e Horácio não aprovam
a decisão de Bernardo de se casar com Jaque,masMiguel
explica que eles não devem se intrometer. Natasha e João

chegam atrasados no colégio.mas convencem Gustavo a

abrir o portão para eles. Download diz a Bernardo que
acha estranho ele se casar com Jaque sem estar

apaixonado por ela.

TERÇA - Jaque pergunta a Bernardo por que ele não quer
que Betlna seja a madrinha e ele disfarça, dizendo que
gostaria que fosse Cida.Jaque fala para Bernardo que eles

podem ter quantas madrinhas quiserem e pergunta a

Betina seela aceira.Betina fica sem saída e concorda.Júlio
César confessa para Rita que pediu dinheiro emprestado
a um agiota e está sendo cobrado. Rita dá sua aliança de
casamento como pagamento. Bel e Alln�adli)m Rodrigo
lindo e querem saber se ele é solteiro.Vllmi\percebe que
Cabeção está realmente chateado por ter levf.do um fora
de Miyuki.JÚlio César garante a Rita que vai1ar

um jeito
de pagar ao agiota e agradece pela ajuda. Aline e Bel
fazem uma aposta: quem conquistar Rodrig· vai ganhar
um jantar da nval.Jaque e Bernardo anunciam para todos

que vão se casar. Rita se oferece para trabalhar e ajudar
Júlio César a pagar a dívida, mas ele não permite. Júlio
César recebe uma proposta de trabalho que exige que ele
passe uma semana viajando e decide aceitar. Vivi

comenta com Natasha que Sandro, um cantor cigano que
nãomostra o rosto, tem feitomuito sucesso.

QUARTA - Betlna vê que e a fita errada no tetão e

descobre que as fitas originais de seu documentário

desapareceram. Ela diz a 'Léo que alguém deve ter

trocado as fitas para prejudicá-los e lembra que deixou a

sacola sozinha na hora do recreio. léo e Betlna se

desesperam ao pensqr que podem ter perdido seu

documentário. Aline pede que Rodrigo lhe dê algumas
aulas extras de ginjstica e Bel afirma que quer também.

Rodrigo concorda, mas avisa que Bel e Aline ter�o que
fazer aulas juntas. Aline se irrita por Bel ter copiado sua

idéia.Vilma acha que Mi)'uki iria voltar para C,1beção se o

visse com outra menina e decide ajudã-lo.Lêo acha que
Bernardo pegou as fitas para prejudicá,los. Jaque
pergunta a Léo por que ete desconfia de Bernardo. Betina

disfarça e garante a Jaque que Léo falou sem pensar.
Carina pensa que Cabeção é o cigano Sandro. Vilma
aconselha Cabeç�o a dar corda para Carina para fazer
ciúmes em Miyukl. Betina garante a Léo que Bernardo
n:io roubaria as fitas.Léo afirma para Setina que Bernardo
é o único que terIamotivos para prejudica..Jos,deixando-a
ressabiada. Vilma diz a CHina que Cabeção vai dilnçar só
para ela. Naná sugere a Rita que ela aos poucos faça com
que JúlioCésarmude de idéia e a deixe trabalhar..

QUINTA· Bemardo ficamagoado ao perceber que Betina
também desconfia que ele tenha roubado as fitas,

Sabrlna explica para Pasqualete que os alunos não

respeitaram a autoridade de Gustavo.Pasqualete dá uma

bronca nos alunos que colaram. Bernardo garante a

Download que vai descobrir quem roubou as fitas para

provar sua inocência. Betina não sabe se acredita em Léo

ou em Bernardo, Rodrigo combina encontrar Bel e Aline
no clube para dar uma aula a elas,Vllma fala para CoIbeç,jo
que ele vai ter que usar uma fantasia de cigano ao dançar.
cabeção se desespera ao pensar no vexame pejo qual vai
ter que passar, mas decide que quer reconquistar Miyukl.
Gustavo descobre que aJguém pichou numa parede do
colégio que ele é um traidor. Pasqualete aconselha I

Gustavo a nAo se deixar Intimidar, mas ele admite para

Letícia que é horrrvel estar do outro lado, Rodrigo se

interessa por Sabrina.Rlta conta para Jaque que vai tentar

conseguir um emprego temporário enquanto JúlioCésar
estiver viajando.

SEXTA - Bernardo explica para Betina que estava

pegando as fitas para tentar provar sua inocência. Betin.!!

acha que Bernardo as estava roubando e fala que, se ele
não lhe devolver seu documentário, vai entregá· lo para a

policia. Rita não consegue encontrar trabalho e fica
desanimada. Bernardo pede que Betina lhe dê um dia

para provar sua inocência. NtJ:ná a aconselha il aceitareela
concorda. Sabrina comenta com Rodrigo que precisa
fazer algo para relaxar e ele se oferece para lhe dar aulas

\.

SEGUNDA· Barro explica para Rubico que ele não pode
ficar na tlhe.mas deixa que ele passe uma noite lá.Sandoval
é solto. Sinésic fala para Daniel e Nina que JJ não deve ter

cumprido alguns dos contratos de exportação. Daniel e
Nina ligam para diversas empresas para saber se a carga
que eles encomendaram foi entregue. Lenita beija Floriano.
Floriano se desvencilha, deixando-a furiosa. Benvindo conta
paraJJ que Sandoval saiu da cadeia.JJ descobre que Rubico
sumiu e acha que Sandoval é o responsável. Prata mostra as

rendas de Idalina a virqlnla e se oferece para comprar uma
para ela. Lavfnia fica radiante ao ver que Sandoval este livre.
Lavlnte avisa Sandoval que Rubico sumiu. Benvindo e

alguns seguranças revistam o bar de Lavlnla atrás de Rubko.
Mariléia Oca indignada ao saber que Sinésio está
trabalhando sem a autorização de Prata. Benvindo procura
Rubico em outras casas da aldeia.Gigi e Frank contam para
Sandoval que sabem onde Rubico está. Benvindo pergunta
a Quebra-Queixo do paradeiro de Rubico.Ouebra-Oueixo
consegue enrolar Benvindo e não revela que o menIno está
na ilha.Daniel e Nina descobrem que três das empresas não
receberam (IS cargas prometidas. Stnésic avisa que vai voltar
a trabalhar para descobrira que houve com as entregas.

TERÇA - Sandoval e Rubico se abraçam. Bartõ fica
emocionado.Sandoval explica para Rubico que precisa lutar
para ficar com ele dentro da lei e que ele terá que voltar a
morar com Encarnaçào,por enquanto.ldalina vê Pedroca na

televisão sambando com Dard. Rubico faz Sandoval jurar
que não vai revelar a ninguém como chegar na caverna de
Bartõ.JJ observa Nina. Ela leva um susto. Ida fina descobre o

endereço de Darci e resolve Ir ao Rio atrás de Pedroca.
Encarnação revela a Alice que ela e Sandoval sao os pais de
Rubico.ldalina fala para Amanda que vai viajar para visitar
uma tia, deixando-a desconfiada. Alice garante' a
Encarnação que Rubico vai perdoá-Ia por ter mentido.
Sandoval avisa Encarnaçãoque Rubico está com ele eela vai
buscá·lo. Sinésio diz a Mariléia que vai voltar a trabalhar e

que Daniel será seu secretárjo particular.Mariléla conta para
JJ que Sinésio está indo para a empresa, deixando-o
nervoso. JJ manda Marly se livrar de documentos
comprometedores, Idalina comenta com Alice que Prata

comprou renda para VIrgínia, deixando-a furiosa. Sinésio
avisa para seus funcionários que Daniel será seu novo

secretário e pede para ver alguns documentos.

a.UARTA - Marly entrega alguns documentos

comprometedor�s para JJ, que decide levá-los para longe
da empresa, Rublco abraça Sandoval antes de ir embora
com Encarnação e ela fica com cilimes. Nina explica para
Rubico que Encarnaç�o teve motivos para mentIr, mas ele
não a perdoa.JJ é gentil com Rubic.o na frente de Nina, mas
o trata mal quando ela se afasta. Rubico enfrenta o tio e

garante que não vai mais deixar que ele o domine, Lavinia
confessa para Franclsquinha que está se envolvendo com
Sandoval. Franclsquinha apóia sua decisão, SI"éslo
pergunta a JJ qual foi o jogo sujo que usou para fazer com
que Nina se casasse com ele.JJ percebe que SIne510 sabe de
algo e se esquiva de responder suas perguntas.Daniel conta
para Nina que Sinésio deixou claro para JJ que sabe de tudo.
Nina diz a JJ que contou a verdade a Sinl!sio e ele ameaça
mandar executar a divida da empresa,Sinésio vai até a casa
de JJ e manda Nina vir com ele. Nina se recusa a Ir embora
com Sinêsio, deixando todos espantados. Francisquinha
pergunta a Sandoval se ele vai fazer Lavlnla sofrer e ele
garante que, embora nâo saiba ao certo o que sente,nãovai
magoá,la.

QUINTA � ArlCe liga para a cllnica de Prata e fica desconfiada
quando não consegue falar com ele. nem COlll Virgínia, lavínia
confessa para Sandoval que teme que multas não aceitem o
namoro deles. mas garante que está'felíz com a decisão que
tomOlL Jackie aconselha Alice a vigIar Prata. Samuc.a mostra a

Frank e Glgl o caco de louça que encontrou no fundo do mar,
mas avisa que não sabe se é do navIo que eles procuram. Frank
eGigi decidem perguntar a Bartõ.JJ diz a Nina que eles vão fICar
juntos para sempre. Nina foge de casa. JJ fala para Encarnação
que Nina vai voltar. Encarnação percebe que ele não está bem e

concorda. Rosário descobre que lenlta está na mesma praia que

ela e Floriano e fica furiosa: Bartô mostra a Frank e Gigi que tem
um caco de vidro que encaixa nade SamUCD e que portanto ele
veio do navio certo, ldalina vai até a casa de Darci e fica pasma
com a beleza dela. Rosário diz a Floriano que vai voltar para casa.

ldalina conta para Darci que Pedroca é casado com ela,
deixando-a atónita. Francisquinha diz a Lavlnla que vai contar

para Querubim que ela está com Sandoval.A1ice tem um ataque
de dúmes e Prata perde a paciência. rnaçcando.a. Prata sai para
se encontrar com Virginia e Jackie aconselha Allce a segui-lo.
Nina explica para Sinésio e Daniel que não podia deixar que JJ
executasse a divida da empresa

SEXTA- Conrado confessa para Carol que estL\ gostando dela,
mas tem medo de se envolver por ter sido magoado por
lenita. Carol dá um beijo em Conrado. Darci garante a Idalina
que só se envolveu com Pedroca porque não sabia que era

casado.ldalina pede para conversar com Pedroca, mas Dard
avisa que ele vai passar alguns dias pescando, Alice vai atê a

mesa de Prata e Virglnla e pergunta sobre o que eles estavam
conversando. Prata fala para Alice que ele e Vírginla precisem
cuidar de um paciente e a deixa sozinha no restaurante.Daniel
e Sinésio decidem não perder mais a paciência com JJ, para
não colocar tudo a perder. Encarnação pergunta a Rubico o

que ela prectsa fazer para ser perdoada. Rubico pede que
Encarnação o deixe irmorar com Sandoval. Lenita conta para
Mariléia que Nina e Daniel estão juntos desde que se

conheceram em Portugal. deixando-a pasma. Daniel confirma

paro Mariléia que ele e Nina estão apaixonados e sugere que
ela peça explicações a Sinésio. Nina aconselha Encarnação a

fazer o que Rubico quer e ficar com Sandoval. Slnésio conta

para Mariléia que JJ os traiu, deixando-a pasma. Lenita
encohtra o fax de Almerinda no quarto de Daniel. Encarnação
fala para Sandoval que quermorar com ele e Rubico.Sandoval
conta para Encamação que está com Lavfnia. Encamaçáo fica
muito chocada e vai embora, deixando Sandoval arrasado.
Nina percebe que Encamação está magoada e a consola.

SÁBADO- Prata fala para Alice que o que ela está pedindo é
um absurdo, mas ela avisa que é melhor ele atender seu

pedido. Amanda percebe que Rosário e Floriano voltaram da
lua-de-mel mais cedo e estranha. Rosário conta para ela que
Lenita (oi atrás de Floriano durante alua-de.rnel deles.tdelina
arruma a casa de Darci, que fica impressionada com a

gentileza dela. Darci convida Idalina para ir num pagode com

ela. JJ sonha com Nina declarando o seu amor por Daniel e
acorda angustiado. Arnanda pede que Rosário resolva sua

situação com Floriano sem brigar.Rosário fica envergonhada e

concorda. JJ pede que Nina diga que p ama e ela afirma que
ama Daniel. JJ pede que alguem em Portugal levante a ficha
de Almerinda. Idalina adora o pagode e fica cada vez mais

amiga de Dard.lavlnia tenta conversar com Querubim, mas
ele a trata friamente. Sandoval explica para Qúerubim que
gosta de lavinia de verdade,mas ele não quer saber. JJ pede
que Oscar compre os terrenos ao redor da aldeia, para fazer

pressao para que os pescadores vendam suas casas. Daniel
ouve Oscar conversando com JJ e manda que ele tome

cuidado. Samua encontra uma colher que veio do navio e

explica para Frank e Gigi que está cada vez mais próximo de
saber exatamente onde encontrá,lo. Daniel provoca JJ e eles
discutem. I ,

COMEÇAR DE NOVO
SEGUNDA - Pedro fica arrasado por ter sujado Letfcia de
lama e a leva atê sua casa para ela se limpar. Miguel
pergunta a Ana onde encontrou a escritura da casa de
Lucrécia e as alianças de seus pais. Ana fica perturbada
com ás pe-rguntas de Miguel e ele decide não insistir.
Betinho e Márcia Anita avisam Sidarta que ISàdora sofreu
uma queda.lsadora garante a Betinho eMárcia Anita que
está bem, mas no fundo se preocupa com o bebê.
Ademar avisa Mêrilin que ou ela aceita que Rosário volte
a trabalhar em sua casa ou ela mesma terá que.fazer o
serviço doméstico.Mérílin fica furiosa, mas disfarça e diz
a Ademar que ele podê contratar RosMio. Gigl e Jülla
convidam Miguel e Estevão para Jogar têni� com elas,
Virglnia percebe que Delfina engordou no spa e

descobre que ele está comprando chocolate escondido
do novo professor de ginástica e conta para Aída. Pedro
se esquiva de conver!larcom L.et.rcia.ma� é gentil com ela,
Let(cla fica frustradi't, mas se dá conta de que conseguiu
se reaproximar um pouco de Pedro, Sidarta ve que não
há nada de errado com Isadóra, mas pede que ela
descanse e torne mais cu idado,Estevão e�tranha quando
Gigi comenta que já foi casada com Miguel. Virglnia fica
furiosa ao saber que Delfina estava comendo chocolate
escondido e avisa que o casamento deles acabou.

,

TERÇA - Estevão pergunta a Glgi se ela tern medo de

alguma coisa eela garante que nào.virg/nla vai embora e

Delfino vai atrás. Alda fica aliviada porVlrglnia e Delfina
terem deixado o spa.letfcia pergunta a Joana se ela ficou
chateada ao vê-Ia fazendo massagem com Elvira. Joana
deixa claro que não 5uporta Elvira. Sonya ouve Elvira

cantando e diz que ela deveria se dedicar a sua carreira de
cantora. Sidarta pede que l3etinho, Márcia Anita e Pepê
tomem conta de Isadora.Estevão fala para Miguel que vai
retomar as irwestigaçóes de Moacire pede que ele dê um
depoimento. Gig1 tem certeza de que Estevão está

querendo prendê-la.Mértlin convida Rosário a voltar para
a casa de Ademar. Rosário responde que não vai voltar a
trabalhar para Ademar de jeito nenhum, deixando
Mérilin preocupada. Rico conta para linda que Alda

despediu o novo professor de ginástica e lhe deu seu

emprego de volta. Júlia comenta com Murilo que vai ter

que se mudar para o Rio ou para São Paulo se quiser
trabalhar como atriz. Artur fica chateado ao saber que
Júlia não conseguiu o papel em sua série.Carmem sugere
a Artur que eles voltem a Ouro Negro, mas ele se recusa,

deixando-a desconfiada. Doidona avisa Doidão que
Isadora terá problemas durante a gravidez, Johnny
telefona novamente para a casa de Pedro, que anota o

recado.Gigifica entrnada ao saberqueJohnny ligou.

QUARTA � Doidona decide explorar a casa de Lucrécia,
deixando Doidão muito nervoso. Lucrécia manda que
Adernar descubra quem é o novo chefe das operações de
contrabando, avisando que eles precisam ganhar muito
dinheiro rápido. Sonya sugere que Ler/da deixe Elvira
cantar em seu restaurante. Miguel fala para Lerfda que
seu divórcio saiu e ela agora é livre para casar com ele,
deixando-a radiante. Júlia comenta com Dandara que
esra pensando em largar a carreira de atriz. Aninha
mostra a Xavier e Margarida que Carlos está se viciando

cada vez mais no jogo. Lucrécia encontra Doidona e

Doidão em sua casa e desmaia. Doidona vê que Lucrécia
está bem e resolve ir embora. Lucrécia jura se vingar de
Doidona.Dandara passamal diante de Sonya,que resolve
levá-Ia para casa. Olavinho pede que Pedro apóie sua

campanha. Pedro diz a Olavinho que jamais vai apoiá-lo,
deixando-o furioso .. Letícia dá a Miguel � metade da
medalhinha -de Miguel Arcanjo. Sonya pergunta a

Oandara se nêo e melhor ela se consultar com Sidarta.
Dandara garante a Scnya que não quer preocupar o pai.

QUINTA - Miguel acusa Anselmo de tê-lo separado de
tetkla e afirma que jamais vai perdoá-lo. Anselmo
garante a Letícia que Miguel está mentindo. Miguel
expulsa Anselmo. Letícia fica assustada ao ver o ódio que
Miguel tem por Anselmo. Doidão acha que Estevão veio

prender Doidona por ter invadido a casa de Lucrécia e

começa a defendé-Ia. Estevão explica para Doidão que
velo ali porque quer o depoimento dele e de Doidona
para tentar entender a morte de Ana e Mikhail
Kararnazov. Doidona diz a Estevão que sabe que ele já
teve um grande amor e perdeu·o, deixando-o
perturbado. Margarida fala para Sonya que viu Carlos
jogando. Tenório sugere a RosárIo que eles ameacem

mostrar a revista a Adernar se Mérilin perturbá-los.
Miguel diz a Letfda que tem certeza de que Anselmo
ainda vai fazer algo para prejudicá·los. Artur fala para
Carmem que vai dar um jantar para seus colegas de
trabalho e anunciar que ela é sua mulher. Miguel fica
preocupado com seus negócios e avisa Let/cia que terá

que viajar para a Rússia. Let/da pede que Miguel nAo adie
o casamento deles para viajar. lúcia garante a Lucrécia

que o namoro deTeca com Betinho terminou,mas elanão
acredita. Sonya conta para Júlia que Carlos esta se

envolvendo com Jogo. Joana fica Incomodada ao saber

que Letfcia está pensando em contratar Elvira para cantar
no restaurante,

SEXTA - Estevào faz perguntas a Miguel sobre as

acusações que ele fez contra Lucrécia e ..seus aliados.
Miguel tenta adivinhar de que lado Estevão está, Mérilin
se ajoelha diante de Rosário e pede que ela volte a

trabalhar para Ademar,mas ela não fica satlsfeita.JÚlia diz
a Sonya que vai tentar descobrir pÇlr que Carlos estã

Jog.1ndo antes de tomar alguma providência. Carlos

perde todo o seu dinheiro no jogo e ainda por cima é
cobrado por um agiota. Lucrécia espera que Doidona.se
afaste e vai pegar a pasta onde está a escritura, Aninha
usa seus poderes para impedir que Lucrécia pegue a

pasta. Lucrécia fica apavorada e vai embora da casa de
DoIdona.AnInha pede que DoIdona guarde a pasta e ela
obedece. Joana confessa para Leticia que vai torcer para
Elvira não fazer sucesso como cantora.Rosário fazMérilin
se ajoelhar diante de Tenório também e promerer que
nào vai mais humilhá-lo. Carmem prepara o jantar para os
amigos de Artur. GIgi conta para Miguel que vai se

encontrar com Johnny. Miguel a aconselha a náo ir, mas
ela faJa que não tem motivos para permanecer em Ouro

Negro. Ademar fica radiante ao saber que Rosário vai
trabalhar para ele e aceita todas as exigências dela.

SÁBADO - Miguel e Anselmo discutem e Anselmo parte
para cima de Miguel. Estevão impede Anselmo de bater em
Miguel e ete vai embora. arrasado, Miguel sente uma furte
dor de cabeça. deixando Estevão preocupado. Letlcia diz a
Elvira. que vai contratá-Ia para cantar sempre em seu

I restaurante. deixando- a radiante. Dandara guarda a

I comida de seu prato no bolso para queMurilo não perceba
i que ela não comeu. Margarida e Xavier procuram por

I Lucas. Carmem percebe que Artur náo vai trazer seus

! amigos para jantar e chora muito. Ledeia fica preocupada

I ao saber que Miguel voltou a passar mal.Miguel garante a

I Letícia que vai se consultar com um médico assim que eles

I chegarem na Rússia.A/da consola Anselmo. Estevão lembra

�da
morte da mulher que amava. que se parecia multo com

Carmem. Murilo diz a Dandara que acha que ela está fria e

distante. Dandara reclama que Murilo a pressiona multo.

Teca enfrenta Lúcia eOlavlnho e avisa que nãovai terminar
com Betlnho.Olavlnho garante a Lúcia que vai dar um jeito
na situação, Artur chega em casa e se desespera ao

descobrir que Carmem o abandonou,

SENHORA DO DESTINO

Nalva garante a Ubiracy que a escola vai ser campeã,
Turcão pede perdão a Ubiracy, mas ele não quer nem
saber. Jacques passa mal no meio de um bloco de
carnaval e desmaia. Dirceu e Giovanni ficam ofendidos
ao saber que Maria do Carmo planejou uma armadilha
para Nazaré sem a presença deles.Maria do Carmo fica

indignada com a atitude dos dois e afirma para Isabel

que não vai deixar que nenhum homem mande nela.

QUINTA· Cláudia fica radiante por ter conseguido
colocar Nazaré atrás das grades.Maria do Carmo explica
para Isabel que a gravação da conversa não pode ser

considerada uma confissão.mas garante que Nazaré vai
acabar tendo que admitir seus crimes. Reginaldo tem

um mau pressentimento, deixando Viviane assustada.
Daiane conta para Shao lin que está esperando um filho
de Bruno.Maikel pede para passara noite com Ellen,mas
ela afirma que Quer esperar. Rita aprova a atitude de
Ellen, deixando Maikel Irritado. Constantino aconselha

SEGUNDA • Cláud!a fIca cheteada por não ter Malkel a ter paciência e ele acaba concordando. Isabel

conseguido fazer com que Nazaré confessasse. diz il Cláudia que Quer lhe dar sua parte da casa, mas

Guilhermina garante a Laura que cumpriu a vontade Cláudia não aceita.Guilhermina conta para o Barão que
de Josefa ao tomar posse do quadro e impedir que o Laura está com a memória cada vez pior.O Barão decide

Diário de Notícias voltasse a circular. Laura diz a

I
vender as esmeraldas de Laura para levá-Ia numa

Guilhermina que não sabe se essa seria mesmo a vtaqem. Guilhermina fica impressionada ao saber que
vontade de Josefa, deixando-a ressabiada. Sebastíão Giovanni está interessado em comprar as esmeraldas.

não consegue se animar. Eleonora explica para Janke . Giovanni oferece a Dirceu o dinheiro que ele precisa para
que Sebastião está com depressão e afirma que ela I pagar suas dividas. Alberto descobre que Jacques foi

pode resolver tudo mostrando a carta que Josefa
I
levado para um hospital em coma alcoólico, Dr, tv1arcos

deixou. Nazaré exige que Josivaldo a leve na casa de fala para Alberto que Jacqoes está correndo sério risco

Maria do Carmo

enqua.
"to todos estiverem no desfile

I
de vída.deíxando-o arrasado.O Barão diz a Laura que as

em homenagem a ela. Cláudia ouve, Dirceu fala para esmeraldas desapareceram e pergunta se ela se lembra

Maria do Carmo que não perderia seu desfile por nada de ter mexido nelas. Laura não se lembra de ter tocado

e afirma que n�o consegue ficar muito tempo longe nas esmeraldas e fica muito nervosa. Laura pergunta ao

dela. Ubiracy mostra a Giovanni que a comissão de I Barão se alguém podeterroubadoasesmeraldas.
frente trará Isabel no papel de Maria do Carmo Iquando jovem. Maria do Carmo fica muito SEXTA· Laura conta ao Barão que mostrou as jóias a

emocionada ao ver.Cláudia pede que Maria do Carmo I GuiJhermina,
mas garante que as colocou no lugar. Ela

mande a policia para sua casa e garante que vai fazer pergunta ao Barão se Gisela não pode ter pegado as

com que Nazaré confesse ter matado José Carlos, jóias, mas ele se recusa a admitir a hipótese. O Barão

Ubiracy se desespera ao descobrir que o carro conta a Giovanni que as jóias desapareceram.Giovanni
aleqórlco onde Maria do Carmo irá desfilar quebrou e Insiste para que o Barão fique com o cheque que ia lhe
decide mandar Turcêo e seus amigos empurrá-lo. dare garante que asjóias vão aparecer. Maria do Carmo

Shirley consola Alberto, que está arrasado com O fIm vê Nazaré lavando as privadas da cadeia e não perde a

do Diário de Notícias. Dirceu fala mal de Guilhermina cha-nce de visitá-Ia. Nazaré manda Edmundo tirá,la da

paraMariadoCarmo. cadeia omais depressa poss/vel.Vivianefica apavorada e

Reginaldo garante a Josivaldo que vai dar um jeito de

ajudar Nazaré a fugir da cadeia. Edmundo fala para
Nazaré que o melhor dia para ela fugir da cadeia será
durante o desfile das campeãs e pede que ela tenha

paciência. Reginaldo diz a Viviane que, depois que tirar
Nazaré da cadela, vai mandá-Ia desaparecer da vída de
Maria do Carmo. Maria do Carmo se oferece para
comprar o apartamentode Dirceu,Que aceita, deixando
a surpresa. O Barão pede ajuda a Gullhermina para
procurar as esmeraldas no apartamento, sem deixar que
Laura perceba. Vara leva Dado para passar o fim-de'

.

semana com P!inío,deixando'o radiante.Jacques pensa
na aposentadoria atrasada que tem para receber e

acorda do coma. Alberto e Shirley comemoram. Alguns
fiscais da receita pedem para ver os talões de notas da

loja de Maria do Carmo, Angélica fala para Maria do
Carmo queos talões não estão na loja.

.�- .....

TERÇA· Guilhermina decide ir ao desfile das escolas
de samba. Turcão e seus amigos empurram o carro

alegórico até a Marquês de SapucaL Maria do Carmo
se preocupa ao pensar que Nazaré está em sua casa.

Nazaré mexe nas coIsas de Maria do Carmo e diz a

Josivaldo que quer ficar com ele na cama da
nordestina. Cláudia se angustia ao ver a bagunça que
Nazaré está fazendo.mas pede que o delegado não dê
o flagrante ainda. Ubiracy chega com as plumas da
fantasia de Maria do Carmo. Nazaré vê uma foto de
Isabel e chora.Gisela se oferece para fazer companhia
a Laura, mas ela recusa, ofendendo-a. Turcão pede
perdão a Ubiracy,mas ele responde que sótem cabeça
para pen!.ar no desfile. A escola entra na avenida. O
Barão volta para casa P. encontra Laura sozinha. Laura
não reconhece o Barão e toma um susto ao vê-lo, mas
depois se lembra de quem ele é e o abraça. Sebastião
diz a Janice que gostaria de poder provar que Josefa
deixou mesmo o quadro para ele. Janice sente

remorso, mas disfarça. Cláudia decide encarar Nazaré.
O desfile acaba e MarIa do Carmo vai para casa.Cláudla
pergunta a Nazaré o que ela está fazendo na casa de
MariadoCarmo,

SABADO - Maria do Carmo pergunta a Angélica por que
os talões nào estão na loja. Angélica se enrola e diz que
os talões estão no almoxarifado.Maria do Carmo manda

Angélica buscá-los e garante aos fiscais que eles n'ão vão
encontrar nada de errado em sua loja. Angélica vai
embora da lOja correndo, para espanto de Crescilda,
Maria do Carmo fica pasma ao saber que Angélica foi
embora da loja e pressente que há algo errado. Ela
encontra os talões que os fiscais pediram e os entrega
para que eles examinem. Todos esperam as notas da

apuração. Giovanni avisa João Manoel que alguns
jurados acharam o enredo da escola confuso, o que
podem tirar pontos. Bianca avisa Maria do Carmo que
Angélica foi procurar Reginaldo, deixando-a
desconfiada.Angélica vai até a casa de Maria do Carmo,
vê Plfnio de longe e vai embora correndo.Josivaldo entra
na casa de Nazaré e Alberto ajuda Cláudia a expulsá·lo
de lá. Cláudia fica feliz em saber que Alberto e Shirley
estão juntos, A Unidos de Vila São Miguel perde pontos
no quesito enredo e fica em terceiro lugar.Sebastião fica
mais arrasado. Eleonora fala para Janice que Sebastião
vaI acabar morrendo de tristeza. Angélica fala para
Belmira que fugiu,pois fez uma coisa horrivel.Ofiscal fala
para Maria do Carmo que ela será processada por emitir
notas frias. Maria do Carmo se ofende e insulta o fiscal,
que manda Paredes prendê·la.Ariela conta para PUnio e

Isabel que Maria do Carmo foI presa. Janlce pede para
conversar com Gullhermlna. MarIa do Carmo encontra

Nazaré na cadeia.

QUARTA - Nazaré confessa que foi ela quem matou

José Carlos. jogando fora o remédio. Viriato e PlínIo
estranham que Maria do Carmo tenha ido para casa e

decidem ir atrás dela.Nazaré fala para Cláudia que não
apenas matou José Carlos como também matou

Gilmar na banheira do motel. Maria do Carmo e o

delegado ouvem.Nazaré avança para Cláudia com um

vaso pesado,dlzendo que vai matà-la,mas é Impedida
por Maria do Carmo. Viriato e Pllnlo vêem Maria do
Carmo e Nazaré lutando pelo vaso. MarIa do Carmo
consegue tirara vaso das mãos de Nazare.O delegado
aparece e diz a Nazaré que vai prendê-Ia. O delegado
mostra a Nazaré que gravou a conversa e pode provar
que ela matou d�as pessoas, Nazaré percebe que est�
sem sarda e sal correndo para escapar, mas dá de cara
com Isabel e Edgard.lsabel fala para Nazaré que n�o
vai ajudá-Ia a escapar. O delegado leva Nazaré presa.
Reginaldo eVivianemandam Josivaldo pedir ajuda ao

advogado de Nazaré, afirmando que não têm nada a

ver com aquela hlstórla.Vlviane teme Que'Nazaré fale
para o delegado que fez um pacto com ela, mas
Reglnaldo a aconselha a simplesmente negar tudo.

j
'I(
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Tendências para o

Inverno 2'005
o Inverno 2005 da grife Cori traz
sutilezas do universo do rock
misturadas aos trajes folclóricos de
Leste Europeu para a passarela do
Calendário Oficial da Moda Brasileira

São Paulo Fashion Week.
Alexandre Herchcovitch, Diretor de

Criação da marca, uniu características

ímpares desses universos para criar um
inverno multicolorido, com muito

volume, alfaiataria, artesanato e efeitos

ornamentais.

A jaqueta preta, perfecta, virou um

casaco com volume na barra. O colete

ganha trabalhos manuais folclóricos,
em passamanarias que podem ser

pretas ou muito coloridas. A mesma

jaqueta, um dos ícones do movimento
do rock, deixa de ser preta e surge em

pancake.
As peças artesanais são destaque
absoluto da coleção. Feitas à mão

mesmo! Como a saia em losangos de.
couro emendados com crochê colorido.

Pode ser vestido também. Mais

triângulos e retângulos, dessa vez em

seda, ganham entremeios em seda ..

Preto com pancake. Preto com renda

Vestido em losangos de couro t>
emendados com crochê colorido,
Tudo feito à mão

preta. O resultado final são inusitados

-IHHsaicos em seda ..

O tricô está mais fashion! Ganhou

bordados e aplicações que dão o toque
folclórico do Leste Europeu ao inverno

tropical.
Sinhaninhas e galões enchem de cores

as saias volumosas, casacos, jaquetas,
mini vestidos, vestidos-camiseta. O
detalhe é que aparecem, inclusive,
como estampa. Por falar em estampa, o

f'

hit é a floral com fundo preto em

vestidos, blusas, jaquetas e bermudas.

A cores que marcarão a coleção de
inverno da grife são: preto, pancake,
verde garrafa, verde esmeralda, verde

maçã, cereja e pink.
Nos acessórios, a mesma preocupação
das roupas. Cintos, chapéus, luvas e

sapatos entram no clima da coleção
com os detalhes manuais em harmonia

com tachas. O sapato típico da Polônia,
em couro, tem molde planificado e

nenhum recorte. É o trabalho manual

presente também nos acessórios da
marca.

<l O colete ganhou
trabalhos manuais

folclóricos, cQ1
passamanarias que podem
ser pretas ou muito coloridas

ARlES - Alguém poderá lhe falar tentando tirar vantagem de um
negócio. Esteja mentalmente preparado para exigir mais de

pessoas individualistas. que pensam unicamente em si mesmas.

Esteé um de seusmelhores perfodosdoano.Seja práticoeobjetivo.

LIBRA - Positivo fluxo astral, mas desde que tenha nascido no primeiro ou

segundo decana to, para assinar contratos ou documentos importantes.A

condição fisica e mental está em ascensão, juntamente com o setor

profissional.

ESCORPIÃO - Algumas contrariedades em seu lar estarão previstas para o

período da manhã. Por outro lado, o fluxo é favorável para jogos na loteria.

Bom fluxo para negócios.No amor,o seu interesse por uma aventura e pelo
risco,pode estar evidente.

SAGITARIO· Multas oposições deverão surgir, logo às primeiras horas do

dia. Mantenha a calma, pois conseguirá superar todas, com facilidade.

Lucros inesperados, através de jogos, sorteios e da loteria. A posição do

planetajúpiter,pode oferecer melhores chances em seus relacionamentos

amorosos.

CANCER - O soilhe promete uma semana dos mais favoráveis. Fará
bons negócios, bons planos com relação ao futuro, contatos
pessoais, ótimas relações sociais, sentimentais e amorosa.

Aproveite.Cuideda saúde e de seu dinheiro.

LEAo - Tendência a tristeza e ao pesslmismó. Deverá evitar tais
coisas para que tudo possa correr bem para você neste dia.Cuide de
sua saúde, evite acidentes e só viaje se for necessário. Elevação
mental.

TOURO - Semana em que poderá lucrar pelos esforços que fizer no
trabalho e em atividades comerciais e industriais.Odia promete ser

movimentado,evocê com uma vontade interior de expressar-sede
modo harmonioso,evitando magoar as pessoas.

<11M lO•• Oill, (lo, mili, ofortunA(Jnj !'lora veee, mas desde que
evite a indecisão. Deverá, também, impor sua personalidade ao

tratar com terceiros para que seu crédito e reputação aumentem.
No trabalho,você deve sobrecarregar-se de atividades.

CAPRICÓRNIO - Semana em que receberá benefícios inesperados,
conseguirá atrair a simpatia dos outros e será muito feliz, em sua vida

familiar, amorosa e bem sucedido,profissional e financeiramente.Viagem e

contatos pessoais proplcios.
.

AQuARIO - Os fluxos poderão ajudá-lo, surpreendentemente, no periodo
da manhã.Tudo se resolverá da melhor forma possível e com perspectivas
das meihores. Lucros "vantagens a tarde ea noite.Dia neutro para o amor,

principalmentecom as pessoas deTouro.
VIRGEM - Esperanças bem sucedidas, desejos concluldos e

exaltação profissional e social. estão previstos para você agora.
Muito boa influência também aos assuntos pessoais e as artes de

ummodogeral.

PEIXES - Semana em que exigirá o máximo de sua inteligência para que
possa conseguir realizar seus anseio e desejos.O fluxo astral é dosmelhores

para a sua saúde, para tratar com religiosose para so/icitarfavores.

Mulheres bonitas
As lembranças mais interessantes que me saltam a memória quando me recordo
dos tempos de criança fazem parte do acervo feminino da família. Ainda

mantenho vivamente emmente as imagens dessas.mulheres sentadas no

estofado de minha casa conversando enquanto eu as examinavas com olhos

atentos a procura de detalhes que me auxiliassem a desvendar o por que de suas

peles parecerem de veludo. Ainda não compreendia dos mecanismos utilizados

pelas mulheres para ocultar certos defeitos naturais promovidos pelo tempo.
As finas e delicadas meias que tanto me espantavam, estavam ali mais em função
de esconder do que proteger as pernas das mulheres e apesar de nunca terem

encontrado espaço dentro de meu armário sempre me causaram admiração. Mas
definitavemente as engrenagens da moda nunca conquistaram minha simpatia,

pelo contrário,levaram-me a buscar respostas para certas interrogações infantis

que nunca desapareceram por completo de minha vida, e que gradativamente
foram se juntando a outras que vieram a seguir. O tempo mostrou-me quais eram
esses mecanismos e acabei descobrindo quais eram os segredos femininos

responsáveis pelos cabelos sempre impecáveis, pela pele de veludo e pelo rosto

sempre belo e colorido. Agora compreendo claramente que o tempo não é de

forma alguma um dos melhores amigos das mulheres.
,

Tendo um trabalho extremamente cansativo, não é tarefa fácil se manter sempre

bela e principalmente jovem em nosso período contemporâneo, aonde a palavra
juventude é sinônimo de bem estar e acabou se tornando uma regra.
A mulher atual está envolta em muitos atividades, tendo em mãos o trabalho no

mercado, e a tarefa do lar, do zelo pela casa e pela família. São trabalhos nada

simples, e que ocupam e sugam uma ampla carga de energia.
Mas a mulher para se afirmar dentro da sociedade buscou e conquistou isso e

precisa agora mostrar que pode arcar com o trabalho, conservando juntamente a

sua juventude. O escritor francês Gilles Lipovetsky descreve em sua obra" A

Terceira Mulher" a situação da mulher contemporânea:" Assim como os homens

tem a· obrigação moral de trabalhar para manter a família, as mulheres tem o

dever de manterem-se sempre belas e jovens. Uma mulher que não cuida de sua

pessoa, que não procura corrigir e melhorar seus desfavores estéticos é
certamente culpada, pois a mulher é feita para agradar."
Apesar da emancipação feminina no século XX ter angariado bons frutos a mulher

parece que ainda não conseguiu se libertar dos padrões e dos valores estéticos

que sempre estiveram presentes na sociedade. Desde a antiguidade que as

mulheres estiveram de alguma forma presas a algum padrão influenciado pela
moda; a história nos apresenta os rufos do período Elizabetano; os espartilhos e as

crinolinas do século XIX e os famosos espartilhos também presentes e

comprimindo os corpos femininos durante anos.
_

Voltando aos nossos dias, a mídia nos apresenta as cirurgias milagrosas, os

sapatos escarpins que deformam pés, e uma série de meios para conquistar a

beleza perfeita.
Em um mundo ocidental onde envelhecer se tornou quase uma ofensa as

mulheres tentam de todas as formas nadar contra a corrente e acabam

influenciadas em massa pelo mercado que via meios de comunicações martelam
a idéia do anti envelhecimento, e para o mundo que educou as mulheres em uma

visão consumista a beleza e a juventude agora podem ser compradas em

qualquer lugar.

Daiana Riechel
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c AI Por Jldemar Effting - ildemar@meupagosul.com.br - www.meupagosul.com.br

De 27 à 31 dejaneiro,aconteceu o em Santiago
no Rio Grande do Sul, o 12° Rodeio Nacional de

Campeões, organizado pela Confederação Brasileira de

Tradições Gaúchas, e teve como lacaio CTG Coxilha de

Ronda.
E Jaraguá do Sul, foi muito bem representado

na equipe de laço catarinense, na categoria rapaz,

formada pelos laçadores Andersen, Tiago, Vilmar,

Aquiles e Rafael (Jaraguá do sul).
Rafael Nones trouxe para nossa cidade a

medalha de 1° lugar da categoria laço equipe rapaz, e

para nós jaraguaenses é motivo de orgulho termos

laçadoresdetamanha competência.
.

Parabéns Rafael, esperamos que Deus lhe de força
para trazer muitos premios como este para Jaraguá do

A peça principal da cozinha é o fogão. Foram registrados na área Aquerenciado: Diz-se do animal

rural do RS, fogão de barro com chapa, fogão de ferro, fogareiro de acostumado a viver em determinado lugar,

f e r r o c o m g r e I h a. ou em companhia de outros animais.

Com a finalidade de assar carne ou pães há forno de barro no Também se aplica às pessoas.

interior ou mesmo fora da cozinha.
Armada: Laçada corrediça que se faz com o

Encontram-se ainda na cozinha:mesa,banco ou cadeiras,paneleiro, laço quando se pretende atirá-lo para

prateleira, tulha para gêneros, caixa de lenha, cabides rústicos,
.

prender a rês..

suporte para talha ou bilha (depósito de água),moringa, quartinha, Bochincho: Baile de plebe, arrasta-pé,.

alguidares, rolos de sovarmassa (com manivela), prensa para massa, espécie de batuque divertimento chinfrim

filtro para água,masseira, gamela, bacias, pilão pequeno para,socar próprio de gentalha. Desordem, briga.

carnes.
Anarquia, desleixo, má direção dada a

São utensílios ligados à cozinha rural: panelas, caçarolas, tachos, qualquer empreedimento, por inaptidão ou

frigideiras,moinho para pimenta do Reino, vassoura de bater ovos, ignorância.

escumadeira, talheres para trinchar, espremedeira de limões, Bolicho: Casa de negócios de pequeno

conchas, formas para pães e bolos, rolo para estender massa, sortimento e de pouca importância.Bodega.

colheres de pau, socador de feijão, batedor de bifes, peneiras, Taberninha.Casa dejogo.
escavador de massa, valeiro, tábua para cortar carnes, abridor de Bombear:Espionar,espreitar,explorar,vigiar,

garrafas 'e de latas, saca-rolhas, farinheira, galheteiro, funil para espiar, perscrutar, olhar, ver, observar.

líquidos, filtro para café (saco), louças e talheres. No caso de não Examinar, sem ser percebido, o campo

haverdespensa separada,encontram-se na cozinha formas. inimigo, a fim de lhe conhecer a força, os

Como ornato da cozinha encontram-se panos de parede (panos recursos e as intenções.

bordados) e"bicos"de papel recortado para as prateleiras. Ficam na Borracho: Bêbado, ébrio, enbriagado.

cozinha,panos para enxugar louças. Individuo bêbado.

/>.. despensa fica geralmente ligada à cozinha. Ali se encontram: Taura: Diz-se de um indivíduo valente,

tulhas, barril para erva, tachos para fazer doce ou sabão, pá de arrojado, destemido valoroso, forte, guapo,

madeira para mexer as tachadas de frutas, prateleiras para resistente, enérgico, folgazão, expansivo,

utensílios, prateleiras suspensas para queijo, salames e lingüiças, perito em algum assunto, que está sempre

descascador de arroz, cincho para queijo, pilão para arroz, latas disposto a tudo.

grande para gêneros alimentícios, formas pra fazer velás de selva, Teatino: Diz-se do cavalo, ou de outro

pipa dágua,baldes,vassouras,escovas. animal, que não tem dono. Pessoa que anda'

Ulian Argentina Braga Marques fora de sua terra, longe de sua querência,

Folclorista como animal sem dono.

Dança dos Facões
Dança, masculina de esgrima, na qual se

usam facões, espadas ou adagas, são

conhecidas na Ásia, na Europa Oriental e na

África muçulmana, como treino e lazer em

áreas de grande concentração masculina.

Cada dançarino com dois facões afiados,
valendo a destreza, a acuidade e os reflexos

rápidos.

!
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Xote-de-duas-damas

É uma bonita variante do xote, em que um

peão dança com duas prendas,
possivélmente reproduzindo o que
acontecia naAlemanha. 'Na Argentina se

dança o palito do mesmo modo. Em São

Paulo,na década de 1920,dançou-se um xote

militar com duas damas. Diz-se que teve

origem num momento em que por causa das

guerras haviam poucos rapazes nos bailes.'

..
.

Em Grande Fandango
No Laço Jaraguense
5 de Março

Pezinho
É uma das mais simples e mais belas danças
tradicionais, originária de Portugal e de

Açores emuitb popular noSul do Brasil.
-,

I I ;
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Indústria e comércio demadeiras

Ingressos Antecipados à R$ 15,00
No Demarchi Carnes,Casa Campeira,Gauchita,
Posto Marcolla e Casa Estância Gaúcha.

Inf.: (47) 371-4547 ou ctglj@ctglj.com.br

Entidade: CTG SAO JORGE

Cidade: ALFREDOWAGNER

Contato: 48276-1180

De 11/02/2005 à 13/02/2005
.........__._ ... __ .. _._ .. _ ......._ .. __ . __ ._--....

_._---

312-0280 Possivelmente tenha sido o primeiro artista "popular" que, entre o sufoco

da repressão social e suas angústias pessoais, aos manotaços de temperamento
e

confiança em seu violão, provocou estrupfcios dentro da mangueira artística do

tradicionalismo. Depois de representar muito bem o tradicional, Guarany

igualmente viu na sua música a arma eficaz para golpeá-lo.Possivelmente tenha se

libertado dos CTGs fisicamente antes que sua arte.Mas foi corajoso.Sem encontrar

sempre as palavras certas para o que sentia, não deixou de esbravejar e partir
mesmo para a agressão física quando qualquer fanfarrão estivesse mais

preocupado com as patacoadas do que com o som de um violão.

Evento: RODEIO CRIOULO

Entidade: CTG NASCENTE DO VALE

Cidade: RIO DO CAMPO

Contato: 47564-1268

De 12/02/2005 à 13/02/2005

Evento: RODEIO CRIOULO

Entidade: CTG VELHA ESPORA

Cidade: CAMPOS NOVOS

Contato: 49 544-0637

De 12/02/2005 à 13/02/2005

Noel Guarany revoltou-se tanto que terminou se fechando em si mesmo.

Com ele, sua arte também, num determinado momento, chegou ao público com

fúria, com revolta, com angustia. Criador e fundamentalmente interprete, em

shcws elevou-se eo maior talento do gênero "gaúcho e guitarra; que alguns
preferem charnar'pejadoresco'Noentanto,o relãcharnento nas gravações de seus

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

Envie sua programação para:
agenda@meupagosu1.com.br

DEMARC'H I
CARNES

os carnes

radaspara
festas
fnha dÇIAso/
hp, Contra filé,
uplo, etc .. : ..

Confira nossos
ofertas imperdlveis

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

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$ 8,49
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PÁGINA DA CRIANÇA

t _. LIGUE OS PONTINHOS DE I A 4-.3 E
DES((J�RA O QUE O FRANI(ESTEIN

MAIS QUER EN(ONTRAR NESTE CARNAVAl.

2 4
. .

5 7
. .

11 14
8 lO • 12· 16

·�oó 1'3 D :17
32
• 25 22 21 • 18
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.19

2 - PRESTE MUITA ATENÇÃO
NESTE EGípCIOS.

ENTRE ELE HA sm
[)IFERE�S;;;

LJ 3 34
•

3 - PINTE CAVA SERPENTINA DE UMA COR DIFERENlE
E SAI�A QUAL DELAS CAIU DENTRO DO PONCHE.

, Para ilumín�r " • .

hmnefer eFr::r,cobulia �s belas
!\\\�Q\selí estão orgul",e e. s.pals Paulo e." .

1I0S0S A linda Joice da Silva, completa .8
anos no dia 8/2. Parabéns

dos pais

Francisco eMarlene
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�
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