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DIVULGAÇÃO
Jean Leutprecht fala sobre o

calendário de eventos da FME
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ATENDIMENTO IPTU

Portadores de perda auditiva
beneficiados com aparelhos

A AADAV e a Secretaria de Saúde de Jaraguá do Sul
entregaram ontem aparelhos auditivos para 174 pessoas

'portadores de deficiência auditiva cadastrados na entidade.
Ontem à tarde, a coordenadora da MDAV, assistente social
Luiza Helena Rosa, fez .os testes finais com as pessoas que

receberam o aparelho. Foram entregues 348 aparelhos, que
custaram R$ 505 mil. Os beneficiados não pagaram nada pelos
aparelhos. Os recursos são provenientes do Faec (Fundo de Ações
Estratégicas e Compensação) do Ministério da Saúde. A entrega
dos aparelhos faz parte do programa de Atenção à Saúde Auditiva.

Coordenadora da AADVA Luiza Helena Rosa mostra os aparelhos entregues ontem a noite, no CPL

Prefeituras da região começam
a arrecadar imposto em março -

• PÁGINA4

GOLEADA

Malwee faz 7xO no Joinville
e disputa a semifinal hoje
Com boa atuação de William, Xoxo e do goleiro Bagé, a

Malwee goleou o Joinville na tarde de ontem e manteve 100%
de aproveitamento da Copa Sul de Futsal.
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OPINIAO
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'" Reformar é preciso

,
'.'

A cúpula da CUT. (Cen
tral Única dos Trabalha
dores) está cobrando agili
dade do presidente Lula no

que diz respeito a reforma
sindical. Ontem, o presi
dente da CUT (Central
Única dos Trabalhadores ),
Luiz Marinho, afirmou, em

São Paulo, que é essencial

que a reforma sindical seja
aprovada ainda este ano,
enfatizando que não tem

sentido o presidente Lula,
com sua história (de
sindicalista), passar o

mandato e não batalhar

pela reforma sindical no

Congresso. Na quarta-feira
da semana que vem,

Marinho, representantes de
outras centrais sindicais e

líderes de empresários se
reunirão com o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva e

com o ministro do Trabalho,
Ricardo Berzoini, para
discutir a tramitação da
reforma sindical no Con-

FRASES

gresso. O encontro é uma

forma de pressão ao pre
sidente, que tem adiado a

discussão sobre a reforma,
mas, sempre que tem opor
tunidade, enfatiza a

necessidade de se promover
a reforma. O presidente da
CUT disse que o grupo
manterá também encontro

com os presidentes da

sunto, mas sabe-se que

representantes de outras

centrai sindicais que não a

CUT são contrárias à re

forma. O assunto é polêmico
e requer muito cuidado do

presidente Lula, especial-r

mente por ter sido eleito a

partir do apoio dos
sindicatos de todo o Brasil.

'Sabe-se que a reforma

lJi> Ano passado, por ter sido ano eleitoral
a discussão sobre a Reforma Sindical foi

prorrogada para 2005

Câmara,
.

Severino
Cavalcanti (PP-PE), e do

Congresso, senador Renan
Calheiros (PMDB-AL), para
discutir a agilização dos
debates. O que a liderança
da CUT almeja é que a

reforma seja aprovada ainda
este ano. Os sindicalistas e

lideranças de trabalhadores
de Jaraguá do Sul e região
ainda não se pronunciaram
publicamente sobre o as-

sindical vem sendo
discutida há muito tempo,
mas não se sabia das
dificuldades de se promover

mudanças que vão mexer

justamente com a classe que

praticamente elegeu Lula
como presidente do Brasil.
Ano passado, por ter sido
ano eleitoral, a discussão
sobre o assunto foi pror
rogada. 2005 está come

çando e os interessados na
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reforma começam a pres
sionar o presidente. Entre as

conseqüências da reforma,
lideranças sindicais apon
tam o fim da unidade
sindical e a fragilização do
movimento sindical dos
trabalhadores. Uma das

possibilidades rechaçadas
por quem é contra a reforma
é formação de sindicatos

por empresa, gerando o

plurisindicalismb. O an

teprojeto da reforma
sindical tem 237 artigos,
entre eles os que tratam

da nova' organização sin

dical" organização por
local de trabalho, direito
de greve, custeio de enti

dades sindicais, nego

ciação coletiva e contra

tos coletivos e finalmente
a criação do Conselho
Nacional das Relações de
Trabalho. Resta saber se a

tal reforma sindical vai
reverter em benefício para
os trabalhadores.

"Quero agradecer a oportunidade que o treinador está me dando. Estou muito determinado e

confiante no meu futebol e quero corresponder à altura';

• William,jogador recém-promovido da equipe Juvenil de Malweee um dos destaques da goleáda de ontem, em entrevista à Rádio

Jaraguá.

Mundo I Pessoas & Fatos I
lJi> ITÁLIA

Universidade doVaticano
inicia curso sobre satanismo
Preocupado com o poderde sedução do demônio,
uma universidade ligada ao Vaticano lançou seu

mais novo curso: sobre satanismo, magia negra e

exorcismo.q, curso para clérigos e seminaristas na

Academia Pontifícia "Regina Apostolorum" de
Roma foi criado devido a uma preocupação com

práticas satânicas entre jovens, especialmente na.

Itália. Num caso em janeiro na Itália, oito pessoas
que pertençam a uma seita satânica foram levadas
a julgamento pela suposta participação em três
assassinatos rituais.Uma das vítimas era umamenina
de 19 anos que foi morta a facadas em 1998. (AE)

lJi> CHINAo

I
•

lJi> HONDURAS

Grupo humanitáriodenuncia
espiãodesignado para alto posto
o Comitê de Familiares de De<5aparecidos
(Cofadeh) criticou ontem a designação de John
Dimitri Negroponte como primeiro diretor
nacional dos serviços de espionagem dos Estados
Unidos."Que barbarldadelldlsse à lhe Associated
Press a coordenadora do Cofadeh, Bertha Oliva.
"Os EUA até inventam um cargo para premiar
um personagem nefasto da história de Honduras
e da América Central"Comentou ainda que "a
doutrina de segurança nacional que causou o

desaparecimento de diversos hondurenhos foi
uma política que os EUA impuseram a Honduras
nos anos 80 e Negroponte foi seu executor aqui�
denunciou. (AE)

lJi> IRÂ

Irã conclama OrienteMédio
a formarem aliança
o Irã conclarnou ontem seus vizinhos do
Oriente Médio a criarem uma poderosa aliança
e alertou a todos que permaneçam atentos à

possibilidade de "complôs americanos e

lsraelenses'O chamado iraniano vem à tona

apenas um dia depois de Teerã e Damasco
terem anunciado que formariam uma frente
unida para confrontar eventuais ameaças.
Os EUA têm reforçado recentemente suas

críticas contra a Síria e o Irã, exigindo que
Damasco retire suas tropas do Ubano e

acusando Teerã de gerenciar em segredo um

programa nuclear bélico. (AE)

lJi> 'EUA

Michael Jackson recebe
alta do hospital
o astro popMichael Jackson recebeu alta após uma
curta internação hospitalar para tratamento de
sintomas de uma forte gripe que levaram amais

uma adiamento da seleção do júri de séu julga
mento por pedofilia.O cantor voltou para o rancho
Neverland na noite de ontem, disse a porta-voz
dele, Raymone K. Bain, à Associated Press."Ele ainda
não está se sentindo bem,mas ele vai continuar sua
recuperação em casa�disse.Raymóne. Ela disse que
as náuseas e os outros sintomas diminuíram o

suficiente para ele poder deixar o hospital. (AE)

lJi> TAILÂNDIA

Explosão de carro-bomba
deixa 5mortos naTailândia
Um poderoso carro-bomba explodiu perto de
um hotel, causou a morte de cinco pessoas e

deixou mais de 40 feridos no conturbado sul da
Tailândia na noite de ontem, informou. O ataque
ocorreu no mesmo dia em que o primeiro
ministro daTailândia,lhaksinShinawatra,ameaçou
promover cercos a comunidades que apóiem os

militantes separatistas islâmicos do sul do país.O
atentado foi perpetrado perto do Hotel Marina,
em Sungai Kolok, uma cidade de Narathiwat
situada perto da fronteira com a Malásia. O

tenente coronelWej Suwannaraj acredita que os

explosivos colocados dentro do carro tenham
sido acionados por controle remoto. De acordo
com a polícia, a explosão deixou cinco mortos e

40 feridos. (AE)

CORREIODO POVO

China enviará emissário
à Coréia do Norte
A China enviará um representante do alto escalão
do Partido Comunista à Coréia do Norte ainda
esta semana informou o governo ontem. O envio

do emissário faz parte dos esforços de Pequim
para convencer o governo norte-coreano a voltar
à mesa denegociações depois de ter admitido a

poss� de armas nucleares. Negociadores
americanos e sul-coreanos estiveram em Pequim
em busca da ajuda chinesa para persuadir a isolada
Coréia do Norte a retornar às negociações
multinacionais sobre o desarmamento de

Pyongyang suspensas em junho último. As

conversações eram protagonizadas por China,
Estados Unidos, Japão e Rússia, além das Coréias
do Norte e do Sul. (AE)
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SUA OPINIÃO

''Desenganado pelos
médicos... " Cobaias e otários?

EliasMattar Assad*

Comum nas pessoas de nossa geração ouvir isto das
mais velhas referindo-se a alguém doente para o qual a
medicina já não tinha quaisquer soluções. A partir daí
entregava-se o paciente a própria sorte.

Com o avanço tecnológico projetando
constantemente luzes nesse campo científico,
supúnhamos estarmos no paraíso de Asclépio (Esculápio,
na mitologia romana) "deus da medicina" ou próximo
dele. Hospitais, mormente particulares, templos
sagrados onde se efetuam curas com ciência aplicada ...

Espécie de "tiro de misericórdia" nessa certeza

sonambúlíca, vimos, ano passado em programa televisivo

nacional, que alguém daria um milhão para quem quer

que provasse cientificamente que a homeopatia
funciona... (isto ficou em aberto). Agora, identicamente,
uma respeitável revista desnuda ao público os bastidores

dos laboratórios, colocando em dúvida critérios dos

órgãos oficiais de controle da eficiência e qualidade de

tais drogas (mesmo o estadunidense), alarmando a

sociedade com afirmações generalizadas de que estes ou
.

aqueles produtos teriam sido retirados do mercado e

outros enquanto benfazejos para uma coisa, nefastos para
outras e colocações do gênero ... Para completar o quadro,
fez cálculo mercantilista envolvendo cifras bilionárias

deste ou daquele medicamento (direcionando que
consumidores são espécies de cobaias e otários aomesmo

tempo). Isto deve ter causado uma corrida aos

consultórios: "doutor, o senhor me receitou esta porcaria?"
E omédico: "seumédico sou eu ou a televisão e a revista .. ."

como se ele já não tivesse feito avaliações técnicas em
seu sagrado ofício. Afinal quem responde por eventual
erro é ele!
A gravidade disto é tamanha que não posso imaginar

os conselhos demedicina e farmácia, governo, ministério
público, órgãos de defesa do consumidor, meios de
comunicação silenciarem 'não esclarecendo
exaurientemente a questão (por menos se instaurou

CPI). Caso isto não ocorra, para quem acreditava que
medicina e farmácia curam, agora resta o medo que essa

paranóia ou verdade deflagrada originou. Isto interfere
com aspecto psicológico da cura e com a credibilidade
dessas instituições.

Os "antídotos" seriam debates e campanhas para
esclarecimento da nação - resgatando a verdade. Afinal,
se a homeopatia realmente não funcionasse, como
explicar a existência de médicos e farmácias

homeopáticas?Omesmo com os remédios elencados pela
revista e comentários feitos, ou seja, se assim ocorre onde
está o controle e a fiscalização nesses vitais temas de
saúde pública ... Estamos expostosi,

Nenhum esclarecimento fará com que "desenganado
pelos médicos". passe a significar. a vida inteira

enganados ...

*advogado, presidente da Associação Paranaense dos
Advogados Criminalistas e vice-presidente da Brasileira •

eliasmattarassad.corn.br

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

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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MOSAICO�INTERINo-----------------------,
... Licitação
A Câmara de Vereadores abre, no próximo
dia 28, licitação para contratação de
empresa de Publicidade e Propaganda
para divulgação de serviços e ações
necessárias à execução da polltlca de

Comunicação Social do Legislativo. A
abertura da licitação acontece às
1 4h30, na sala de reuniões da Câmara.
O instrumento convocatório poderá ser

adquirido no setor administrativo da
Câmara, na Av. Getúlio Vargas, 621, no
horário das 8 às 1 1 �30 e das 13 horas
às 17h30. O contrato terá duração de
um ano.

... Mobilização
o Diretório do PT de Schroeder
aderiu à campanha "Fale agora ou

pague para sempre" deflagrada
pelo deputado estadual Dionei da
Silva. Estão sendo' colhidas
assinaturas em um abaixo-assinado
como forma de protesto da

população contra a cobrança de

assinatura básica de telefone fixo.

Projeto da bancada petista que

extingue a tarifa foi vetado pelo
governador Luiz Henrique da
Silveira (PMDB) na Assembléia

Legislativa.

... Horário
A Prefeitura de Guaramirim retoma o

atendimento m horário integral
somente a partir do dia 10 de março.

Enquanto as outras administrações
públicas municipais da microrregião do

Itapocu já encerraram o horário de verão,
Guaramirim continua atendendo em

meio-expediente. A alternativa é válida

porque gera economia ao município e

encerra junto com o fim do horário de
verão. Resta saber se a comunidade, que
já voltou ao ritmo normal de trabalho

pós- férias, não se ressente desse horário
prolongado de verão.

... Sonho
o prefeito de Jaraguá do Sul, Moacir
Bertoldi, disse mais uma vez essa

semana que está realizando um

sonho acalentado há 15 anos, que é

o de ser prefeito de Jaraguá do Sul.

Afirmou, inclusive, que somente

decidiu se filiar a um partido porque
a lei não per.mite candidaturas

avulsas. Se fosse permitido o lança
mento a cargos públicos de candi

datos sem partido, Bertoldi afirmou
que sentiria à vontade em dispensar
uma sigla. Salientou ainda que não

pretende prosseguir na vidà pública.

... Questionamento
Quem se inscreveu no programa de
arrendamento' residencial - 144

apartamentos no Jaraguá Esquerdo,
proximidades do Estádio João Marcatto

=, está esperando por informações sobre
a data de entrega dos imóveis.lnscritbs
no programa afirmam que as ligações
feitas na esperança de obter dados
sobre o assunto resultam em mais

dúvidas. Cerca de 300 pessoas foram
selecionadas para o programa, e

esperavam para o início desse ano uma

resposta definitiva em relação a data de

entrega.

SUGESTÃO

Vereador do PT propõe
julgamento popular

CAROLINA TOMASELLI

.... Parlamentar sugere
que comunidade
analise se deve ou
não sair do partido

SCHROEDER - o vereador
Manoel Burgardt (PT), oMaicon,
propõe que o PT realize um'

julgamento popular para decidir
sobre o caso dele. O parlamentar
está sendo analisado por uma

comissão do partido em função de
ter contraríadli'á'tlêóísão dd'PT r,

de se candidatar 'à presidência da
Câmara Municipal e votar-no ,.

candidato Rudibert Tank

(PMDB), eleito presidente por
unanimidade.

No último dia 5, quando
Osnildo Konell foi eleito presidente
provisório da Executiva, o partido
também discutiu medidas a serem

tomadas com relação ao vereador,
que recebeu ofício por escrito e

teria uma semana para apresentar
defesa. O prazo terminou ontem.

Na opinião de Burgardt, não há
motivo para se discutir o assunto,
mas vai marcar reunião com o PT

para a próxima semana para tentar
um acerto. "Não tenho intenção
de sair do PT, mas se a maioria

achar que devo me desfiliar, eu
saio", garantiu.

Segundo o vereador, a decisão
de votar em Tank não foi tomada

Burgardt: "Não votei por cargo nem por interesse, mas pela comunidade"

de maneira individual, mas

resultado de uma consulta popular
com aproximadamente 50

famílias, que foram favoráveis ao

apoio. "Respeito o partido, mas
indiferente da sigla que eu

participe, a comunidade vem em '

primeiro lugar", reforçou, em uma

alusão à posição dos dirigentes do

partido, que defendem as

discussões sobre apoio à eleição da
Mesa Diretora e projetos na base

petista.
Filiado ao PT há quatro anos,

ele acrescenta que a decisão de

apoiar o candidato peemedebista
foi informada ao suplente de
vereador, Moacir Zamboni, e ao

então presidente João Reis e

assessor Osnildo Konell. "Por isso

gostaria que fosse feito um

julgamento popular, inclusive com
a participação de todos os

candidatos a vereador do PT, para
ver quem é o vilão. Muitos falam
em democracia, mas não escutam
a comunidade", argumentou.

Primeiro vereador petista eleito
em Schroeder e o terceiro mais

votado, Burgardt revelou que
inclusive já recebeu convite para

integrar outros partidos, mas que a

intenção é ficar no PT. Ele disse

que se houver acordo e

permanecer na legenda, em

';, . .s�eI!J.btQ,®,Y� t9wªr.J.l:II;la (l9�a
decisão depois de analisar a

diretoria que será eleita. "Vou
analisar quem será eleito, porque
o presidente precisa ter crédito. Se
não for um bom 'nome, o partido
pode ter prejuízos", comentou.

O presidente interino da

legenda, Osnildo Konell, informou
que o parlamentar receberá
advertência e punição, que ainda
está sendo analisada pelos
dirigentes do PT. Segundo Konell,
além de ter ido contra a

determinação do partido na

eleição da MesaDiretora, Burgardt
decidiu por conta qual comissão
da Câmara de Vereadores iria

integrar. "Ele (Burgardt) tem que
reconhecer que teve atrito entre a

orientação do partido e o que fez.
Precisa conversar conosco e

reconhecer o erro", mencionou.

Deputado Assis participa de encontro com diretoria do,PT
SCHROEDER - A diretoria

provisória do PT se reúne no próximo
sábado, a partir das 19 horas, com o

deputado estadual Francisco de Assis
e assessores. Na pauta do encontro,
que acontece na residência do

presidente interino da legenda,
Osnildo Konell, está a avaliação das
eleiçõesmunicipais do ano passado e
as eleições de 2006. Assis, que deve
brigar por uma vaga na Câmara

Federal, vai apresentar as propostas
de mandato.

Konelllembra que quatro. das
Executivas do PT namicrorregião
Corupá,Guaramirirn,Massaranduba
e Schroeder - estudam quais os

candidatos que apoiarão nas eleições
do próximo ano. Os presidentes
petistas, inclusive, não descartam a

possibilidade de lançar um terceiro

nome a deputado estadual pela
microrregião, que tem como pré-,
candidatos o vereador Evaldo

Junckes, de Guaramirim, e o

deputado estadualDionei da Silva.
[unckes, inclusive, já anunciou

dobradinha com o deputado
joinvilense, mesmo contrariando a

opinião de lideranças políticas do

partido, que apóiam a ca�didatura
do deputado Dionei. "O PT sempre
vai criando novas lideranças. Dentro
desse pensamento, acredito que
Dionei deveria concorrer para

deputado federal, até porque terá

apoio para a candidatura, e eu para
deputado estadual", alegou [unckes.

Segundo Konell, pesquisa
realizada recentemente apontou

que o PT teve alto índice de

aprovação nas últimas eleições. De

acordo com a pesquisa, a cada mil
eleitores, 7,63% são filiados ao

partidoemMassaranduba, 3,63% em

Jaraguá do Sul, 7,39%emCorupáe
10,3% emGuaramirirn. "Schroeder
foi o campeão, com um índice de

14,3% dos filiados a cada mil

eleitores", relevou.
Na semana passada, o

presidente do PT de Massa

randuba, Rodolfo Stringari,
reforçou que. a intenção das
executivas é fortalecer o PT na

microrregião, levando as discussões
para a basedo partido e não de forma
individualizada. "Penso que as

discussões devem acontecer dentro
do partido, porque existem outros

nomes que podem disputar as

eleições. Deve ser uma decisão em
conjunto", comentou.'

Konell diz que Assis apresentará
as propostas demandato

Governo trabalha com corte

menor no orçamento de 2005

BRASÍLIA - O governo poderá
realizar um corte menor no

Orçamento da União deste ano

porque decidiu trabalhar com um

déficit nas contas da Previdência
Social menor do que aquele
estimado inicialmente. A intenção
do governo é projetar um déficit
de R$ 35,5 bilhões, e não de R$ 40,9
bilhões, como divulgado no início
do mês. A mudança da projeção
decorre de um ganho adicional na
arrecadação do INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social), que
será perseguida pela nova secretaria
da Receita Previdenciária, em fase
de estruturação. A estimativa de
rombo de R$ 40,9 bilhões nas contas
do INSS foi feita em bases

conservadoras, que incluía uma

previsão de receita de R$ 102,3
bilhWi�I., ,), _, __

De acordo com a área técnica,
é essa a receita que a Previdência

consegue justificar, no momento,
com base na expansão da massa

salarial, sobre a qual incide a

contribuição previdenciária de 20%
sobre a folha. Acontece que a

Previdência acredita que é muito o

provável que a receita chegue a R$
107,7 bilhões, o que reduziria o

déficit em R$ 5,4 bilhões.
Para chegar a R$ 107,7 bilhões de
arrecadação, a Previdência conta
com receitas extraordinárias, como
por exemplo a recuperação de
crédito que, no ano passado,
superou em R$ 2,2 bilhões a meta

prevista. A recuperação de crédito
melhora num cenário ma

croeconômicomais favorável. Com
mais dinheiro entrando no caixa,
as empresas se sentem incentivadas

5'3

):)

a quitar ou parcelar dívidas. A
estimativa de receita de R$ 107,7
bilhões é a mesma que consta da
lei orçamentária deste ano.

Gastos - O mesmo não ocorre

com as despesas.A previsão da área
técnica do governo é de que haverá
um acréscimo de R$ 2 8 bilhões nos

gastos com benefícios previden
ciários, em relação ao qulC está

estimado no orçamento. Assim,
somente para acomodar esse

aumento de despesas, o governo
será obrigado a realizar um corte

de R$ 2,8 bilhões em outros gastos.
A queda no déficit previsto poderá
ser confirmada ao final d� primeiro
trimestre do ano, tempo consi

derado suficiente pelos técnicos

para a análise dos dados globais da
economia. A primeira revisão do
déficit está prevista para o mês de
abril. Na revisão, os técnicos se

deterão também na análise dos

gastos, que pode ou não ser uma

boa surpresa.
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• A intenção do governo é,
projetar um déficit de R$

,

35,S bilhões, e não de R$
40,9 bilhões, como
divulgado no início do

mês.
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• Amudança da projeção
decorre de um ganho
adicional na arrecadação
do INSS, que será

perseguida pela nova

secretaria da Receita

Previdenciária, em fase de

estruturação.

ASSOCiAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO JOÃO PESSOA
RUA FRANCISCO PANSTEIN, 59 - CENTRO COMUNITÁRIO

COHAB ITAPOCUZINHO I - JARAGUÁ DO SUL - Se.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PIeleição da Diret.oria da Assocíação deMoradores do Bairro João Pessoa

Convocamos todos osmoradoresdoBailTOJoãoPessoa a comparecerem na sededa nossa Assocação
deMDradDres,dia 19de Fevereirode2005 às 13h e30min em primeira convocaçêo,coma presença
de 2/3 (dois terços) dDS associados ou 15 minutos após. CDm a presença de qualquer número de
associados, para participarem da Assembléia GeralOrdinária. com término previsto para as 15 horas,
Local:Rua: FranciscoPanstein, lote n°59 (CentroComunitário -sededaassociação)
OBS: ruaem frente a IgrejaCatólica SãoJosé

- Leitura do EditaldeConvocação
Helçáo e posse da diretoria Executiva eConselho Fiscal da Assoclação deMoradores, dentre as chapas
previamente inscritas. p/o biénio 2005/2006.

Para elelção da Diretoria Executiva eConselho Fiscal, deverão serregistradaschapascDmpostas pelos
associados maiores de 18 anos em pleno gDZD de Seu diretore, até o doa 17/02/2005, CDm o

responsável pela Corníssáo deeleiçãD.5r.Aparecido DonizetiGonçalves,rua Franclsco Panstein nO

304 (em frente omercado do Antonio Mittelmann).
Terãodireito de exercer.o dlreito deVDtD tDdDS .osmoradores que tenham idade igualou superir a

.

16anos e residam no bairro JDãD PeSSDa a mais de 02 meses e compareçam munidos decarteira de
identidade ou título de eleitor.

AparecidoDonizetiGonçalves
ResponsávelpelaComissãode Eleição

ORDEM DODIA

Jaraguá do Sul, 01 de Fevereiro de 2005.
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Candidatos a empresários vão
receber treinamento gratuito

RAPHAEL GONTHER

MÁRCIA BENTO
.

... Sebrae lançou
ontem o programa de
auto-atendimento

'Negócio Certo'

JARAGUÁ DO SUL - A

agência do Sebrae (Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e

Pequenas Empresas) de Jaraguá
do Sul lançou ontem o programa
"Negócio Certo". Segundo o

Diretor Superintendente do
Sebrae/SC, Carlos Zigelli, o

objetivo do programa é

democratizar o atendimento da

agência. O programa, que é

inteiramente gratuito, pode ser

acessado nas agências do Sebrae,
na internet, em apostilas, através
do 0800 ou via CD-Rom.

.

O Projeto é voltado para
todos os catarinenses. Para o

presidente da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul) Paulo Obenaus,
o projeto vem de encontro com

as necessidades dos empresários
iniciantes. "Vivemos em uma

região empreendedora", lem
brou. "Negócio Certo" é dividido
em várias etapas, respeitando o

perfil de cada empresário.
"Atende quem ainda não sabe

qual negócio montar: quem já

Diamantaras: "t uma ferramenta para descobrir a melhor maneira de montar a própria empresa"

está na primeira fase e também
os que já estão com a idéia e a

pesquisa de mercado prontas, mas
ainda não sabem administrar",
explicou o gerente de co

municação e mercado do Sebrae,
Spuros Diamantaras.

O programa esta sendo
implantado em fases. Os testes

fora� feitos em três cidades,
Joinville, Joaçaba e Itajaí. A

.

próxima fase inclui mais 12

cidades, entre elas Jaraguâ do
Sul. Depois o projeto vai ser

levado para as outras agências do
Sebrae no Estado.

Com o projeto, o Sebrae-SC
espera reduzir o índice de
mortalidade das novas empresas.
O estudo realizado no ano

passado, pelo Sebrae, comprovou
que 50 a 52% das empresas

fecham entre o segundo e o

quatro ano de vida. "A mor

talidade é altíssima", afirmou
Diamantaras que acredita na

função social do projeto. "Com o

"Negócio Certo" vamos diminuir
o número de empresas que
nascem fadadas a morrer, e

também vamos ajudaros que têm
chances de entrar no mercado

para ficar", completou.

Prefeituras da região iniciam entrega dos carnês de IPTU
GUARAMIRIM- A prefeitura de

Guaramirim já iniciou a entrega
dos carnês de IPTU, que este ano

vem com reajuste de 10,5%. Os
carnês estão sendo enviados para

.

as residências permitindo que os

contribuintes possam se programar

quanto à melhor forma de pagar o
tributo. Quem optar pelo
pagamento em cota única terá três
datas para efetuar a quitação: 21
de março, com 20% de desconto;
20 de abril, corillO% de desconto
ou 20 de maio, com 5% de
desconto. Os contribuintes que
optarem pelo pagamento parcelado
em seis vezes, perdem o direito ao

desconto. Neste caso, a primeira
parcela deverá ser paga no dia 21
de março. Em 2004 a arrecadação
com o IPTU no município foi de
R$ 545 mil, registrando uma

inadimplência de 50%. Para tentar
reduzir este índice, a secretaria vai
atualizar o cadastro econômico do

município e a fiscalização será

intensificada. "Apartír da próxima:
segunda-feira, os fiscais começam'
a visitar os contribuintes, tanto
físicos quanto jurídicos, que estão
em débito, para tentar uma

negociação", informa o secretário.
Em Schroeder, a retirada dos

carnês, que iniciou na última

terça-feira, estende-se até o dia 10
de março, quando vence o prazo
para pagamento em cota única,
com desconto de 20%. Em 10 de

março também deve ser paga a

primeira parcela, para quem optou
pelo parcelamento em três vezes.
Ainda há a opção de pagamento

em cota única em 12 de abril, com
10% de desconto ou em de 12maio
com 5% de desconto. Os carnês
devem ser retirados no setor de
Tributação da prefeitura. Junto
com o IPTU, que teve reajuste de
12%, estará sendo cobrada a taxa

de coleta de lixo. De acordo com
o secretário de Administração e

Finanças, DenílsonWeiss, no ano
passado a prefeitura de Schroeder
arrecadou R$ 380 mil, registrando
inadimplência de cerca de 25%.

Em Corupá, os carnês

começaram a ser entregues esta

semana e os contribuintes devem
fazer a retirada do documento na
Câmara de Vere'adores, das 8h às

12h e 14h às 17 h. O reajuste do
IPTU foi de 6,13%, e junto com o

tributo está sendo cobrada a taxa

de limpeza pública. O pagamento
em cota única, com 12% de
desconto, deve ser feito até 15 de

março, data em que também
vence a primeira parcela para
quem optar pelo pagamento em

cinco vezes, sem desconto. As
demais parcelas vencerão sempre
nos dias 15 de cada mês. Em 2004,
Corupá arrecadou R$ 540 mil e,
de acordo com o secretário, Oto
Weber, a inadimplência ficou em

torno dos 15%.
EmMassaranduba, a entrega

dos carnês já começou no dia 17
de janeiro, com reajuste del0%.
Junto com o IPTU será cobrada a

taxa do Alvará de Localização e

Permanência das indústrias,
comerciantes e prestadores de
serviço. O pagamento do imposto

De acordo com Schmidt, o valor do IPTU é de cerca de R$ 11,5 milhões

à vista deve ser feito até 10 de

março, com direito a 10% de
desconto. Namesma data vence a

primeira parcela para quem optar
pelo pagamento em quatro vezes,

sem desconto. De acordo com o

diretor' do Departamento de

Administração e Finanças, Hilário
Fritzke, no ano passado omunicípio
arrecadou R$ 247 mil com a

quitação do imposto; tendo

registrado inadimplência de

aproximadamente 25%.
Em Jaraguá do Sul, os carnês

do IPTU, que teve reajuste de
5,8%, estão sendo entregues através
dos correios. O contribuinte poderá
quitar o tributo em parcela única,
com desconto de 15% e

vencimento em oito de abril. Quem

pagar em parcela única até 10 de
maio recebe desconto de 10%. Os
contribuintes que optarem por

pagar em até oito parcelas, não terão
desconto e a primeira parcela
vencerá em oito de abril. As outras

parcelas podem ser pagas até o dia
10 de cadamês. Junto com o IPTU
estarão sendo cobradas as taxas de

limpeza pública e conservação de
.

vias, que este ano tiveram

acréscimo de 9,6%. De acordo com
o secretário de Gestão, Marcelino
Schmidt, o valor do IPTU lançado
é de cerca de R$ 11,5 milhões. A

prefeitura está estudando formas de
receber dos contribuintes em débito

que, de acordo com o secretário,
somam umadívida de quase R$1O
milhões.(EB)

INFORME CP -----.

... CARTÕES DE CRtDITO

Faturamento foi de R$ 9,1 bi
o faturamento do mercado de cartões de crédito foi de R$ 9,1
bilhões em janeiro, o que representou aumento de 22,5% sobre

o resultado verificado em janeiro de 2004. Os dados fazem parte
do estudo Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de

Pagamento, divulgado hoje (17) pela Credicard. De acordo com

o levantamento, o faturamento correspondeu a 113 milhões de

transações e a uma compra média de R$ 80. O total de cartões

em circulação no País atingiu 53,1 milhões em janeiro de

2005.Para o mês de fevereiro, a previsão é de que o setor fature

R$ 8,4 bilhões, com crescimento de 19,6% em relação ao mesmo

mês do ano anterior. O estudo projeta que a compra média

deverá ter valor de R$ 79 e que o número de cartões em

circulação chegará a 53,5 milhões de plásticos. No acumulado

do bimestre janeiro-fevereiro de 2005, a Credicard estima que
o faturamento do mercado de cartões deverá atingir R$ 17,4
bilhões.

... AVIAÇÃO
Parceria reativarAeroporto 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 31 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 lnfraero, 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 Infraera, 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/Criciúmq/Porto Alegre,

.

além de um serviço de táxi aéreo entre Criciúma e Florianópoli
até a conclusão da duplicação da BR-' 01.

... CAFÉ

Redução da oferta
A redução da oferta mundial de café tem qarantido alta
consistente dos preços do produto. Os contratos futuros na New

York Board of Trade (Nybot), de Nova York, alcançaram nesta

semana os níveis mais altos dos últimos cinco anos. Junto com o

açúcar, o café poderá contribuir para amenizar as perdas na

balança comercial do agronegócio este ano, já que outras

importantes commodities agrícolas, como soja, milho e trigo,
amargam baixos preços.O ministro da Agricultura, Roberto
Rodrigues, durante seminário esta semana em Brasília, avaliou.
que o ciclo de preços ruins para a cafeicultura terminou. A.saca

do café no Sul de Minas bateu em R$ 300,00 livre ao produtor
nesta semana. Há um ano a saca valia cerca de R$ 200,00. Em

2002, quando os preços tiveram queda histórica, a saca estava

em R$ , 10,00. Segundo o ministro, no próximo ano a oferta
também será menor do que a demanda.

... BNDES

Participação acionária
o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e

Social, que está preparando uma nova política para o mercado

de capitais,já definiu que pretende analisar a compra de fatias

acionárias em empresas de médio porte com potencial de
crescimento e rentabilidade. Este vai ser um dos focos do

retorno do BNDES para participações de renda variável,
.

atividade que na gestão anterior perdeu importância relativa
dentro do banco.O diretor Armando Mariante Carvalho explica
que as empresas brasileiras passaram por forte processo de

mc5dernização e amadurecimento desde a década passada,
processo que aperfeiçoou as grandes companhias, mas

também gerou uma espécie de "purificação" das empresas
de médio porte. Por isso mesmo, o banco tem "procurado
olhar com muita atenção" ao retorno à renda variável, com
ênfase para as médias empresas. Um exemplo da estratégia
do banco foi a aprovação da subscrição de ações da Microsiga,
no valor de R$ 40 milhões.

.
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SOLUÇÃO

Deficientes auditivos recebem
-,

aparelhos gratuitamente
� Foram entregues
ontem 348

aparelhos auditivos
para 174 pessoas

}ARAGUÁ DO SUL - Deficientes
auditivos cadastrados no "Programa
de Atenção à Saúde Auditiva",
receberão durante esse mês os

aparelhos auditivo: sem nenhum
custoOs testes dos aparelhos auditivos
estão sendo realizados na sede da
MDAV (Associação Assistencial
dos Deficientes Auditivos). Ontem
foram entregues 348 aparelhos para
174 portadores de deficiência
auditiva em solenidade realizada a

partir das 20 horas, no auditório do
Centro de Profissionais Liberais.

Durante toda a tarde de ontem
foram realizados os teste dos aparelhos
nos usuários.Uma das fonoaudiólogas
Marjólie Lenzi Steinerpor, testou o
aparelho auditivo emCaioAugusto
Araldi, 16 anos. "Estououvindo todo
mundo", descreve o jovem, contente
ao escutar pela primeira vez.

O programa foi desenvolvido
através de uma parceria entre a

MDAVe a Prefeitura dé Jaraguá
do Sul. Esses aparelhos custam de 8

/

Caio Augusto Araldi, 16 anos, testou o aparelho ontem à tarde e ouviu pela primeira vez

a 11 mil reais, explica a coor

denadora da AADAV, Luiza
Helena Rosa.Os recursos para

aquisição dos aparelhos, no valor de
R$505.690,00, foram recebidos do
FAEC (Fundo de Ações Estra

tégicas e Compensação) do
Ministério daSaúde/SUS. EmSanta

Coral da Unerj renucra as

atividades com vagas abertas

}ARAGUÁ DO SUL - o Coral da
Unerj (Centro Universitário de

Jaraguá doSul) realiza nos próximos
dias 22, 23 e 28, testes de seleção
para pessoas interessadas em integrar
o grupo mantido pela Instituição.
Podem participar da seleção
acadêmicos, professores e

funcionários da Unerj.
De acordo com a maestrina

Liara Roseli Krobot, até o' ano

passado o coral era formado
somente por alunos e oferecia 37

vagas. Em 2005, a coordenação
estender a toda a comunidade
acadêmica a. oportunidade de

participar do grupo de coralístas,
aumentando o número total de

vagas para 50 participantes, Além
de dar continuidade a todos os

projetos nos quais o Coral já está

integrado tradicionalmente, ameta
para este é participar de eventos

como' os encontros de corais

universitários em [oinville, Curitiba,
São Bento do Sul e Jaraguá do Sul,

das atividades organizadas pelos
diversos setores daUnerj, de eventos
municipais, as apresentações noAsilo
Lar das Flores e em hospitais, bem
como retomar o projeto "Show de
músicabrasileira", previsto para omês
de agosto.

"Este é um projeto ambicioso

porque nele desenvolvemos além da
música vocal com quatro ou mais

vozes, também a música

instrumental, a participação de
solistas e de artistas cênicos, buscando
mostrar ao nosso público uma visão
inovadora e diferenciada da arte da
música coral", assinala Liara.

Em 2004, o grupo cumpriu uma
agenda intensa, participando de 28
apresentações, das quais inclui-se a

.

participação como coral convidado
no curso de regência coral
promovido pela Secretaria I

Municipal de Cultura, Esporte e

Lazer de Jaraguá do Sul de 10 a 13
de março, onde atuou no concerto
de encerramento.

Catarina, segundo dados do IBGE,
há cerca de 134 mil surdos. Todo
mês, em Jaraguá do Sul, o número
de pacientes novos atendidos pelo
programa gira em torno de 130

pessoas com problemas auditivos.
Segundo Luiza, 457 usuários estão

cadastrados, entre eles estão os que

serão beneficiados neste mês, e as

outras 45 pessoas que receberam em

setembro do ano passado. Luiza
lembra que os pacientes recebem os

aparelhos de acordo com a ordem
de registro feita na AADAV,
independente do grau da de
ficiência.

MPSC destina R$ 18,8 mil
para Casa de Comércio Weege

FLORIANÓPOLIS - Nos últimos

.
meses, o MPSC (Ministério
Público de Santa Catarina), por
intermédio do FRBL (Fundo para
Reconstituição de Bens Lesados),
destinou R$ 145,8 mil para
execução de três projetos de

preservação e recuperação am

biental e do patrimônio histórico
e cultural de Santa Catarina. Os
recursos estão sendo aplicados em
programa de educação
ambiental na Cachoeira do Bom

Jesus, em Florianópolis, no

Parque Estadual da Serra do
Tabuleiro e na restauração da
Casa de Comércio Weege, em
Pomerode - construção de estilo
enxaimel do final do século XIX

que in tegr a o Patrimônio
Histórico do Estado, tombada
pelo Decreto Estadual nº 5.924,
de 21 de novembro de 2002.

No final do ano passado,
convênio firmado com a

Fundação Cultural de Pomerode

destinou R$ 18,8 mil do FRBL

para execução de trabalhos

emergenciais de recuperação da
estrutura da Casa de Comércio

Weege. As obras garantirão a

integridade da edificação, que
abrigava moradia e armazém e foi
um dos importantes centros
comerciais rurais da região.

Para a preservação da
Cachoeira do Bom Jesus foram
destinados R$ 45 mil, e para o

Programa de Preservação do
.

Parque Estadual da Serra do
Tabuleiro foram destinados R$ 82

mil, ambos, recusros do FRBL.
FRBL - É previsto na Lei

Federal n? 7.347/1985 e

regulamentado pelo Decreto
Estadual n? 1.047/1987, o FRBL
é destinado à reparação de ao

meio ambiente, ao consumidor,
a bens e direitos de valores
artísticos, estéticos, históricos e

paisagísticos em todo o território
catarinense.

Encontrado na Etiópia o mais velho Homo sapiens do mundo
AGÊNCIA FAPESP - Uma nova

pesquisa arqueológica acaba de
acrescentar mais algumas dezenas

. de milhares de anos na idade do
Homo sapiens. O estudo foi feito
em fósseis encontrados na região de
Kibish, na Etiópia, e está sendo

publicado na edição de 17 de
fevereiroda revistaNature.

O sítio de Kíbísh é uma espécie
de paraíso arqueológico. Em 1967,
ali foram encontrados ossos dos
mais antigos homens modernos,

com idade estimada em 130 mil .

anos. Alguns anos depois, novos
fósseis foram descobertos de
representantes aindamais velhos do
Homo sapiens, com entre 140mil e
160mil anos. Agora, o novo estudo

. indica que os mais antigos
representantes da espécie andaram
pela região há cerca de 195 mil anos.

"A descoberta puxa considera
velmente para .trás o começo dos
humanos anatomicamente moder
nos", disse um dos autores do estudo,

o geólogo Frank Brown, da
Universidade de Utah, em

comunicado da universidade norte
americana.

Segundo Brown, esticar a

existência do homem moderno em

cerca de 35 mil anos tem um

significado muito importante: "Os
aspectos culturais dahumanidade, na
maioriados casos, apareceram há
cercade 50mil anos. Isso significa 150
mil anos de Homo sapiens sem

bagagem cultural, sem evidências de

que conseguia pescar, costurar ou

tocar algum instrumento musical
rudimentar. Tudo isso veio muito

depois, exceto pelas lâminas feitas de
pedra lascada, que surgiram de 50
mil a 200mil anos atrás, dependendo
da teoria na qual se acredita", disse.

A pesquisa foi conduzida por
Brown junto como também geólogo
Ian McDougall, da Universidade
NacionalAustraliana, e oantropólogo
John Fleagle, daUniversidadeStony
Brook, dos EstadosUnidos.

CP NOTAS
� ANOS80

Garotos Podres noCurupira
Um dos clubes mais tradicionais do cenário independente de Santa

Catarina traz, neste sábado, a lendária banda punk paulistà Garotos

Podres. Depois de um mini-festival, no último dia 5, a dupla traz o

primeiro show nacional do ano. Antes da atração principal, cinco
bandas terão a incumbência de "esquentar" o público pro principal
show da noite. ??? (Paranaguá), Laura's Problem (Curitiba), AI Diaz

(Jaraguá do Sul), Stuart (Blumenau) e Blasé (Joinville) não são bandas
no estilo punk rocklhardcore, como é o caso dos paulistas, o que
não vem a diminuir o espetáculo. Bem pelo contrário. Quem
comparecer ao Curupira poderá comprovar a competência dessas

bandas no palco, mesmo tendo tão pouco tempo de existência.
Os Shows têm início às 19h30. Os ingressos antecipados custam

R$12,00 e na hora R$l 5,00. Informações pelos telefones (47)9121-
2954 / (41)9946-0162.

� CULTURA

SCAR inicia período de inscrições em várias áreas
A Sociedade Cultura Artística (SCAR), de Jaraguá do Sul, mantém
abertas as inscrições para os vários cursos e grupos de diferentes

manifestações artísticas. Matrículas e mais informações estão à

disposição dos interessados pelos telefones (47) 275-2477 ou 370-
6488, ou ainda através do e-mail eventos@scar.art.br.
A SCAR mantém os seguintes cursos e grupos artísticos: Orquestra
Filarmônica de Jaraguá do Sul - Scar; Música Para Todos (Edição
Musical/PianofTeclado); Banda -Cla de Música Euterpe; Grupo de
Câmara (Camerata/Orquestra De Cordas); Coral (Adulto); Dança;
Teatro; Folclore; Oficina De Artes;

� POSITIVO

Carnpanha=O Melhor do Brasil é o Brasileiro"
Nove entre 10 brasileiros gostam da frase "Eu sou brasileiro e não

desisto nunca': Esse é um dos resultados positivos da campanha "O
melhor do Brasil é o brasileiro'; apontados pela pesquisa. nacional
realizada pelo IBOPE Opinião para a ABA, que lidera o movimento,
.que conta com a adesão de mais de 200 empresas de diversos

segmentos, principais veículos de comunicação, instituições e

agências de publicidade. A pesquisa foi feita pelo Ibope Opinião
em caráter voluntário. Já o tema do movimento, "O melhor do
Brasil é o brasileiro" é aprovado por 84% das pessoas.
Os dados foram levantados por meio do IBOPEBUS (pesquisa mensal
nacional do tipo ônibus, em que vários clientes compartilham o

campo, mas só pagam pelas próprias perguntas, cujos resultados
são exclusivos), que entrevistou 2.002 brasileiros com 16 anos ou

mais, entre 9 e 15 de dezembro último. A margem de erro amostral
máxima estimada para os resultados totais, com 95% de confiança,
é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O relatório

pode ser acessado no www.ibope.com.br.

� MINISTÉRIO DAS CIDADES'
.

Material didático sobre deslizamentose inundações
O Ministério das Cidades tornou disponível na internet material
de treinamento para apoiar os governos locais na prevenção e no

enfrentamento de riscos naturais. Sob o título "Curso de
Treinamento de Técnicos municipais para mapeamento e

gerenciamento de áreas urbanas com risco de escorregamentos e

inundações'; o material é composto de um caderno de treinamento
e dez fascículos, que servirão para ministrar aulas e pode se r utilizado

por todos os interessados no tema. A metodologia, adaptada às

realidades regionais,' foi desenvolvida em parceria com o Instituto
.

de Pesquisas Tecnológicas - IPT.
O curso faz parte do Programa Urbanização, Regularização e

Integração de Assentamentos Precários do Ministério das Cidades

que, num segundo momento, irá destinar recursos para investir na

logística, como, por exemplo, aluguel de salas e pagamento de
instrutores. A solicitação de apoio financeiro deverá ser feita pelo
governo estadual junto eo preenchimento de carta-consulta e

I encaminhada ao Ministério. As inscrições, que ainda não estão

abertas,.terão seus prazos amplamente divulgados pelo Ministério

das Cidades e ficarão-disponíveis no sítio www.cidades.gov.br.

� TELEFONE

Abaixo-assinado contra cobrança da tarifa básica
A Associação de Moradores do Bairro Vieiras está distribuindo, em
pontos estratégicos do bairro, folhas onde os moradores vão poder
se unir em um abaixo-assinado, contra a assinatura básica do telefone
fixo.

� EDUCAÇÃO
Escolas vão notificarmaus-tratos contra crianças
Para pôr em prática o Programa Apomt (Aviso por Maus-Tratos
Contra Criança ou Adolescente) do Ministério Público, a Secretaria
de Estado da Educação e Inovação está programando lançamentos
do projeto em todas as Regionais do Estado. O objetivo desses
eventos é qualificar os professores da rede pública estadual para
que saibam identificar casos de violência e lidar com eles, além de.
mobilizar uma rede de instituições parceiras em

defesa das vItimas. O primeiro lançamento regional ocorreu em

Caçador, no último dia 11 e o próximo está marcado para 24 de

fevereiro, na Unisul, em Tubarão, com um dia inteiro de palestras,
depoimentos e explicações práticas sobre a notificação compulsória
de maus-tratos pelas escolas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CP JURíDICO
� Perdão tácito
Demora para apurar falta grave afasta justa causa

o empregador que demora na apuração de falta grave imputada ao

empregado estável e, conseqüentemente, retarda o ajuizamento do

inquérito judicial, perde a oportunidade de demiti-lo por justa causa.

O entendimento é da PrimeiraTurma doTribunal Superior doTrabalho,
que não conheceu recurso de revista interposto pelo Banco do
Nordeste do Brasil SIA (BNB). De acordo com a decisão, a lentidão do
BNB, que sequer suspendeu o empregado acusado de falta grave,
resultou em perdão tácito ao bancário.
Em maio de 1997, o BNB entrou na Vara do Trabalho de Crato (CE)
com um inquérito judicial para a apuração de falta grave contra o

bancário a fim de obter seu desligamento por justa causa. A ação foi
proposta diante da impossibilidade de demissão do trabalhador,
detentor de estabilidade provisória. Ele exercia função de delegado
do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do
Cariri.
Omotivo alegado para o afastamento por justa causa foi o da emissão
de dois cheques sem fundo - cada um no valor de R$ 400,00, o que
provocou o encerramento da conta corrente (funcional) do
empregado no BNB, em maio de 1995. Segundo a instituição
financeira, constantemente credores iam no local de trabalho e faziam

ameaças de cobrança judicial de dívidas do bancário/inclusive por
telefone':
Os fatos, segundo o BNB, resultaram no enquadramento do trabalhador
em dois dispositivos legais que autorizam a demissão por justa causa.

Segundo o artigo 482, "a; da Consolidação das Leis do Trabalho, o
desligamento pode sermotivado por ato de improbidade. Já o artigo
508 da CLT é mais específico ao prever:"considera-se justa causa para
efeito de rescisão de contrato de trabalho do empregado bancário a

falta contumaz de pagamento de dívidas legais exigíveis':
A sentença de primeira instância concluiu pela improcedência do

inquérito para apuração de falta grave, o que foi confirmado

posteriormente peloTribunal Regional doTrabalho da 7a Região (com
jurisdição no Ceará). Ambos os órgãos entenderam que houve perdão
tácito do empregador diante do período de tempo verificado entre

as supostas faltas e o ingresso do BNB na Justiça.
"Fica caracterizado o perdão tácito ante a ausência de relação de
causa e efeito entre a falta supostamente praticada pelo trabalhador,
detentor de estabilidade, e o ato patronal tendente a rompero vínculo
de emprego, tendo em vista o transcurso de quase dois anos entre

um e outro, sem que haja sido determinada a suspensão do
trabalhador; registrou o TRTcearense.
O banco r�c?r�eu.aQtJ�.T< A.1�golJ que ó emprfTgado foi sopturryaz. n� .

emissão de cheques sem fundo e na inadimplência de suas dívidas,
conduta passível dà jU�t��bf6sa.também'a'rgumE{n�0'bqüe·â a'U5'êlfélá'
de suspensão do empregadode suas funções não teria afastado a

possibilidade de ajuizamento do inquérito, pois o ingresso em juízo
deu-se dentro da prescrição trabalhista prevista no texto constitucional.
A decisão do TRT foi considerada acertada pelo TST. "Trata-se de

interpretação correta da legislação aplicável à espécie, considerados
os fatos delineados'; afirmou Lélio Bentes. O relator também frisou a

importância da adoção de providências imediatas pelo empregador.
"Ressalte-se que o simples fato de não ter havido suspensão do

empregado não afasta a obríqação de observância do princípio da
imediatidade. O transcurso de dois anos entre a prática do ato

inquinado de faltoso e a instauração do inquérito administrativo
obviamente não se compadece com o princtpio citado':

Romeo Piazera Júnior,advogado no Escritório Cassuli Advogados
Associados 5/5,Mestre em Ciência Jurídica pela UNIVALI, professor
no Curso de Direito da UNERJ, reproduz'artigo extraído da Revista"
Consultor Jurídico.

Moacyr Rogério Sens
Diretor Técnico
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PARCERIA

A'ssociações de moradores são
novos parceiros da Prefeitura

MARCIA BENTO

�Bertoldi afirma que
função das Associações
é sugerir ações e

fiscalizar atos públicos
]ARAGUÁ DO SUL - o prefeito

Moacir Bertoldi afirmou, na noite
de quarta-feira, que as cerca de
35 Associações de moradores são
os maiores parceiros da pre
feitura. Na reunião, o prefeito
apresentou toda a equipe de
secretários. "As Associações de
Bairros são os representantes
legítimos de cada bairro e sua

principal função como parceiro
da prefeitura é indicar

prioridades e fiscalizar as ações",
afirmou.

Durante a apresentação do
secretariado o prefeito afirmou

que os presidentes das asso

ciações vão receber uma lista
com os nomes e celulares dos
secretários. "É uma forma .de

respeito com o cidadão.", falou
Bertoldi, relembrando a

pro rne ss a de campanha da

humanização da gestão pública.
Para a 2a Secretária da Amobasa

(Associação dos Moradores do
Bairro Santo Antônio) Rúbía
Siarnoncine, a reunião com o

prefeito e o colegiado teve uma

boa repercussão entre os pre-

A patrola da prefeitura arrumou os buracos da Rua RI 006, no bairro Santo Antônio

I

sidentes das associações de bairro.
"Nunca tivemos um rela

I cionamento tão bom com a

prefeitura e secretários", afirmou.
Dentro deste parâmetro a

A:mobasá já está colocando em'
prática as indicações do prefeito.
"Sempre que alguém da

prefeitura vêm ao nosso bairro

peço datas para o término dos

projetos e início das obras, e

quando começam a trabalhar eu
vou lá conferir se tudo está sendo

bem feito".
Entre as reivindicações

antigas da comunidade Santo
Antônio está a limpeza do ribeirão
que corta o bairro. Segundo
Rúbia, o riacho estava cheio de

.

mato, barro acumulado, sujeira e

entulho. Os valos e as bocas de
lobo também estão sendo

consertados pela prefeitura. "Esse
foi o primeiro passo para evitar Os

alagamentos que castigam a nossa

comunidade", afirmou Rúbia,
que acredita ainda que o

problema só vai ser solucionado

quando tubos maiores forem
instalados. "Muitos tubos com 1
metro de diâmetro já estão aqui, "

agora só falta terminar o estudo
de viabilidade".

BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2003

(Em milhares de reais)

Agrônomos do Estado comemoram decisão judicial
]ARAGUÁDOSut- AAssociação

dos Engenheiros Agrícolas do Estado
deSantaCatarina conseguiu, através
de decisão judicial, sustar a

ResoluçãoNormativa emitida pela.
Cidasc (Companhia Integrada de
DesenvolvimentoAgrícola deSanta
Catarinar que permitia aos técnicos

agrícolas emitirem o CFO

(Certificados Fitossanitários de

Origem). Este certificado é um

importante documento, emitido

mediante análise das lavouras e

produtos, que assegura que os

produtos de origem vegetal estejam
livres do perigo de transmissão de

pragas e doenças.
Adecisão acatou os argumentos

de um Mandato de Segurança
interposto pela Associação dos

Engenheiros Agrônomos, a qual
demonstrava que a resolução emitida
pela Cidasc ia contra princípios
básicos das leis que regulamentam o

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

exercício da profissão e dos órgãos
responsáveis pela fiscalização, como
oMinistério daAgricultura e Crea

(Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura) .

Na opinião do diretor regional
do Sindicato dos Engenheiros
Agrônomos de Santa Catarina,
Celso Eduardo Wassmansdorf, é

inaceitável que um técnico

agrícola, com nível médio, exerça
funções que somente devem ser

atribuídas a profissionais com nível

superior, devidamente preparados.
"Não se trata de reserva

corporativista ou de privilégios, mas
. de simples constatação de que
existem atividades cuja reflexão

exige não só a formação técnico

científica, mas um conjunto de

conheçimentos que possam fornecer
o necessário grau de segurança aos

empreendimentos humanos",
completaWassmansdort. (ES)

Senhores Acionistas, .

Atendendo disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de apresentar e submeter à apreciação as DemonstraçOes Financeiras referentes ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2004 e 2003.

Jaraguà do Sul (SC). fevereiro de 2005
A ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCíCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2003 (Em milhares de reais)

ATIVO PASSIVO

Controladora Consolidado .

i Controladora Consolidado

2004 2003 2004 2003 i 2004 2003 2004 �
CIRCULANTE ."""""."."". ...................... 134.048 165.400 1.613.445 1.153.651 CIRCULANTE .... "".""."." .. ,." .. """"."" .. " .. 89.839 76.031 832.848 720.373

DISPONIBILIDADES ." ... " .. 43.561 37.937 660.730 477.470 FORNECEDORES .. "."" .. "." .. "" 85.333 96.662

CONTAS A RECEBER DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E
CLIENTES , .. " .•.. ,."."." •.•. " .. ""."."."".". 450.328 340,459 TRIBUTARIAS " .. , .. ,,, .. ,, .. ,,,, .... ,, .... ,,,,,,,, .. 2,068 1.460 81.412 68.140

E�TOOUES ".".,,, .. ,,,,,,,.,, .. ,,., ... ,, ..... , .. ,,,, .. 424,558 283,835 INSTITUiÇÕES FINANCEIRAS .",,,.,,.,,.,,. 426.439 376.521

OUTROS CRÉDITOS .• "." ......... ""." ...... " 90.487 127.463 77.829 51.887 OUTRAS OBRIGAÇÕES ...... " .. , ........... ". 87.771 74.571 239.664 179.050

REALIZAvEL A LONGO PRAZO 83.148 7.314 235.672 337.390
EXIGfVEL A LONGO PRAZO ............ ", ..... , 6.602 6.995 477.749 341.492

INSTITUiÇÕES FINANCEIRAS """ ......... , 366.665 223.147
APLICAÇÕES FINANCEIRAS ......... "" ..... 127,236 246,152 OUTRAS OEÍRIGAÇCES •..•""" ....... " .. " ... 6.602 6.995 111.084 116.345
PARTES RELACIONADAS .".""'''''''.'.''.'' 75,613
OUTROS CRÉDITOS ..... " .. " ..... "" ..... 7 ..535 7.314 108.434 91.238

PATRIMONIO L[QUIDO ... "" .. "f.., ..... " ......... 1.162.002 861.426 1.162.002 861.426

CAPITAL SOCIAL .".""" .. ".".". 750.000 600.000 750.000 600.000

PERMANENTE ""."" .. "."" 1.041.247 771.738 623.482 432.250 RESERVAS ......... , ...... "".",., .......... ", .. , .... , 412.002 261.426 412.002 261.426
....................

!TOTAL DO ATIVO "" ... .................... -. 1.258.443 944.452 2.472,599 1.923.291 TOTAL DO PASSIVO ."."."." .. ,." .. " ... "", ... , 1.258.443 944.452 2.472,599 1.923.291

Demonsnações Fínanceíras audiladas por KPMG Auditore.lndependentes· CRC-Sp·14.428 "S"SC

Décio da Silva
Diretor Presidente Exocutivo

DIRETORIA

Jaíme Richter
Diretor do Mar'eting

Alidor Lueders
Diretor Admínístrativo e de Relações- com lnvestidores

Controladora
2004 2003

Consolidado

2004 2003

2.602.760 2.015.111

2,203.710 1.694.160

(1.371.902) (1,027,434)
631.806 666.726

(346.421) (283.675)
50,033 63.876

21.172 7.567

(72.523) (55.000)
484.069 399.494

(3.9j.i) (4.623)

480.155 394.871

� (4.363)

(72.072) (82,699)
402.654 307.609

---0.65 --o.so
1,88 1.39

RECEITA OPERACIONAL BRUTA "."."."."."
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA "" .. "." ...

CUSTO DOS PRODUTOS E SERViÇOS
VENDIDOS " .. " ... """ ...... "" .... " .... "."" ....... "

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO ..

DESPESAS OPERACIONAIS .. " ..... "." ." .. ". (2.602) (2,124)
RESULTADO FINANCEIRO· LÍOUIDO ,., .. " 5.732 4.348
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS
OPERACIONAIS ..•...""."" " ,,, ..

RESULTADO OPERACIONAL L(QUIDO " .. ,

RESULTADO NÃO OPERACIONAL ""."." "

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E

PARTICIPAÇOES "."."."."",.""" " 404,146 310.204
PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES .. h (1,291) (1.064)
IMPOSTO DE RENDA E CON'rRIBUIÇÃO
SOCIAL .. ,." .. "" " .. "" ", .. " ".".",,". (201) (1.331)

RESULTADO LIQUIDO CONSOLIDADO ",.... 402.654 307.609

RESULTADO POR AÇÃO - R$ " ...."""",....... ---O:SS--0:50
VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO· R$ ,.""." 1 .88 1.39

401.095 308.977

(342) (969)
403.883 310.232

��

CONTADOR

Wilson José Watzko
TURC.sC nO ·t6.555/0-4 • CPF n° 352.366.129·34
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FUTSAL

ESPORTE

Malwee dá show em Erechim

e goleia o Joinville por 7xO
JULlMAR P,VATTO

� Equipe jaraguaense
volta à quadra na noite
de hoje buscando a

vaga na final

DA REDAÇÃO - Mesmo já
classificada, a Malwee não

encontrou dificuldades para vencer
o Joinville, na tarde de ontem em

Erechim, na última partida da

primeira fase daCopa Sul de Futsal,
Com boas atuações de William,
Xoxo é Bagé, o time do técnico

Fernando Ferretti venceu o clássico

regional por 7xO com gols de Fiu

(2),William (2), Cristian (2) eXoxo.
Até o fechamento dessa edição,
não se conheceu o adversário da
Malwee na semifinal que acontece

hoje à noite, também em horário a

ser definido.
. Quem começou melhor a

partida foi oJoinville, que precisava
da vitória para tentar a classificação.
O tricolor poderia ter saído na frente
em cobrança de pênalti deMacau,

. que Bagé defendeu. A partir de
então, os jaraguaenses acordaram
e foram pra 'cima e, numa jogada
de cobrança de lateral, Fíu abre o

placar. Logo depois, num contra

ataque rápido, Chico Paulista toca
praWilliam que amplia. Em mais

Fiu marcou dois gols na goleada da Malwee que tirou o Joinville da competição

um contra-ataque, Rafinha
encontra Fiu livre que fecha o

primeiro tempo em 3xO.

Mesmo comoplacar a seu favor,
a Malwee não facilitou o jogo no

segundo tempo. Em uma bela

jogada deWilliam, Xoxo marca o

quarto gol. Logo depois, foi a vez de
Xoxo retribuir o passe de William e

FME divulga o calendário de

eventos para os professores
]ARAGUÃ DO SUL - Cerca de

60 professores de escolas

municipais, estaduais e particulares
participaram ontem de um

encontro para a divulgação do
calendário de eventos da FME

(Fundação Municipal de Jaraguá
do Sul) para 2005. Entre os

principais pontos abordados no

encontro, foi a redução de dias
letivos dedicados à competições,
passando de 33 para 15 dias. O
secretário de Cultura, Esporte e

Lazer, Jean Leutprecht mostrou
também a idéia do prêmio. de
incentivo, ainda sem nome

definido, para os professores.
Esseplano consiste em premiar

as escolas que mais incentivarem

os alunos na prática esportiva. Os
detalhes da idéia serão discutidos

por uma comissão de professores,

que avaliará os critérios para a

premiação. Dentre as competições
novas, destaque para os JEM
(Jogos Escolares do Ensino

Médio), que até então não

participava de nenhuma

competição promovida pelo
município.

Mas o secretário ressaltou que
as atividades estarão voltadas para
os alunos de 10 a 14 anos. Outra
idéia apresentada por Leutprecht
foi a criação de um curso de 20
horas que tratará especificamente
de uma modalidade. "Serão
escolhidas duas nesse ano, para
fecharmos oito no final do
mandato". A primeira competição
com inscrições abertas a partir de
segunda-feira é o Wizard

Streetball, que acontece nos dias
12 e 13 de março.

RAPHAEL GÜNTHER

Jean Leutprecht divulga o calendário de evento aos professores

o garoto de 18 anos fez o quintogol.
O sexto não demoroumuito pra sair
Com o goleiro linha em quadra, o

- [oinville abriu mais a marcação e

numa triangulação entreWilliam

e Xoxo a bola sobra pra Cristian -

marcar. Cristian ainda marcou o

último gol da partida, depois de uma
roubada de bola, só tocou para o gol

vazio.
Um dos melhores em quadra,

William, em entrevista à Rádio

Jaraguá, agradeceu a oportunidade
que vem tendo com Ferretti e diz

estar confiante no seu futebol. "Hoje
deu tudo certo.Quero aproveitar as
oportunidades que tiver e estou

determinado pra isso", disse.

Thiago eHyk Neethling são os

destaques da Natação em BH

DA REDAÇÃO - O sul-africano

RvkNeethlíng,medalha de ouro com
a equipe sensação do revezamento

4x100m livre, com recordemundial,
naOlimpíadadeAtenas, eobrasileiro
Thiago Pereira, são destaques da

Superfinal da Copa do Mundo de
Piscina Curta (25metros), de hoje a

domingo, noMinas Tênis, em Belo
Horizonte.Osdoisnadamnesta sexta
feira as eliminatórias dos 100 m

medlev a 15.ªprova do programa de
17, a partir das 17h30.ACopa ainda
terá provas sábado (finais, às 9h30, e
eliminatórias, às 17h30), e domingo
(finais, às 9h30).

ThiagoPereira, campeãodos 200
mmedlevnoMundialde Indianápolis
(2004), recordista sul-americano nos
100m, 200me4OOmmedley, sempre
em piscina curta, de 19 anos, "é
candidatoaopódio,mas não aganhar
a prova" dos 100mmedlev segundo
o técnico cubano do Minas, Omar
González. Acrescentaque nos 400m

sábado, e nos 200m,medley, domingo,
Thiago disputará o ouro - emNova

Yorkvenceu asduas provas, nasemana

passada. "Após a Olimpíada tirou

férias, voltou a treinar,mudou para a
Flórida (está treinando em Coral

Springs, com o técnico Michael

Lohberg) ...Mas pelos resultados dele
e também porque nada em casa vai

disputarouro".
Ryk Neethling, de 28 anos, é o

favorito amanhã nos 100mm�dlev
é. o atual recordista mundial, com
51s52. Lidera o ranking daCopa do
Mundocom 28medalhas, 14 deouro,

edeve levarosUS$ 50mildeprêmio
por ser o melhor nas nove etapas.

Hoje, o técnicodoPinheiros, Alberto
Silva, oAlbertinho, almoçou ao lado
deNenthling no hotel, emMinas, e
conversando como atleta acha que
ele está bem.

"Perguntei como se mantém

tanto tempoem alta performance".
Neethling não parou desde osJogos
de Atenas, em agosto de 2004.

.

"Contou que antes de Atenas

treinavaparaos 1.500m livre, sempre
commuito treino em cima. Ainda
está se descobrindo em provas

curtas. Não programou bater

recordes, mas os resultados vêm

saindo naturalmente, com treinos

de manutenção e descanso",
contou.

• Ryk Neethling, de 28 anos,

é o favorito amanhã nos

100 m medley - é o atual
recordista mundial, com
51 s52. Lidera o ranking da

Copa do Mundo com 28

medalhas, sendo 14 de

ouro.

• Thiago Pereira, campeão
dos 200 m medley no

Mundial de lndtanápolls
(2004), recordista sul

americano nos 100 m, 200
me 400 m medley, sempre
em piscina curta, tem 19
anos.

ESPORTIVAS
� BASQUETE

Paula ina",gura PassedeMágica
Cinco anos depois de deixar as quadras e as glórias que conquistou no

basquete, Magic Paula vive, de novo, o gostinho de se sentir iniciante.:

Não como atleta, mas como tutora dos primeiros passos no garrafão de
300 crianças de Piracicaba e Diadema.Hoje, no ABC paulista, a ex-jogadora,
aos42 anos, inaugurou a terceira unidade de seu projeto PassedeMágica,
que recruta crianças carentes para aprender cidadania por meio do

esporte.
"Aqui,a gente não faz exclusão:joga o baixinho,o gordinho,todomundo;
diz Paula, rodeada por algumas das 100 crianças de 7 a 15 anos. de

Diadema que começarão a ter aulas de basquete e de cidadania duas

vezes por semana, no Senai da cidade."Espero retribuir alguma coisa

para o esporte e ajudar essas crianças. O objetivo é trabalhar a cidadania,
trabalhar cada pessoinha que tem dentro delastO Passe de Mágica
nasceu como um sonho de Paula ainda em atividade, em 1999, mas só

saiu do papel no ano passado. Em agosto, Paula e a irmã Branca, sua

parceira na idéia e coordenadora dos cursos, iniciaram atividades em

duas unidades em Piracicaba, cada uma também com 100 crianças.
"Quando eu jogava, eu sabia o que podia fazer. Agora, como estou

iniciando, tenho um receio, uma exigência maior comigo mesma;conta

Paula."Só fico triste quando as crianças me chamam de tia;brinca.
Um dos que chamaram Paula de tia hoje foi Israel de Souza Carrinho, de
1 1 anos, aluno da 5.a série. "Eu já ouvi falar dela. É legal conhecer gente
famosa. Quero jogar basquete quando crescer. Na frente, para fazer as

cestas;diz Israel. Paula festeja o interesse:"O mais legal é que eles estão

aqui pelo esporte,não pormim.Amaioria nemme viu jogar.Não importa
o que a gente foi como atleta, importa o que a gente aprendeu pormeio
do esportee pode passar paraca� crianças':

� MOTOCLlSMO

CanceladoGPBrasil deMotovelocidade
o GP do Brasil de Motovelocidade, previsto para o dia 17 de abril, foi
cancelado. No lugarda corrida prevista para o autódromo deJacarepaguá
entrará o GP de Portugal,em Estoril. E na vaga de Portugal,aTurquia terá
seu primeiro GP de Motovelocidade, no mesmo circuito de Istambul

que também receberá a Fórmula 1, em 2005.

� CORINTHIANS

Apadrinhado,Fininhodeve serapenasadvertido
Saiu barato para Fininho. O jogador será apenas advertido emultado pela
diretoria por ter xingado (por gestos) a torcida no jogo de quarta-feira,
contra o Sampaio Corrêa, no Pacaémbu. A hipótese de um afastamento

está afastada, embora oficialmente só nesta sexta-feira pela manhã o

clube vai anunciaroficialmentequal será a punição aoatleta.Os dirigentes
vão levar em conta o passado do jogador. A folha do lateral é limpa.
Revelado pelas categorias de base do Parque São Jorge, está no clube

desde 1998 e jamais teve uma atitude parecida. No seu histórico não há

nenhum outro indicativo de rebeldia. Ao contrário: Fininho é um dos,

jogadores mais queridos no clube, desde a época de juvenil.O seu bom

comportamento lhe rendeu bons padrinhos. O vice-presidente Nesi

Curi e o vice-presidente de Futebol Andrés Sanches sempre tiveram um

carinho especial pelo garoto pobre, que cresceu na periferia da capital,
ao lado da mãe e da avó.

No grupo, o jogador também é um dos mais queridos. Isso ficou evidente
quando ele saiu de campo na quarta-feira. Fininho foi protegido por

quase todos os companheiros. Do capitão Anderson ao recém-chegado
Carlos Alberto. Até o argentino Carlitos Tevez, depois da cobrança do

pênalti, correu para a torcida e fez sinal com as mãos, mostrando o 6,
número da camisa usada por Fininho.

� FLAMENGO

Cuca prometearrumaro time semmágica
o técnico do Flamengo, Cuca, disse que a recuperação da equipe vai ser

gradativa eque nãoacreditaem"magiaou bruxaria"para levaro Flamengo
de volta ao caminho das vitórias."Vai depender de muito trabalho e de

alguns reforços;declarou, antes do embarque para o Rio, proveniente de
Teresina (PI),onde o Rubro-Negro apenas empatou com o River por 1 a

1, na noite de quarta-feira, pela Copa do Brasil. Cuca quer um zagueiro,
um lateral-esquerdo e um meia para compor o elenco e pediu paciência
à torcida doFlamengo,depoisde sua estréia no clube."Éprecisoorganizar
o time dentro de campo para que haja resultadosldísse Cuca, referindo-·
se em seguida às últimas campanhas do Flamengo em competições
nacionais."Nos últimos três anos,o time lutou para fugirdo rebaixamento.
Dois meses atrás, o clube estava nessa briga e agora tenho à disposição
entre os titulares somente quatro atletas que defenderam o Flamengo
no Brasileiro de 2004': Ele enfatizou que a maioria do grupo hoje é

composta por atletas recém-promovidos das categorias de base. Por

isso, não prevê resultados imediatos.

� FLUMINENSE

Abel Bragaameaçadodedemissão
A péssima campanha naTaça Guanabara e a derrota para o Campinense, .

na estréia na Copa do Brasil, estão deixando o técnico do Fluminense,
Abel Braga, sob ameaça de demissão. A hipótese já começou a ser

levantada por conselheiros do clube, embora o presidente do Tricolor,
Roberto Horcades, repita que Braga está prestigiado. O Fluminense foi

quem mais investiu no Rio para o primeiro semestre. Fez 11 contratações,
mas até agora, com Abel Braga no comando, conseguiu somente uma

vitória em seis jogos - empatou dois e perdeu os outros três. O treinador

disse que está chateado com os resultados/Não estamos realizando no

campo aquilo que fazemos no dia a dia dos treinos. É ruim para todo o

grupo. Sem as vitórias, cria-se um clima de intranqüllidade"
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�araguá do Sul pode
•

ter centro esportivo
JULlMAR PIVATTO

� Terreno que abrigará
o centro fica no Bairro
São. Luís e tem cerca

de 88 mil m2

JARAGUÁ DO SUL - Pensando
em sediar os Jogos Abertos de 2007
e dar uma estrutura melhor de
treinamento para as equipes da

,� cidade, a Prefeitura quer construir
um centro poliesportivo. O terreno,
com 88mil metros quadrados, fica
na Rua Francisco Hruschka, no
Bairro São Luís. Segundo o

secretário de Cultura, Esportes e

Lazer, Jean Carlo Leutprecht, o
projeto está agora em fase de

avaliação e até o final de março
deve o em mãos, para então buscar
recursos para a construção.

O secretário informou que a

, prioridade é a construção da pista
de Atletismo, já que é o mais

urgente. "A equipe daqui ainda não
tem um local adequado para o

treinamento", lembrou. No local,
devem ser construídos também um

ginásio com quatro quadras, um
ginásio para o tênis de mesa e talvez
até uma piscina. "Queremos tam
bém fazer um local para passeio e

Terreno onde será construído o centro fica no Bairro São Luís

caminhadas e umaboaestruturapara
estacionamento", disse Leutprecht,

Além da construção desse
centro poliesportivo, o secretário
também falou sobre uma arena

multiuso, com capacidade para 5
a 8 mil pessoas. "Ainda não temos
um local definido para a arena.

Pode ser nomesmo lugar do centro,
mas teremos que avaliar ainda
onde será melhor". Leutprecht
informou que foi pensado em

reformar o Ginásio Artur Müller,
mas essa hipótese já f�i descartada.

Sobre os recursos, o secretário

,disse que a construção do centro e

da arena não estão no orçamento
domunicípio e, assim que o projeto
estiver pronto eles irão buscar os
recursos necessários para a

construção das obras. "Ainda
estamos na fase de avaliação. A
idéia é termos isso em mãos até o

final de março", disse Leutprecht.

Maradona pode virar cartola na Argentina
DA REDAÇÃO - O Gimnasia y descartou que Maradona possa ser

Esgrima La Plata, equipe da o substituto. "Maradona é meu

primeira divisão do futebol ídolo, é o melhor que vi em um

argentino, ofereceu a Diego campo de futebol, e me fazem rir
Maradona o cargo de diretor os que o comparam a Pelé",
esportivo do clube. O presidente comentou o presidente do clube
do clube, Juan José Muüoz, da cidade de La Plata ao jornal
apresentou a: oferta a Maradona, esportivo Olé, afirmàndo que
que está ra cidade colombiana de Édson Arantes do Nascimento
Cartagena de Indias, por meio de "não teria nada a fazer ao lado".
Daniel LópezMaradona, sobririlio "Tenho muitas camisas
do ex-jogador. O dirigente disse autografadas por Diego. Paramim,
que a pretensão é ter Maradona seria espetacular que ele viesse para
como diretor esportivo do Gimnasia nosso clube", acrescentou. Mara
y Esgrima em uma viagem que o' dona nunca foidiretor esportivo,mas
clube fará pela Ásia. , trabalhou como treinador quando

Mufioz afirmou que a equipe. estava suspenso pela Fifa depois de
tem "um treinador-de luxo", em terdadopositivoporefedrinanaCopa
referência a Carlos Ischia, ex- de 1994. Ele comandou o Mandiyú
auxiliar de Carlos Bianchi noVélez (então na primeira divisão) durante
Sarsfield e no Boca Juniors e cujo 12 partidas.
contrato vence em junho, mas não Posteriormente, ele treinou o

Racing de Avellaneda em 11

partidas do Clausura de 95.
Ganhou duas, empatou seis e

perdeu três.

• O dirigente disse que a

pretensão é ter Maradona
como diretor esportivo do
Gimnasia y Esgrima em

.urna viagem que o clube
fará pela Ásia.

• O presidente do clube,
Juan José Murioz,
apresentou a oferta a

Maradona, que está na

cidade colombiana de

Cartagena de índias, por
meio do sobrinho do ex

jogador.

'André Sá é eliminado do Brasil Open
DA REDAÇÃO - O tenista

mineiroAndré Sá até que começou
bem a partida contra o australiano
Peter Luczak, mas não conseguiu
manter o ritmo, permitiu à virada, e

•
acabou eliTninado na segunda
rodada do Brasil Open, que está
sendo disputado na Costa do Sauípe,
na Bahia. O brasileiro dominou o

primeiro set e venceu com

convincente 6/3. Só que a partir daí,
o australiano reagiu e venceu o jogo
com parciais de 6/3 e 6/0.

Com a eliminação de Sá, o Brasil
fica com apenas um jogadorna chave
principal: Ricardo Mello enfrenta o
argentino Martín Arguello. Se
vencer, o brasileiro terá outro jogo
ainda nesta quinta, já pelas quartas
de-final.

Já o tenista brasileiro Ricardo
Mello não precisou demuito esforço
para garantir a classificação para as

quartas-de-final do Brasil Open. O
adversário de Mello, o argentino
Martin-VassalloArguello,abandonou
o jogonocomeçodo segundoset, após
sentir-se mal. Arguello recebeu
atendimento na quadra, mas foi
orientado pelosmédicos a desistir da
partida. Quando o jogo foi

interrompido, obrasileiro vencia por 1

game a O. Mello já havia vencido o
,

primeirosetpor6/3.
Nas quartas-de-final, Ricardo

Mello vai enfrentar o espanhol
SantiagoVentura, quegarantiu avaga
ao derrotar o compatriota Alex

Corretja. Esta partida será disputada
nesta quinta-feira à noite.

• Com a eliminação de Sá, o
Brasil fica com apenas um

jogador na chave principal:
Ricardo Mello enfrenta o

arqentlno Martin Arguello.

• Já o tenista brasileiro

Ricardo Mello não

precisou de muito esforço
p��a garantir a

classificação para as

quartas-de-final do Brasil
Open.
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Meligeni é o capitão brasileiro na Copa Davis
DA REDAÇÃO - Após a recusa

de Larri Passos, o presidente da CBT
(Confederação Brasileira de Tênis),
Jorge Lacerda, revelou que o ex

tenista Fernando Meligeni será o

novo capitão brasileiro na Copa
Davis. A informação foi dada em

entrevista ao canal SporTV. Lacerda
disse que dará mais detalhes, em
coletiva na Costa do Sauípe (BA),
onde está sendo realizado oAberto
doBrasil.

Larri era o preferido daCBT para
o cargo, mas o treinador de Guga
queria que a entidade realizasse um

projeto de desenvolvimento do tênis
no Brasil a curto prazo, o que não foi

garantido pela entidade. Por isso,
Jorge Lacerda decidiu procurar um

nome de consenso entre os jogadores,
no caso Meligeni, que aceitou o

convite. A estréia do novo capitão
no comando do time brasileiro será
no confronto doGrupo II do Zonal
Americano contra aColômbia, entre
os dias 4 e 6 demarço, em Bogotá.

Na próxima segunda-feira,
Meligenientregará àCBT a lista dos
jogadores para o confronto e dos

integrantes da comissão técnica. A
viagem para aColômbia está prevista
para o dia 26 (sábado) ou 27
(domingo), dependendo da

disponibilidade dos vôos. A CBT

pretende que o primeiro treino em

Bogotá seja realizado no dia 28.
ELITE - Com a confirmação

de que Fernando Meligeni será o

capitão brasileiro na Copa Davis,
alguns dos principais tenistas do País

já avisaram que deixarão o boicote e

vão disputar o Zonal Americano
deste ano. "Com certeza estou de
volta. Vamos trabalhar juntos, vai ser
muito bom", disse RicardoMello.

Antes dele, André Sá já havia
avisado que eSfará na equipe. Flávio
Saretta e Gustavo Kuerten devem
fazer o mesmo em breve. "O
Meligeni sempre vestiu a camisa do
Brasil na competição, com muita

raça e competência e não tenho
dúvidas de que tem todas as

condições para encarar esse desafio",
disse o presidente da Confederação
Brasileira de Tênis, Jorge Lacerda

Rosa, justificando a escolha.

Barrichelo supera Schumacher nos treinos

DA REDAÇÃO - Pelo segundo
dia consecutivo, o brasileiro
Rubens Barrichello superou o

heptacampeão mundial Michael
Schumacher em testes coletivos no
circuito de Barcelona. Ontem,
Bàrrichello acabou com o terceiro
melhor tempo do dia
(lmin14s641'), enquanto que
Schumacher foi o quarto mais

rápido (lmin14s920) - na quarta,
o brasileiro havia ficado em oitavo,
quatro posições à frente do

companheiro de equipe.
Piloto de testes da McLaren, o

espanhol Pedro de la Rosa cravou
1min14s452 e ficou na primeira
posição, seguido pelo italiano
Giancarlo Fisichella (Renault),

que marcou 1min14s608. Já o

alemão Nick Heidfeld, que levou
a melhor sobre Antonio Pizzonia
na briga pela segunda vaga de
titular daWilliams, foi o oitavomais
rápido, com 1min15s578.

Ao contrário dos outros

integrantes da Ferrari, o brasileiro
Rubens Barrichello admitiu que a

equipe está tendo dificuldades nos
testes que antecedem a abertura
do Mundial, marcada para 6 de

março, na Austrália.
"Ainda temos muito trabalho

de pneus a desenvolver. No
momento, Renault e McLaren
estão muito fortes, mas ainda é

cedo para dizer o que eles podem
fazer na temporada", declarou.

• Ontem, Barrichello
acabou com o terceiro
melhor tempo do dia
(1 min 14s641), enquanto
que Schumacher foi o

quarto mais rápido
(1 min14s920).

• Ao contrário dos outros

integrantes da Ferrari, o
brasileiro Rubens Barrichello
admitiu que a equipe está
tendo dificuldades nos

testes que antecedem a

abertura do Mundial.
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Mapa da trilha percorrida
por Aleixo Garcia

Capa do livro de Rosana Bond, que será

lançado quinta-feira, na Grafipel

Transformar o Caminho de Peabiru em um

novo Compostela. Essa possibilidade será

apresentada na quinta-feira que vem ao

secretáriodeTurismo de Jaraguá do Sul
Nélson Eischstaed pelo editor da revista
"Cadernos da Ilha'; Rosnei Bond, pai da
jornalista e escritora Rosana Bond. Rosana
é autora do livro "A Saga de Aleiio Garcia, o
descobridor do Império Inca�que será

lançado na Livraria Grafipel também na

quinta-feira, às 1 Oh30. A intenção, de
acordo com Rosana, é trabalhar em um

projeto turístico integrando Santa
Catarina, Paraná e Paraguai, locais que
faziam parte da trilha usada pelos índios
guaranis no século 16 e que levava ao

Império Inca, bem antes da chegada dos

espanhóis."Trinta municípios de Santa
Catarina integravam a trilha, por isso o
interesse em revelar essa história aos

catarinenses"explica a escritora.
A edição lançada em Jaraguá do Sul vem
revisada e ampliada. A primeira versão foi
editada em 1998, depois de quatro anos
de pesquisa, com 86 páginas. Agora, o livro
tem 180 páginas, mas a tiragem foi
limitada a 500 exemplares."Apressamos
em função do tema ter sido o enredo da
Escola Consulado do Samba, de
Florianópolis, campeã do Carnaval deste
ano'; comenta Rosana. O lançamento do
livro em Florianópolis aconteceu antes do
Carnaval, na quadra da escola. A primeira
versão do livro, de aproximadamente 3 mil

exemplares foi esgotada já há algum
tempo. Em Jaraguá do Sul, nenhuma
livraria possui o livro, mas a autora vai
trazer alguns exemplares para o

lançamento, que devem ser vendidos por
R$ 12,00."Estamos fazendo um preço bem
camarada porque é um assunto que deve
interessar estudantes e historiadores';
comenta Rosana.
A trajetória de Aleixo Garcia também será
documentada em filme. A própria Rosana
fez o roteiro do documentário, que será
financiado por verbas da lei de incentivo à
cultura. De acordo com a escritora, o
documentário, de 30 minutos de duração,
terá caráter didático e distribuído
gratuitamente nas escolas de Santa
Catarina e Paraná."O ator Marcos Palmeira
já aceitou fazer o papel principal do filme,

, que não é de Aleixo.-mas do filho dele':
.

conta a roteirista, que também fará
palestra às 19horas, no Hotelltajara. O livro
também está sendo vendido pela internet,
no endereço coedita@uol com.br,ao preço
de RS 15,00.

Rosana Bond tem 14 livros públicados e foi a
primeira repórter da Américaa entrevistar os
temidos guerrilheiros da orqànização Sendero
Luminoso.
Rosana, que foi a primeira repórter da América a

conseguir entrevistar
os temidos guerrilheiros senderistas, na década
de 80, revela também que o

Sendero não só está vivo, como continua hoje
na lista dos grupos armados
mundiais que os EUA mais temem.
Quanto aos incas,a autora diz que tentou
realizar uma abordagem .

diferenciada. "Esforcei-me para fugir da
superficialidade", diz. Assim, ela colocou na

obra fatos pouco conhecidos, tirados de escritos
I, de incas e mestiços dos
séculos.lõ e 17, cujos relatos na língua quêchua
e em espanhol antigo' ainda
não foram traduzidos no Brasil.

Segundo Rosana, o rico império inca não foi
descoberto pelos espanhóis,
em 1532,mas sim pelo náufrago português
Aleixo Garcia, "catarinense" por
adoção, que chegou aos Andes sete anos antes.
Esse fato histórico, até
recentemente pouco conhecido em Santa
Catarina e no Brasil, foi levantaão pela jornalista
e transformado justamente na..obra a ser

lançada. "

,I ;.,
Publicado pela Coedita (RJ), o livroque inspirou
o enredo da escola i .

:'

� Consulado do Samba, campeã 90 carnaval de
1 Florianópolis em 2005 traz �', ;,\;. i�

uma sólida bibliografia, incljjsiv� do século 16.
Tal documentação ajudou aâútora a

reconstituir a vida do personaqem e sua

importância para a história da América do Sul.
Desde o naufrágio na Ilha de Santa Catarina,
passando pela convivência com os guaranis
locais, a longa viagem pelo Caminho de Peabiru,
a descoberta da grande civilização andina,
o tesouro enviado a Meiembipe, o misterioso
assassinato e os tremendos esforços da Espanha
e Portugal para encontrar o caminho que levava
aos tesouros dos incas antes
que Pizarro chegasse ao Peru.
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SEXTA-FEIRA, 18 de fevereiro de 2005

I CI E A PROGRAMACÁO DA REGIÃO
.)

De 18 a 24 de fevereiro

Cine Shopping Breithaupt
Jaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan

SALA FILME/HORARIO

Blumenau - Rua Sete de Setembro

GtNERO; FILMElHORARIO
Hitch - Conselheiro Amoroso
14:30 -16:45 -19:00- 21:15 o Aviador

14:00 -17:30 - 21 :00A Volta ao Mundo em 80 Dias
14:15 -19:15 c

2
A Lenda do Tesouro Perdido
16:30-21:30 AV Hitch Conselheiro Amoroso

14:30 - 17:00 - 19:30·- 22:00

Tainá 2
1400-15:45 AV

Menina De Ouro
14:15 - 16:45 -19:15 - 21:45

Em Busca Da Terra Do Nunca
14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00

Joinville - Rua Visconde de Taunay
SALA FILME/HORARIO Sideways Entre Umas E Outras

14:30

o Aviador
14:15 17:3021:00

Jogos Mortais
17:00-19:00-21:15Entrando Numa Fria Maior Ainda

13:30 1 S:40 17:50 c

Perto Demais
20:002 o Entrando Numa Fria Maior Ainda

14:45 -17:15 -19:40 - 22:00Jogos Mortais
22:00 s

Hitch Conselheiro Amoroso
14:00 16:30 19:00 21:30

Programações sujeitas a alteração3 c

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

FtJNOllDA EM 08-00·11I�

ENDA -

FEVEREIR'b/200SI
Contato: 2752477 - 370 6488

',Solicitante' Espaço

1 a28

Exposição: "Pretexto Poético" , .

Criatividade de oito artistas da cidade:criS�il)a .•�:
Pretti - Adolfo Zímermann - Resemeire Sécco - ';%
Maria Helena Feldens - Marlene Mann - Mansa '

Kaufrnann - Valdete Hinning e Inácio Cad�ira. I

Estarão expondo os trabalhos criados a partir de
uma história criada e depois recriada no

formato artes plásticas.

20

Grupo OPTC - Oficina Permanente deTécnicas
Circenses "Iholl, Imagem e Sonho" t a arte

'

circense em sua essência: São transmitidos os

conhecimentos datrupe através de perfdimance!i!
de malabarismo, tecido e arco aéreo, pirografia;v i,
corda, equilibrismo na bola,monocklos .clown e

i

acrobacia de solo que, emoldurados pela '.

maquiagemcênica, figurinos vitorianos, adereços, :

iluminação e efeitos especiais transportam o

espectador para o mundo mágico do sonho.
Momentos de emoção e alegria para um público. i
de 3 a 80 anos. ;

26 e 27

Sonho de uma Noite deVerão (Funarte)A
.

central da Cia do Abração - Espaçó de Arte e

cultura realizadora doPtojeto Shakespearep
crianças, é proporcionar aos pequenos e gra
um primeiro contato com a boa literatura,
encenando o clássico shakespeareano "Sonho de
Uma Noite de yer�o"-e partindo dos princípios da
arte-educação;'Qnde todos os artistas envolvidos
no projeto estão conscientes do importante papel ,

que repr.esentàm como formadores de opinião.No
Sonhos de Urrta Noite de Verão, adaptado pela Cia
do Abração.quatro velhinhos, contadores de
estórias, que nestemomento se encontram a .. 'ti. "

serviço doSnMilkShakespeare, utíílza-se de õbje�?s? ti;
para contar esta estória que fala dos encontros e';' i:;
desencontros dJ;dÓls casais. ",

Informativo Paroquial
19 e 20 de fevereiro

NOSSA MENSAGEM

2° DOMINGO DA QUARESMA

Missas

A transfiguração de Jesus aponta para a esperança humana de um mundo
reconciliado. Ao seguir na história, Deus nos desinstala, convidando-nos a

abandonar as falsas seguranças e a nos colocarmos na condição de caminheiros.
Não se constrói a paz sem conversão e sem prática da justiça. Por isso, precisamos
c�rrer os riscos das mudanças exigidas pela fé. Deixar a velha terra do comodismo
e da indiferença e buscamos a terra nova da solidariedade que nos irmana com

.

nossos semelhantes.

SÁBADO
19hQO Matriz

19hOO São Luiz Gonzaga
19hoo Rainha da Paz
17hOO - Rainha da Paz

Ter fé é Arriscar-se
.

DOMINGO
07hOO Matriz
09hOO Matriz

08h30 São Sebastião
19hOO Matriz

'"
.

I CINEMA EM CASA I
Pª .. .R�.ºªçªº/.G ..6 .... !;giçº��, ...

EuroTrip
Logo após sua formatura, Scott recebe
muito mais que o esperado diploma: ele
uma gigantesco fora de sua namorada,
que o considera careta e previsível. A
solução agora é encher a cara, amarrar
uma bebedeira federal, e afogar as
mágoas junto com os amigos numa
alucinante viagem pela Europa. Scott vai
percorrer oito países,muitas confusões
e incontáveis aventuras em busca

daquela que pode ser a mulher de sua

vida.Ou então achar uma dezena de
"mulheres de sua vida".
Comédia - Ano: 2004 - Duração: 91
minutos Cor 14 anos - Lançamento em
Vídeo e OVO

Férias da Família Hudson
Cedric The Entertainer encabeça o

elenco de astros nesta aventura hilária
sobre uma famflia muito incomum, que
tenta sobreviver a obstáculos incríveis
(incluindo um ao outro) em uma

jornada através do país rumo a um

encontro anual de família. No caminho,
terão que enfrentar um caminhoneiro

psicótico, darão carona a um

aficcionado por feitiçaria e irão
desmascarar os perigos de uma

banheira num estranho hotel.
Comédia - Ano: 2004 - Duração: 97
minutos - Cor -12 anos - Lançamento em

Vídeo e OVO

Matadores deVelhinha
Os vencedores do OscarTom Hanks
(Forrest Gump O Contador de Histórias
e Filadélfia) e os cineastas Joel e Ethan
Coen (Fargo Uma Comédia de Erros e E
AíMeu Irmão, Cadê Você?) unem-se
para cometer o crime do Século nesta

divertida comédia. Com um.

maravilhoso elenco/Matadores de
Velhinha"é um clássico do humor negro
que promete muitas gargalhadas. A
história conta as loucas aventuras de
um grupo de ladrões que planeja um grande
assalto, aluga um quarto na casa de uma velhinha,
fingindo ser um grupo musical. Mas ela descobre
a trama e eles precisam eliminá-Ia. Refilmagem da
clássica comédia "Quinteto da Morte" de 1995.

Comédia - Ano: 2004 - Duração: 104
minutos - Cor - 12 anos - Lançamento em
Vídeo e OVO

Feriados Em Família
Holly Hunter e Anne Bancroff, Robert
Downey Jr, Dylan McDermott, Charles
Durning, Claire Danes e a diretora Jodie
Foster apresentam uma grande comédia,
repleta de gloriosas interpretações, ternura
e diversão. Este filme é espirituoso, (

engraçado, afetuoso e inteligente, um
verdadeiro prazer para o público de todas
as idades. Hunter é Claudia l.arson, mãe
divorciada, que acabou de perder o
emprego e tem que ir passar o tradicional
Dia de Ação de Graças com a sua família, em
Baltimore. Do avião, ela chama reforços, e
seu irmão Tommy vem de Boston com uma

surpresinha: um atraente amigo, chamado
Leo. Entre derrubar o peru no colo de sua
irmã e brigar na grama, eles recuperam a

infância, enquanto Cláudia e Leo exploram a

doce possibilidade de um romance.

Comédia - Ano: 1995 - Duração: 106
minutos - Cor - Livre Catálogo disponível
em Vídeo e OVO

1I0l.U'HUml lOSER'!'OOI\'Nfl; JR.
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Caldo Verde
Ingredientes: 2 litros de água; 1 colher (sopa) de
sal;450 gramas de batatas descascadas e cortadas
em pedaços; SOO gramas de folhas de couve
manteiga; 1 xícara de azeite; 1/2 xícara de azeitonas
pretas; 1 chouriço tipo português ou 1/2 paio: Numa
panela grande, ponha a água e o sal e leve ao fogo
forte até ferver.Quando ferver, junte as batatas e
deixe cozinhar. Enquanto as batatas cozinham, pique
a couve bem fininho.Conforme for cortando a

couve, vá reservando numa tigela com água fria,
trocando de água duas ou três vezes.Quando as

batatas estiverem cozidas, retire-as do fogo, reserve
a água em que cozinharam e passe-as pelo
espremedor de batatas.Coloque o purê de batatas
na, panela com a água reservada, Leve a panela ao

fogo. À parte, coloque uma chaleira com água no'

fogo até ferver. Escorra a couve e regue com a água
fervente.Quando o caldo do purê de batatas estiver
fervendo, junte o azeite,jogue o couve e deixe ferver
por mais 2 a 3 minutos com a panela destampada.
Sirva com azeitonas pretas, chouriço ou paio,
ligeiramente aferventados.

Compota de Damasco Com Vinho
Ingredientes: 500 gramas de damascos secos; 4 xícaras de água; 1 1/2 xícara de

açúcar; 3 rodelas finas de limão; 1/3 de xícara de uvas passas claras; 5 colheres
(sopa) de açúcar; ,./3 de xícara de vinho branco; 1/3 de xícara de conhaque;
amêndoas tostadas e cortadas em lascas para guarnecer.
Preparo: Numa tigela, coloque os damascos, cubra com a água e deixe de
molho de um dia para o outro. Escorra a água sobreurna panela e acrescente

uma xícara de açúcar e o limão. Leve ao fogo e cozinhe em fogo moderado,
lavando com um pincel molhado em' água fria, os cristais de açúcar que grudam
nós lados da panela.Acrescente os damascos e a uva passa e cozinhe por 15 a 20
minutos ou até que os damascos estejam macios. Coloque as frutas com a calda
numa tigela e deixe descansar pelo menos 2 horas. Numa tigela de alumínio ou

vidro, com o fundo arredondado, coloque as gemas com as 5 colheres de açúcar,
o vinho e o conhaque. Leve ao fogo lento, em banho-marta com água fervente, e
bata até que engrosse bem e triplique de volume. Retire do banho-maria.
Coloque sobre uma vasilha com água fria e gelo, e bata até esfriar. Divida as

frutas em seis taças e cubra com o molho, reservando 6 damascos para
guarnecer. Cubra cada taça com o creme de vinho.Guarneça com os damascos
reservados e, se desejar, com lascas de amêndoas, Não prepare com muita
antecedência pois o creme de vinho tende a ficar liquido.

(Q)
TecnoFlex

Desenvolvendo Soluções
n

473717676
www.tecnoflex.com.br

�7C�'
Infosoft
s stemas

473716864
www.infosoftsistemas�com.br

CENTRIUM
INFORMÁTlCÂ
Sistemas de Gestão

473717764
www.centrium.com.br

EJ

e icroinformática
472751968

www.icroinformatica.com

fi
NETWORKS

472731112
www.tfi.com.br

r
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Sempre interpretando mulheres bonitas e sensuais.na
trünissériea atriz da vida a Tereza, urna cabeleireira
ccnsclente de seu poder e força de sedução

Em "MadMaría" Tereza (Cláudia Raíajvive em um tempo-no
qnal a mulher pouco podia e tinha corno única a arma, a,

sedução. Ela sabe disso muito bem. Amante do poderoso
empresário americano Farquhar (Tony Ramos), através de '

suas artimanhas consegue mudar o rumo da história minando
o poder do poderoso-ruinístto J de Castro (Antonlo
Fagundes), Como conseguiu tal façanha? Simples, da
desconfiou que Uma de suas clientes do salão de beleea, Luíza
(Priscila Fanrin), teria um amante influente e decide tornar
Se sua amiga, não tardando a descobrir que o amante de Luísa
é muito mais poderoso 'do que imaginava: o ministro J. de
Castro.
Em conversa com Fatquhar, Tereza.logo percebe que,
conhecendo o segredo de sua cliente, tem uma POdE(TOSà arma
nas mãos. Conta tudo que sabe ao americano, faz tudo o que
ele manda, no entanto, na hora exata, saberá como receber
tudo o que julga merecer pelos favores prestados. ,Fatquhar
que se cuide, porque Tereza não está brincando.
Este é apenas um deis enredos da mínissérie "Mad Maná", que
a Globo vem exibindo e que, misturando híst6rit:i e ficção,
conta um pouco dos bastidores do desenvolvimento
ferroviário no Brasil, enfocando principalmente' a construçãp'
da ferrovia Madeira-Mamoré.
Tereza parece ter sido criada espeeíalmente pata Cláudia.Raia,
que soube captar a-essência da personagem e a tem

interpretada como poucas atrizes a fatiam.
CláudiaRaia nasceu na

cidade de Campinas (SP),
filha de uma dona de
academia; a menina estava
sempre a um passo da
sapatilha. Cemeçou a .sentir r)

gosto da vida de baílaríaa
muito cedo, aos três anos,
quando teve início urna vida
de treinamentos, que
seguiram (e seguem) 'uma
disciplina rígida'.

.

No-ano de 1980 estreou na

peça fiA Chorus Líne''. Eia
tinha 16 anos, era uma ilustre
desconhecida no meio.
artístico, e fazia a 'bailarina
Sheíla, uma personagem de 36

anos, Para convencer no papel
de mulher mais velha, Cláudia
andava feito gata no cio, com
gestos pernósticos, afetados,
mas muito harmoniosos, tanto
que caiu nas graças de [ô Soares

que estava assistindo ao

espetáculo. O humorista não
teve, dúvidas e levou a bailarina,
revelação para o seu programa
de humor, Começava assim uma

carreira meteóricã, Amenina

tinha o destino traçado: seria
uma estrela.

'

Do sucesso dela ninguém
duvida, mas o que pouca gente
sabe é que ela e Édson Celularí,
o marido lindo e apatxonade;
não deixam que isso sejá
prioridade em suas vidas. A
atriz entende que o assédio das

pessoas faz parte de ,Sua profissão e é sempre
carinhosa para COm o público, mas não leva
vida de estrela. A famflia faz compras e vai à

praia, como qualquer mortal, mas procura
preservar a sua vida intima, que é encarada de

forma simples e saudável.
1bdQ mundo fica muito curioso para saber os
segredos de beleza da estrela. Seu corpo
longuísshno não revela, nada além demúsculos,
a pele é lisinha, branca ê 'ltvre de manchas;
gordutinhas e. celulite passam longe. Claúdía
Raia é mesmo um mulherão com suas. pernas
famosas, malhadas e compridas, a barriga
durinha e no lugar;
O segredo, conta ela" é malhar sempre e COm

disciplina. Quanto á alimentação, Claudia se

diz uma mulher de sorte porque não gosta de
doces, massas e refrigerantes. O seu prato
preferidoé batata e arroz. Ela e Celulari 'se
dizem. "b(>I1S de garfo" e não dispensam uma boa

refeição, só que a arria sabe dosar as guloseimas
com os exercícios físicos e por isso o seu corpo
está sempre em dia, É não pensem que faz isso
somente por puta vaidade. Claudia explica que

precisa manter-se em forma. porque ê bailarina
e seu corpo é seu instrumento de trabalho.

Quanto a pele lisinha e

sem manchas, o seu

segredo é o uso do

protetor solar, "até na

neve" como ela própria

<J Na novela '�Ãs Filhas da Mãe", Cláudia Raia deu.vida a

Ramona, pêtisOh'àgerii daná de uma personalidade ultra
féminina, envergando um fI;gu;::ino tnaravllhoso, feito sO.b
medida para o corpo especlalfsslmo da atriz

� Atualmente na rnlnissérle ;'Mad Maria", Cláudia
Raia vive a oportunista cabeleireira Tereza, amante
do empresária americano Farquhar (Tony Ramos)

costuma dizer. "Não tomo sol de

jeito nenhum. USO direto com,
fator 15 para sair de casa e, se

tenho gravação externa, aumento

o FPS para 30", resume a atriz.

A sua preocupação com o

trabalho fez com a atriz assinasse

um seguro de acidentes pessoais.
Desde a .década de 90, as suas
pernas passaram a valer milhões.
Nesse tipo de proteção, o segurado
recebe a indenização total caso
não possa trabalhar em
conseqüência de Um acidente que
envolva aquele pedaço do corpo

segurado. Em tempo, este seguro
está ao alcance de qualquer
mortal, mas é muito popular ehtr�
os famosos.

Sempre na mídia, muitas vezes ela
é alvo de fofocas e comentários

maldosos, como por exemplo uma

suposta briga com Ana Paula
Arósio durante as gravações de
"Terra Nostra", novela de Benedito

Ruy Barbosa na qual Cláudia viveu
a espanhola Hortênsia. A atriz I

desmentiu osboatos maldosos e se

diz amiga de Ana Paula. Isso são

coisas da fama e de pessoas que
costumam tirar mentiras do nada,
diz a atriz.

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

Fone: 370-8940
Rua Marina Frutuoso

nO 502, Centro
www.cedeha.com.br

'1._eUII deI�
Seleção e Desenvolvimento de Pessoal

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

mj ..............................•....•...............

nlLm4R
Indústria Met(!lúrgica Ltda.

Fone: 276-151 Q
R: (ªrJg.s Qe ChJ�rLJJ () 5

I DICAS DE LEITURA I
Elizabeth & Mar.,.
Ellzabeth e Mary, primas/rivais e rainhas. Não é um romance

histórico, mas fiai corno uma boa narrativa de ficção. E n.ão é
tratado acadêmico,mas traz uma impressionante riqueza. de
detalhes e farta documentação de época. A obra, da ihgl.esa
Jane Dunn, é o registrd de um importante. período histórico,
eontado através do intenso relaclonamentoentre as duas
mulheres mais importantes do Século XVI: Elizabeth, da

.

Inglaterra, e Mary Stuart, rainha da Escócia. Resultado de 15
anos de pesquisas, "Elizabeh &Mary" recebe edição
cuidadosa, com grande númerodéllustreçõese dois anexos
altamente informativos, uma cronologia da época e a

linhagem das dlnastiasTudor e Stuart.O lançamento é. da
Editora Rocco e têm 485 páginas.

I

(
I

L

o Casamento de Mentirinha de Katie Simpson
D�pois.do fim .tràuniáticd de s:eu namoro, Katie Slrnpson
precisa desesperadamente do apoio de seus amigos. Mas
Jl:lsto na hora eles estão ma.is 'preocupados com os próprios
prcblernas.fodos estão ocupados demais para pensar em
Katie, até que ela resolva se-casar; Será apenas. um truque
paraatrair novamente a atenção deles? Ou el'a está mesmo

disposta a levar o plano atê o 'fim? Um romarrcé
enqraçadlsslmo sobre uma mulherrnodernae inteligente,
que tem i:nais preocupações e i.ntereSses do que ir as
compras o.U o próprio namorado. Escritopor Mina Ford,o
livro é um lançamento daõEditora RecQrd e têm 432. páginas'.

-

Reconhecimento da
Cidadania Italiana
(descendentes da
Província de Trento)

Documentos necessários:
- Certidão de nascimento e casamento(desde o imigrante
italiano até O 'interessado em requerer a cidadania italiana,
corn firma do Oficial reconhecida em cartório), e uma cópia
autenticada. .

" Duas fotocópias autenticadas da Carteira Identidade do
requerente.:
- Duas fotocópias autenticadas do Comprovante de situação
Militar do requerente
- Duas cópias autenticadas do comprovante da atual
residência (conta luz)

Curs.o língua italiana
Estão abertas inscrições para o curso de língua italiana, para
iniciantes.
Maiores informações através do telefone �70-8636,das14hs
às19hs

Encontro Mensal
Ag:énde: o primeiro encontro, acontece no dia 1.8 de março.

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação

"
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LTA Ile AME
Dodói
Eduardo Moscovis, o Reginaldo de "Senhora do
Destino", levou o maior susto dias atrás. O ator

estava participando de uma partida de futebol com
os amigos quando rompeu o ligame�to. do pé

_

direito. Medicado, ele passa bem e o incidente nao

prejudicou sua rotina de trabalho.

patridnha
Ana Karine interpretará uma menina esnobe no

sitcom que a Rede TV! pretende exibir. Já s�
sabe que a personagem; apesar de ser multo

exibida e viver muito bem vestida, terá bom
coração.

Catálogo
A top Shirley Mallman passou por São

Paulo, a convite da One Up, para estrelar
o catálogo da coleção Outono/Inverno
da marca. Durante dois dias, a modelo
foi clicada por Jacques Dequeker em
dois momentos diferentes. A primeira
locação escolhida foi o Memorial dos

Imigrantes, no bairro do Brás um

imponente complexo de prédios
construídos entre 1886 e 1888 - e, a

segunda, uma mansão do elegante
Jardim Europa. O resultado poderá ser

conferido já no próximo mês, quando
catálogo One Up Outono/lnv�rno fic�
pronto. Uma coisa é certa ... Shirley esta

mais linda que nunca!

Cultura
,,' "

Durante os intervalos das gravações de Senhora do Destino ,Thad:u Matos,
o Bruno da novela, aproveita para ler "um livro que sempre traz consigo,na

mochila.

Procurando um amor
Em "A Lua Me Disse", Arlette Salles vivera
uma mulher solitária que procura um

namorado pela Internet. O tema solidão
será um dos assuntos abordados na

trama de Miguel Falabella que em breve

substituirá"Começarde Novo".

Tudo diferente
Comenta-se que o programa do
Ratinho será todo reformulado
dando maio(ênfase ao humor,
sob a direção de Sflvlo Santos. O

piloto já foi gravado; agora é

esperar pela estréia prevista
para o dia 28.

Filme premiado
"Diários de Motocicleta", filme do diretorWalter
Salles Jr, ganhou os títulos de melhor filme

.

estrangeiro e de melhor trilha sonora no Prêmio

Bafta, na Ingleterra. O longa também está
indicado para o Oscar.

Vovó coruja
Cláudia Ohana tem dedicado todo o seu tempo
livre na escolha do enxoval do bebê que virá em

maio. É que sua filha Dandara está grávida do ator

Rafael Rocha. A família toda está numa alegria só.

de compra do apartamento a OSvaldo e manda que ele '> SENHORA 00 DESTINO
impeça o neqédo de qualquer maneira. Sandoval de5CObr� QUARTA � Anselmo garante a Mlgu,:1 que é capaz de
que Davi é amigo de Magr�o. Davl se prepara para fugir qualquer corsa por Letícia e ameaça faze� algo contr.a
Magrão conta para Sandoval que Davi vendéu seu caITO, Pedro ou Sonyã pará se·v1ngar. Miguel fica furioso e diz
dizendo que ia fazer uma viagem. que vai acabar com Anselmo se ele fizer mal para alguém

de sua famllia.letfcia ouve tudo.tsaias encontra a arma de
Anselmo no esc;rltório dele e manda Tenório entreçã-ta
para Lucrécia. Betlnho tenta falar com Sidarta, mas não
consegue ligar para o celular dele. Miguel conta para
Leticia a confissão de Anselmo,mas ela pede que ele não
tente se vingar.Miguel concorda.Ten6rio entrega a arma a

tucréda , que: o manda continuar com o plano. Mérllin
seduz Adernar. Isalas golpeia Anselmo, que desmaia.
Dandara acorda e Betinho confessa que ficou muito

preocupado com ela, o que a deixa feliz. Isafas leva
Anselmd até o armazém de Ademar.Tenórlo.a mando de
Lucrécia,deixa Um bilhete assinado por Anselmo no ch�lé
de Miguel. dizendo que o está esperando no armazem.

Miguel lê o bilhete e vai encontrar Anselmo. Letlcla
percebe, decide segui-lo e pede que PE!drofaça o mesmo.
Simone amando de Lucrécia,llga para Estevao e omanda
ir até ri armazém. Aninha foge da casa de Margarida.
Lucrécia vai até o armazém e observa Anselmo de longe.
Anselmo começa. a acordar. Betinho consegue falar com
Sidarta econta que Dandara passou mal..

sASADO � Amarante tenta entrar na canoa de Viana, mas
não consegue.Samuca diz a Rafa que náo lhe falou do.navio
porque queria fazer uma surpresa. Rafa não acredita na

explicação de Samuca e garante a Amanda que vai descobrir QUINTA· Pedro percebe que Ahnselmo não está Imor�o.
o ue ele está escondendo. Osvaldo fala para jJ que não Estf.!vâ?chegaaoarma�ém.Anln aencontrauma uv�

..

e
que ei

.

i Encarnação de Lucrécia na cena do crime e a leva para seu ssccnderljo.consequiu descobrir �da Jil� ���ue ele continue Doidona vê Lucrécia voltando e se perg�nta onde ela
comprar da �rt�mc�nt� para F:a�k Que Rafa descobriu o esteve. Lucrécia fica nervosa ao descotJrIr que perdeuprocuran o. mu

b uma luva emais ainda ao saber que Anselmo n30 morreu,navio e avisa que eles vão ter que apressar a usa
Letlcia n80 acredita na inocência de Miguel. .Lf!\tfcla,Almerinda !enta convencer Daniel a fICar em Portugal, em
Miguel e Pedro dão depoimentos a Estevão. LetlcJa nao

vão. Nina diz a Encarnação que ela deveria desconfiar �o acusa Migu.el abertamente. Miguel confessa a Estev�o
comportamento de JJ, mas a lTloça acredita q�e seu Irmao

que teve um lapso de memória,mas garantE' que não fez
mudou de verdade. Sarnuca vasculha o naVIO, mas nao

nada contra Anselmo. Pedro aconselha Miguel a fugir doencontra o tesouro. Lenlta tenta descobrir, através de
pars Letfcla conta para Abel que Anselmo sofreu um

Sandoval, qual .será a nova �mpresa de Slnes.lo, mas ele não ate�tado e que viu Miguel ao lado dele na hora. Lucrécia
revela nada. Nina tenta fazer com que Manléla desista de

manda Adernar dar um jeito em Anselmo dentro do
despedir Danle�em vAe>. Samuc.a garan�e às crianças .que vai hospital. Dlmitri concorda com Pedro e diz a Miguel.queachar o tesouro dentro de alguns dias . .Frand�Ulnh� se

ele deve fugir para a Rússia, inclusi�e para resolver seus.
oferece para abrigar Daniel em sua casa, para alegna 'de Nina. problemas financeiros. Letícia ouve a conversa e fala para

Migup.l que nflo vai fugir (om ele.Miguel acusa Let.lcia de
não amA-Ia; pois nAo acredita em sua inocência. Letfcia
fala para Miguel que o relacionamento deles acabou.
MIguel diz a PedrÇ> que seu amo� com �etlcla é maldito.
Pedro garante a Miguel que nao vai de!xilr que ele desista
de Letieia.

I RESUMO DAS NOVELAS I
MALHAÇÃO 1 encontro. Rita pede desculpas pelo escândalo que Júlio

1 César fez e Miguel permite que ela continue trabalhando.1 Betína fica arrasada por ter dispensado Bernardo. Rafa,

i Marleye Download tentam impressionar Azaléia,Amarllis

I
e Camélia contando vantagens sobre seu amor pela
natureza. Jaque reclama que Bemardo lhe, deu um bolo.
Bernardo dá uma desculpa esfarrapada e pede que ela o
deixe sozlnbo.Júllo César garante a João que Rita não vai

conseguir cuidar da casa direito e vai ter que largar o

.\ emprego. Gustavo sugere a léo que ele agrade Betina

para conquistá-Ia.

I sABADO-NÃOHAEXIBIÇÁO
COMO UMA ONDA

COMEÇAR DE NOVO

SEGUNDA· Bernardo confessa em sua entrevista
que gostaria de voltar no tempo e nã� ter �e
envolvido com Jaque. Ele pede que Betlna nao

deixe a noiva ver a fita e ela promete apagar a

entrevista.Miguel fica maravilhado com o texto que
Rita refez e diz que vai poder participar do
seminário graças a ela. Horácio irrita Naná. Betlna
confessa para Kitty que ficou muito abalada com a

entrevista-de Bernardo.Todos os alunos do colégio
vão assistlr ao show de Cabeção, pensando que ele
é o Cigano Sandro.O verdadeiro Cigano interrompe
o show, acusa Cabeção de ser impostor e-ameaça
processá-lo. Mas o Cigano fica impressionado
quando Cabeçáo confessa que fez tudo para t�nta�
reconquistar Miyukl e decide não puni-lo. Mlyukl
fica tocada com a declaração do ex-namorado,mas
diz que nâc sabe se quer reatar. Rafa começa a

participar de um grupo de adoradores da natureza,
do qual fazem parte Camélia, Azaléia e Amarflis.
Kiko se preocupa ao ver que muitos lutadores
invadiram a quadra do colégio para ver a luta de

João e Tatu. Horácio e Naná se reúnem com seus

grupos de alunos eos ajudam a decídircomofazer a
campenha.educattve.

TERÇA � Betlna diz a Jaque que ela não pode ver a'
entrevista e inventa que nao quer que ela seja
influenciada pelo que Bernardo disse. Jaque fica
contrariada, .mas aceita. Rafa não gosta quando
Marleye Oownload também decidem participar do
grupo de adoradores da natureza. Hort!clo pinta
alguns cartazes para divulgar o site que s�u grupo
vai fazer.Julião faz um rap para seu grupo.RIta conta

para Julia'na que está trab.alhan?? na c1fnica de

Miguel escondido do mando. Jull� César çheg.a
mais cedo de viagem e Rita fica apavorada, pOIS
.precisa sair para trabalhar.Léo conta para Gustavo

que o namoro dele com Betina é de fachada, mas
çonfessa que esta gostando dela de verdade.
Horãcio pede i! permissão de Pasqualete p�ra
espalhar pelo colégio os cartazes que fez. Naná .flca
furiosa porque Horácio tira algumas COisas

colocadas por ela no mural do colégio, para. pregar
!iNIS cartazes. Eles discutem e rasgam as cOisas um

do outro. Natasha percebe que João, Kikq e Marrão
estão metidos em alguma c:onfuse\o e decide
descobrira que é,

QUARTA. Betina fica pasma e diz a Léo que �âo
sabe se consegue deixar de vê-lo como um amigo.
Rita fala para Júlio César que pediu que o mercado

entregasse as compras mais tarde e ele desconfia.
Léo diz a Bétina que quer ajudá·la a esquecer
Bernardo e ela pede um tempo para decidir. Rafa
chama Camélia, Azaléia e Amarflis para um

encontro na república e não convida Marley e

Download.Natasha e Amanda decidem descobrir o

que João, Mardo e Kiko estão aprontando..Jaq.ue
combina com Bernardo de visitar algumas Igrejas
para decidir em Qual vão se casar. Léo conta para
Gustavo que pediu Betina em namoro, mas não

sabe se ela vai aceitar. Marley e Download ficam

$abendú que as adoradoras da natureza estão indo

pare) a npública ,e vão também. Kítty aconselha
Betina a namorar Léo, Rafa fica frustrado ao ver

Marleye Download. Rita sai para trabalhar e diz a

Júlio César que vai ao salão de beleza. .

QUINTA _ Bernardo conta tudo para Download e

diz que não sabe o que fazeragora.JÚlio C�sardeixa
Rita no salão, finge que vai embora e depOIS a segue.
Horácio tenta de�cobrir o que Naná está

preparando para a campanha de seu grupo eme)(.e

\nos papéis dela. Júlio César vê Rita .conversan�o
com Miguel e pensa que foi traldo. Julio César fICa

furioso e Rita explica que estava trabalhando, mas
ele exige que ela v,á para casa.Miguel fiq choca�o
com a grosseria de Júlio César. Naná vê HÇ)ráclo
mexendo em seus papéis e fica furiosa. Vllma se

compromete a cuidar de �rad Pltty,. � poodle de

uma freguesa fica. Rita exphca para Julio César que
seu trabalho é temporário e ele exige que ela deixe
o emprego. Jaque marca um encontro com

Bernardo,mas ele não presta muita atençáo, poiS s6

consegue pens.arem falar com Betlna.

SEXTA. Bernardo fala para Betina que não poderá
ser feliz com Jaque e,mesmo abalada',ela diz que �Ies
não podem ficar juntos de jeito nenhum. Jaq�e
espera por Bernardo na igreja onde eles marcaram o

QUINTA· Mariléia tenta animar Alice, em vão. Daniel fala da
aldeia para Almerinda e conta todos OS planos que tem para
transformá·1a num pólo turístico. Conrado pede e)(.plkaçôes
a Prata, que garante que nao estava fazendo nada de errado.
JJ aconselha Encamação a deixar que seus advogados
cuidem do contrato de compra do apartamento e se oferece
para dar a ela todos os'móveis que quiser. Encamaçáo fica
radiante. JuBa díz a Querubim que vai contar a Lavínia que
eles estão namorando. Ele concorda. lenita conta para
M"riléia que Daniel vai ter um ,filho com Alm<rinda,:
de�ando.. pasma. Nina garante. a Encarnação que Jj vai
fazer algo para Impedl-la de sair de c.asa.lJmostra o contrato

SEXTA - Davi consegue fugir antes que Sandoval chegue
Marllela aconselha Sinéslo a demitir Daniel quando ele voltar
de Portugal. O português diz a Nina que vai voltar para o

Brasil e pede que ela o espere no aeroporto.JJ ouve. Samuca
conta para BartO que encontrou o navio que eles estavam

procurando. BartO fica emocionado ao imaginar que sua
I

busca pode finalmente chegar ao fim. Rafa encontra as bóias
que Samuca colocou no mar para marcar o IlIgar do navio e

tira várias fotos dele. Abigail avisa Lenlta que 5inésiO decidiu
demitir Daniel. Ela fica indignada. Danlel fala para Almerinda
que conseçulu apenas um visto de twlstj:l e não -val poder
trabalhar. Abigail conta para Nina que Sinéslo estA pensando
em demitir Daniel.Alice acusa Prata de ter sido negligente e

afirma que o casamento deles acabou. Frandsqulnha avisa
Floriano que Rosário precisa de repouso. Rafamostra as fotos
do navio a Samuca emanda que ele conte tudo o que sabe.

SEGUNDA-JJ tenta tazerccm que Encarnaç�oflque em
casa,mas ela não muda de idéia.Carol diz a Vlrgfnia que
Alice a tratou mal por culpa dela e pede que a mãe
resolva a situação. Encarna�ão fala para Nina que acha

que nunca vai ser feliz, deixando-a penalizada. Vlrglnla
garante a Alice que é apenas amiga de Prata,mas el.a não
acredita e a insulta.Pedroca finge ter passado a norte no

.bancc da praça para deixar Idalina com pena, mas ela
não dá a menor. bola. Amarante se esforça para ficar
bom logo e voltar para casa. Ylana não conta para
Amarante sobre Lavínla e Sandoval. Lenita diz a Daniel
que paga a passagem de Almerlnda para o Brasil, mas
ele recusa a proposta. Nina fala para JJ que ele nao est�
cumprindo sua parte no trato ao retomar as obra� �o
resort. Júlia volta para casa, para alegria de LiWlnJa.
Daniel s�despede de Abigail,mas garante que vai voltar.
Nina náo consegue se despedir de Daniel e .fica
frustrada. lavlnia· e Sandoval contam para Júlia que
estão juntos. Ela não repreende a máel delxando·a
pasma.

TERÇA· Daniel e Almerinda se dão conta de que foram
separados pelas m�ntiras de Adélia e do Almirante.
Almerinda percebe que o português ama outra mulher.
Daniel confessa para Almerinda que 'está apaixonado
por Nina. Encarnaçao mostra fotos de seu pai a Rublco,
mas explica que nao tem imagens de sua mãe, pois JJ as

jogou fora. Júlia confessa a Querubim que está

gostando dele e os dois decidem namorar

secretamente. Quebra·Queixo vê os dois, mas'
Querubim pede a ele que não conte nada a ninguém.
Almerinda fala para Daniel que eles vão ter uma filha e

diz que decidiu dar-lhe o nome de- Maria Lufsa. O
portuguêS ficamulto emoclonado.Lenita descobre que
Sinésio e Nina e�tão planejando abrir uma nova

empresa e conta a JJ. Sinésio explica ao povo da aldeia
que vai abrir outra empre�a para enganar ovilão.Rubico
pega uma caixa no escritório de JJ com fotos da mae

dele.Danielliga para Nina egarante que vai voltaramais
rápido posslvel. Almeiinda ouve a conversa e sofre.
Mariléia consola Alice. Davl,dono do carro envolvido no

acidente,conta para JJ q�e Sandoval o encontrou.

SEGUNDÀ - Letlcla dá as m�os a Aninha � pede que ela
lhe dê torças até chegar à Igrela. poiS está multo nervosa.

Adernar fala para Lucrécia que eles precisam dos barcos
de Anselmo para fazer contrabando. Lucrécia garante a

Ademar que tem um al1ado que Vill ajudá·la a se apossar
dos·barcos de Anselmo: Isafas, o funeionAria de Anselmo.
Anselmo assina os papéis que Isafas lhe dá sem ler.lsafas
comenta com Anselmo que ouviu dizer que Miguel esta
pen�ndo em processá-lo.Anselmo flca nervoso.Abel�iz
a Pedro que ele faria Ledela amulhermais feliz do mundo
se fosse ao seu casamento com Miguel. Gigi confessa,
para Rosário que aInda não esqueceu Miguel. Rosário
sugere que Gigl use Pedro para esquecer Mlguel,o que a

deixa perturbada.lucréc:ia garante a Simone que vai lhe
dar um emprego multo melhor do que o que ela perdeu
no spa. Olavlnho da Ii,Oe. de como ser um politico
desonesto a Márlo.Mário �stranha aover Simone na ca�a
de Lucrécia . Miguel fica nervoso com.a demora de
Letfda.Anselmo se embebeda e jura a si mesmo que vai

se vingar de Miguel. Isalas observa, satisfeito. Letleia se

prepara para entrar na Igreja com OilTlitrij mas Pedro f'lI.

questão de entregá-Ia para Mlguél.Mlguel e Letrda ficam
muito emocionados com a atitude de Pedro.lsafas conta

para Ademar que, graças aos papéis que fez Anselmo

assinar,já é donode boa parte das.ações da empresa.

TERÇA. EstevÃo fica fascihad<? por Carmem. mas ela não

percebe.Pedro garante a Letfcla q",eval ter uma conversa
com Anselmo. Letlcla e Miguel ficam felizes com o apoio
de Pedro. Lucrécia fala para Adernar que Anselmo vai ser
assassinado e o crime vai ser atribu(do a Miguel. Abel vê
Anselmo chorando e chora tamb�m. Anselmo invade a

festa de novo e diz a Miguel que ele não vai lhe roubar
Abel. Olmitri' dá uma bronca em Anselmo e o manda Ir

.embora. Abel tira Anselmo dali, sentindo pena .e
vergonha do pai, Le'tlcla teme que ela e.�Iguel jamaIs
tenham paz. Lúcia descobr� que LucreCla e Ademar

passaram a noite inteira conversando e diz a Olavlnho
que eles estão tramando algo grande. Lucas vasculha a

bolsa de Mi'lrgarlda atrás de dinheiro.Margiulda o flagra,
mas ele garante que estava apenas pegando a chave de

casa. Bet.(nho encontra Oandara desmaiada e se

desespera. Miguel tem uma conversa com Pedro, pe�e
que ele nao tente se vingar deAnselmo nem de LucréCia

e deixe que ajustiça se encarregue deles.Pedro promete.
Migl,Je.1 e Pedro se abraçal'fl, reconciliados. Betlnhç leva
Dandara para o hospital: Letlcla tenta Impedir Miguel de
encontrarAnselmo,em v�o.

SEXTA - Estevão não acredita em Pedro,mas é obrigado a

levá-lo preso. Let(da conta para Joana o que aconteceu

com Anselmo e Miguel e.ela fica atônita. Doidona g_arante
a Lucr�cia que vai voltar com uma ordem judicial e
expulsa·la de sua casa. Mário fala para Márcia Anita que
vai seguir a carreira política do pai e quer chegar �
presidência do Brasll.Márcia Anita fica pasma.Alda conta

para Murilo que Oandara foi hospitalizada e ele fica
preocupado. EstevAo diz a Pedro que ele vai ter que
prestar outro depoimento. Letícia revela a Jo�na que
Miguel fugiu do pars. Doidão conta para DOidona o

atentado contra Anselmo e Doidona desconfia de
Lucrécia. Pedro pede que Glglleve algum.s coisas para
ele na delegada.Glgllmaglna que Pedro tenha sido preso
e fica apavorada. Murllo fala para Dandara que quase
morreu de preocupaçao quando soube que ela estava no

hospital. Ela fica teliz C9m a noticia. Júlia percebe que
Carlos esta esbanjando dinheiro e fica preocupada.
Rosário mostra a Mérllin que possui uma revista com

fotos dela nua e avisa que vai mostrá-Ia a Adernar se ela
não andar na linha. Pedro explica para Gigl que assumiu?
autoria .do crime contra Anselmo para que a policia
deixasse MIgLielem paz.

SABADO - Glgl diz a Pedro que vai guardar. o bilhete n.a
mesma pasta onde estão os documentos de M�aclr.
Pedro concorda com a idéia. Sldarta explica para Betlnho
e Márcia Anita que a doença de Dandara ainda está na

infclo, mas pode ser multo perigosa, Todos na famOla
ficam preocupados e decidem dar a Dandara multo
carinho e �poio.Dandara fica emocionada com o carinho
de sua tamllla • de Murllo. Júlia diz a Linda que tem
certeza de que Carlos está tT1etido em ·alguma confus:lo.
Carmem coloca folhetos no spa anunciando aulas de

piano.Gigl esconde o bilhete que Pedro lhe deu. Lucrécia
fala para Ademar que eles precisam começar a fazer
contrabando com os barcos de Anselmo, pois estão
precisando desesperadamente de dinheiro. Margarida
descobre que um de seus anéis sumiu, assim como sua

maquina fotográfica.Brarica diz a Abelque está com pena
dele, mas avisa que ainda está muito ma�oada e nao

consegui� perdoá·lo. RosArio garante a Ten6rio que
Mérllin está em suas mAos. Júlia segue C.rlos e o v6
negociando cOm um agiota.

QUARTA - Júlia diz a Rafa que.,tá gostando dealguém,
mas n:to revela quem é.JJ dá dinheiro a Davi e exige que

I ele desapareça o mais rápido possível.Samuca fala para
Rubico, Frank e Gigi que encontrou o navio que ele�
estavam procurando. Encarnação conta para JJ que já
comprou um apartamento e fica surpresa quando ele
diz que está feliz por ela.Nina não acredita que JJ tenha
aceito que Encarnação se mude. Daniel diz a Almerinda
que ,acha que não vai ter problemas em voltar
legalmente para o Brasil.Almerinda fica triste ao pensar
que Daniel vai partir. JJ percebe que a cai)(.a com as

lembranças de sua m�e desap.areceu e fica
desesperado. Rubico mostra a Nina que pegou a caixa.
Nina devolve a caixa e fica espantada ao vero quanto ela
perrurba JJ.O viliio examina a caixa,abr�ça Nina e chora,
delxando·a desconcertada. Lenita pergunta a Sinésio
qual é a nova empresa que ele vai abrir. Slnéslo
desconversa, deixando-a furiosa. Mariléla aconselha
Alice a tentar arrumarum namorado

tantos segredos. O Barão se despede de Giovanni e
afirma que ele é um dos homens mais elegante,; que JA
conheceu, deixando-o emocionado . .IenirN (,�Ia pMI\
Eleonora que-a assistente socialvlsttou o aparmrnanto
delas. Jcstvaldc fala para Nazaré que Maria do Carmo
cancelou a pensão dele, alegando na Justiça que el�

agora está com ela. Maria do Carmo confesva para
Giovanni que sua vida esta commais problemas do que
ela consegue resolver e chora multo nos braços dele.
Dirceu se sente dividido entre Mi'lria do Carmo e

Guilhermina.GlJi!hermina canta para Laura que f'stt\ se
envolvendo com Dirceu e espera que aquele seja o

lnlclo de IJlYHI bela história de amor: GloVilnni pedI,'"
Maria do Carmo em casamento e ela acelta.deixandc-o
absolutamente radiante. Leonardo pede perdão ri

Maria Eduarda e afirma que quer que ela seja feliz com
seu marido. Maria Eduarda perdoa Leonardo (I e!(:os SE

abraçam. lsabel marca ti data de seu casamento com

Edgard para dali a dois meses c convida Cláudia para
ser sua madrinha. Leandro manda que Cláudia
também convide Isabel para ser madrinha do
casamento deles. Napa pergunta a Gato onde ela
estava na hora da briga e ele afirma que estava com

Larissa. Reginaldo permite que Bruno ande sem C�

seguranças, mas avisa que ele não pode Ir para a

Comunidade da Pedra. Viviane tenta entrar no quarto
de Shao lin no hospital, mas .Aurélla a impe-de. N(l2'(If�
propõe a Josivaldo que eles peguem o bebê de Isabel O
peçam um resgate a Maria do Carmo,para dopol� fll9lr
com odinheiroea criança.

SEGUNDA. Maria do Carmo manda que Leandro
chame o delegado Paredes e diz que vai denunciar

Reglnaldo. Leandro e Pllnlo tentam convencer Maria
do Carmo aconversar com Reglnaldo,mas ela diz que
sabe que isso seria inútil. Leonardo diz a Alfred que
precisa ficar sozinho por algum tempo. Bruno decide
ver Daiane e consegue fugir de seus seguranças.
Reglnaldo diz a Gato que vai pegar a fita com Shao
lIn e manda ele esperar com Vivlane. Turcêo pede
perdão a Ubiracy. que cede. Nalva. tala para Til?mas

que estava com saudades dele, deixando-o radiante.
Delane fica encantada ao ver que Bruno fugiu dos

seguranças para vê-la.Angéllca conta para P�fnio que
está gravida. Jacques fala para Alberto e Shirley q.ue
acha um absurdo eles ficarem juntos. Alberto ílca

Indignado com a atitude de Jacques.Leonafdo liga
para Maria Eduarda e diz que quer conversar�om ela.
Maria Eduarda marca um encontro com o pai em sua

nova casa. Reglnaldo ameaça Shao L1n e exige que
ele lhe entregue a fita. Seboso vê a cena e os três se

enfrentam. Shao Lln fica ferido. Janlce exige que
Sebastião escolha entre ela e o carro de Josefa.
Dirceu e Gullhermina se beijam. Angélica dá um

depoimento a Paredes dizendo que foi Regina!do
quem armou o esquema das notas frla.s. Bian.ca �uve
tudo. Reginaldo sai do embate se sentindo VltOflOSO,
mas então se dá conta de que Shao Lin náo lhe

entregou a fita certa.
SEXTA. - Joslvi'lldo fico impressionadcJ com a

crueldade da idéia de Nelzaré,masconcord,1. Vlvi(lne
explica para Reginaldo que Aurélia nela v.,i sair rlCln
um minuto de pertG de Shao Lin e por Isso er�
impossfvel entrar no quarto deie. OaiaoedesrnailJ a()

saber do estado de Shao Lin c Bruno fi flncnntrR

desacordada. Aurélia pede a Gato qu(: gr'Henclc as

duas academias enqu3ntoShao Lln e�tlvercm cOlna.

Constantino e Rita levam Dalane para o hospital.
Dirceu fala para sua equipe que o Diário dt! Not[c:las
vai virar realidade e apresenta Guilhermina como a

mais nova funcion�ria.Mar1a do Canno anuncIa para
sua famllla que vai se casar com Glov3nni,Reginaldo
Invade a comemoraç30 'para provocar Maria do
Carmo mas ela não deixa que ele estrague sua festa e

o exp;dsa. Bianca se recusa a ir embora com

Reginaldo, deixando·o furioso. Josivaldo fala para
Nazaré que eHá pensando em pedir queMaria do
Carmo continue a ihe dftr sua peMão. Gullhf:rmmil
convida Dirceu para passar a noite com ela e ele
aceita.Dirceu diz a Rodolpho que quer que (t p(imeira
ediçAo do Diário de Noticias tragalJma matérlé\ sabre
as obras superfaturadas da prefeitura de Vila Sáo

Miguel. Bianca revela 11 Maria do Carmo que f) filhtl

que Dalane 9!itJlVil esperando era dp. BnJr1n.
delxando.a pasma. RIta manda que Oalane torne

mais cuidado para não engravidar no hJturo.NazMé
manda Joslvaldo conseguir noticias de IS<lbel

quando for pedir sua pensa0 aMaria do Carmo.

SASADO» Giovanni pergunta a Maria do Carmo se

ela vai mudar de Idéia e Ir atrás de DIrceu. Maria do
Carmo explica a Giovilnni que não está com raiva de
Dirceu, mas diz que tem certeza de q�e não quer
namorá.lo. Angellca cantil para BelmIT3 que está

grávida de PUnia, mas afirma que ele nunCi;! v"i IhiJ
perdoar. O Barão e Laura se de$pedem de SlIiI r�mflla
e partem para sua viagem ü Paris. Laura avisa que
Giovanni n�o quer suas esrne(alda!l e que} portanto.
quem encontrá·las pode se consid�((H don� de�ns.
Leandro pergunta êJ Marli! cJÇ> CiHfT\O s-e ela n�o vai se

arrepender de ter aceito (,15M com Giovanni e elél
garante que n.lO. C!áudia comenta que Dirc'f!1I vAi
ficar pasmo quando souber do casamento, m;1,s
Maria do Carmo nao se deixa abalar. SG'b,Htiáo
decide esperarVenllnclo se casar par4 contM il Maria
-do Carmo a verdade sobre a rnortede Leila.Crescilda
conta para Maria do Carmo que recebeu uma

proposta de uma gravadora. Josivaldo vai .ué.a loja
de Maria do Carmo e pede que ala volte � pagnr sua
pensA0. Maria do Carmo rala para Josivaldo que vili
lhe dar uma be-Ia rec.ompensn se ele disserondp estÁ
Nazaré. Joslvaldo exige que Maria do Carmo lhe dê
um terço de seus bens e uma noite de amor par" que
ele diga onde está Nazaré.Glovanni ouve e expul�<l
Josivaldo da loja de Maria do Carmo. Josivllldo fala
para Nazaré que quer pegar o filho de Isabel ptHiI se
vingar de Maria do Carmo. Danielle chega à igrejn
para se casar com Ven�nclo, mas não cOI)S�gue 'Si)!r
do carro, pois seu vestido é apertado dcm<lls.
Giovanni carrega Danlellc até o altar, sob o olhar
pasmodetodos.

TERÇA. "Reglna.ldo entra na academia e procura a

fita mas vê que os empregados de Shao Lin estão por
per'to e é obrigado a esperar. Sebastj�o pede. perdão
a Janice e garante que vai s� livrar docarro. Maria do
(armo .diz a Paredes que Viii prestar queixa c?nt.ra
Reginaldo e Viviane, pois quer vé�los na cadela.
B/anca Implora para que Milria do Carmo n:io

coloque o pai na cadeia. Thomas pede Nalva em

casamento e ela aceita. Maria do Carmo percebe que
Bianca está com multa febre e pede que Eleonora
venha cuidar dela, Napa, Laia e Jacaré entram na

academia e encontram Shao lin e Seboso.Reginaldo
foge. Aurélia recebe um tel�fonema sobre o. �stiido
de Shao lin·e desmaia. Regmaldo conta a VIVlane o

que acOnteceu na academia ao encontrar Shao lin.
Vlviane aconselha.Reglnaldo a dar um Jeito tambt!m
em Gato para que ele nAb conte a ninguém o que
sabe. Reginaldo concorda. mas Gato consegue fugir
antes que ele taça qualquer coisa. Aurrllla decide Ir

até a academia desC'iobrlr o que acohteceu com Shao
L1n. Eleonora fala para Maria do Carmo que 81anca
teve urna crise nervosa e avisa que ela n�o pode se

aborrecer. Vlvlane e Reglnaldo tlcam histéricos ao

pensar que Gato pode denuncia-los. Pllnlo liga para
Rcglnaldo e avls. que Blanca passou mal. Maria do
Carmo confessa para Isabel que sente a falta de
Dirceu.lsabel aconselha Maria do Carmo a falar isso
para ele. Ela vai até a casa de Dirceu e é Gullhermlna
quem. abre a porta.

QUARTA - Maria do Carmo vai embora furiosa.Dirceu
fica at6nito ao ver Maria do Carmo e sal correndo
atras dela.Pllnio diz que Shao L1n tol ferido e está em
coma.Vlvlane pede para conversar com Reglnaldo ii
sós. Os irm30s d. Reglnaldo percebem que ele e

Vlviane ficaram nervoSOs quando falaram sobre
Shao Lin e desconfiam. Aurélia se preocupa com

Shao lIn e Paredes a consola. Dirceu diz a Maria do
Carmo que ela é a mulher de sua vida. Maria do
Carmo fala para Dirceu que eles doismudaram multo
e ficaram multo diferentes. Dirceu pergunta a Maria
do Carmo se el"a vai ficar com Giovanni e ela confirma.
Gullhermlna garante a Dirceu que n.ao queria causar

problemas. Dirceu, no entanto, diz que ela não

precisa se preocupar, pois o que ele tinha com Maria
do Carmo acabou:Ublracy assina um contrato com

Unidos de Vila sao Miguel, para alegria de Giovanni.
Leonardo se arruma para encontrar Maria Eduarda.
Gisela torte para que dê tudo certo.Dirceu garante a

Gullhermlna que vai se recuperar do termino com

Maria do Carmo e deixa claro que· vai querer a

companhia deta. Giovanni garante a Madruga que
Shao Lin vai sobreviver. Maria do Cumo diz a

Reglnaldo que Angélica contessou tudo e garante
que vai prestar queixa contra ele assim que a saúde
de Bianca melhorar. A filha do prefeito avisa ao pai
que não vai sair da casa da avó e manda que eles
parem de brigar.

QUINTA. Bianca diz a Reglnaldo que só vai voltar
para casa quandO ele e Vlviane deixarem d� ter
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Tendências para
o Inverno 2005
Amoda masculina da coleção
Inverno 2005 da British Colony
se apresenta com look militar
mais disciplinado, uniforme, mas
sem abdicar de sua expressão
modema autêntica.

O sensual latino está nos silks de

t-shírts, inspirados nas gangues
de bairro latinas, os Latin Kingz,
lembrando a batalha e a luta com

a proteção e o poder dos
"Angeles" de "la Guerra" e suas

asais invisíveis.

A alfaiataria chega em clima de
Buffalo Soldier, com referências
ao exército americano durante a

guerra civil. A matéria prima
escolhida é a lã marinho com

detalhes em cetim vermelho para
os trench coats, blazers e

spencers.
Fazendo uma transição
saudável entre as coleções,
algumas matérias primas
continuam marcando como a

Jersey Metalizada da Kalimo,
agora em verde militar e

cinza chumbo.
O moletom clássico é um dos

principais pontos da coleção.
Aparece em alfaiatarias nos

trench coats 7/8, blazers e

peças hits como os sweaters

com capuz ou zíperes e

também em recortes e

interferências sobrepostas de
bordados smile, silks e

apliques metalizados. O
sarrouel ganha uma versão
moderna, sem exageros, em

moletom e canvas

estampado.
Outra novidade é o Canvas

Stretch, da Santaconstancia,
com estampa exclusiva de

cashemere, em fundo

desgastado chá, e o
camuflado de flores em tons

fortes que dão o ponto de luz
na cartela de cor. Esses
desenvolvimentos estão em

.

calças com interferências de
metalizado, caban militar,
bermudas e sarrouel.
A camisaria mantém a

construção clássica e vem

com detalhes de babador

smokíng, bolsos militares,

<J O moletom clássico é um dos

principais pontos da coleção.
Aparece em alfaiatarias nos

trench coats 7/8, blazers e

peças hlts. como os sweaters

com capuz ou zíperes e também
em recortes e interferências

sobrepostas de bordados smi le,
si I ks e' apl iques metal izados

�Calças de montaria em

xadrez importado é uma
das apostas da grife
British Colony

apliques metalizados, bordado
smile com botões e patches
aplicados. A peça chave deste

grupo é a Camisa Jacket Perfector.
Calças de montaria em xadrez

importado, jeans todo lixado e

jeans black completamente
desgastado. A cintura baixa e fit
nas pernas estão no armário deste
homem.
A malha metalizada está com

tudo, em cores diversas (dourado,
preto, roxo, verde e 'cinza chumbo)
foi transformada em uma série de
acessórios feitos pelo designer
Mario Haggy.

Ter um corpo leve e perfeito, pele lisinha e sem manchas, estes são alguns dos objetos de desejo de todas as

mulheres. E como conseguir isso? Primeiro, é preciso entender que estes resultados não acontecem por acaso; é

preciso investir na beleza.Veja algumas dicas.
.

Rosto: Faça uma limpeza de pele para remover cravos e espinhas uma vez por mês. Diariamente, use filtro solar e

microesfoliante para afinar e clarear a pele.Os cremes espeçíflcos. como um anti-rugas, também são bem vindos.

Pele: Os primeiros sinais de que a pele precisa de tratamento são ressecamento, ausência de brilho e de

elasticidade e aparecimento de manchas após exposição ao sol. Hidratação e proteção contra os raios solares são
os cuidados básicos.

.

Corpo:A gomagem ou esfoliação corporal retira células mortas. t indicada para peles naturalmente ressecadas

ou pela exposição excessiva ao sol. Deve ser feita há cada quinze dias.
Mãos: Unhas quebradiças indicam falta de vitaminas.Garanta a maciez usando cremes hidratantes, o ideal é fazer
as unhas semanalmente.

.

Pés:Mau cheiro, calosidades, descamação, frieiras e aparecimento de fungos são sinais de que é hora de prestar
mais atenção aos pés. Faça as unhas, pelo menos, a cada 15 dias. Isso também ajuda a evitar unhas encravadas.

Faça também esfoliação para remover as células mortas. Para evitar mau cheiro e fungos, enxugue bem os pés,
dando atenção à região entre os dedos. Calcanhares ásperos e calos devem ser tratados com podólogós.
Celulite:Quando tratada a partir do grau 2 (quando os nódulos são vistos apenas quando a pele é comprimida),
a drenagem linfática pode ser suficiente para resolver o problema. Nos graus 3 e 4 (quando os furinhos são
visíveis mesmo com a pele relexada), a drenagem deve ser aliada a outros tratamentos coadjuvantes, com o uso

de cremes que auxiliam a pele a ter uma aparência mais lisa, e extratos vegetais que estimulam a circulação
sangüínea local.

Aries - o perfodo favorece aos aprendizados em geral. Bom para
tratar de assuntos financeiros. Não dê demasiada importância aos

desentendimentos domésticos. A pessoa amada vai se mostrar mais

parceira do que nunca. Saúde em dia.

Libra - Bastante favorecido para as viagens. tanto de lazer como de

negócios. Favorece também reatar antigos relacionamentos.O
per fado indica uma certa tendência à dispersão. Combata isso e

mantenha os pés no chão.

Touro - Não deixe o ciúme tomar conta de seus pensamentos
porque isso pode atrapalhar a realização de antigos objetivos os

quais você tem perseguido há muito tempo. Este é o momento de
ter todos os seus esforços recompensados, mas para isso será preciso
ser bem racional.

Escorpião - Neste perlodo estará em alta uma necessidade enorme
de renovação. Isso em todos os sentidos. por isso mantenha a calma e

fique alerta para não fazer besteiras das quais vai se arrepender mais
tarde.

Gêmeos - O perlodo favorece os relacionamentos principalmente
aos amorosos. Bom para as viagens de românticas ou de lazer.

Aproveite o momento para colocar em prática novas idéias e não
tenha medo de expor seus pianos de trabalho. Saúde boa.

Sagitário - O período indica certa turbulância na vida familiar.
Mantenha a calma para tomar as decisões acertadas. Siga a sua

intuição. Não cultive o mau humor e nem tampouco o desânimo. Não

tenha medo de tomar decisões importantes.

Câncer· O período favorece os momentos a dois e aos

relacionamentos em geral.Aproveite para fazer um balanço de sua

vida 'e se livre de antigas rixas ou frustrações. Evite especulações com
dinheiro. BOm para a vida familiar.

Capricórnio· O perfodo indica mudanças no campo profissional. É
hora de obter excelentes resultados. A pessoa amada será muito

importante nesta 'lava fase quando o seu apoio será fundamental.
Saúde excelente.

Aquário - Não tenha medo de demonstrar os seus sent.imentos.O
momento favorece as novas amizades e, se estiver 56, poderá
encontrar um novo amor. Saia e divirta-se bastante. Cuide da saúde e

evite especu.lações financeiras.

Leão - Evite cultivar o mau humor. principalmente em relação à

pessoa amada.O período favorece o trato de assuntos financeiros e
de trabalho. Boa chance de promoção ou mesmo de mudanças para
algo melhor. Saúde favorecida.
-Virgem
O perfodo indica que deve ter cautela com os assuntos ligados à
dinheiro e aos assuntos familiares. Não dê ouvidos as intrigas e siga a

sua intuição. E lembre-se de que nada como um dia atrás do outro.

Peixes - O perfodo favorece aos entendimentos familiares. Procure
mais a introspecção e aproveite para fazer um balanço de sua vida.

Velhos planos poderão ser colocados em prática. Não tenha medo de

expor suas idéias mas evite especulações com dinheiro.

Corpo e Identidade
Tentando aproveitar a estação preferida,muitos brasileiros ao término do ano

correm ao litoral a fim de poder desfrutar do merecido descanso alcançado
após um ano de trabalho incansável e desgastante.O resultado pode ser

visto através da a'1'iga televisão ou para aqueles que podem, pessoalmente:
As praias se tornam verdadeiros formigueiros, repletas de uma variedade de .

tipos, uma mistura de coisas sem explicação, um palco de exibição.
Nosso litoral brasileiro é extremamente atrativo devido a sua beleza sem

igual, tornando-se uma espécie de arena de todos os tipos desejos,
apresentando e colocando em evidência principalmente os nossos corpos

brasileiros, conhecidos em todo omundo como portadores de muita beleza e

saúde; e realmente o que temos observado principalmente nessas duas

últimas décadas são imagens de indivíduos fanáticos e dispostos a

conseguirem o corpo dos sonhos, sem aglomerações de gorduras
indesejadas, ou apariçõesde celulite e estrias em momentos inconvenientes.

As mocinhas com ancas fartas e coxas grossas que há algum tempo
preenchiam as praias, agora parece que desapareceram do cenário praiano,
tendo seus lugares ocupados pelas magrinhas, quase sem carne, igualmente
apreciadas, mas sem volume. Até mesmo o escritor Nelson Rodrigues,
décadas atrás,já havia notado uma mudança no padrão estético feminino
que hoje se tornou mais evidente."A paisagem anda escassa de gordas" (Nu e

Vestido,Mirian Goldenberg, Ed.Record, 2002). O escritor estava certo, a

paisagem se transformou, e as mulheres, assim igualmente como os homens

estão mais preocupadas em diminuir as ancas e o peso do que exibi-los como

ocorria nos anos de 1950, 1960 e parte dos 70,e certamente as praias são os

principais locais em que podemos observar mudanças corporais e sociais.

A praia é na verdade uma prova de fogo para qualquer pessoa que esteja na

luta por uma boa imageme socialização. A nossa aparência corporal tem um

papel determinante dentro da sociedade, sendo uma espécie de ponto de

encontro de forças sociais múltiplas. O litoral é verdadeiramente uma fonte

de novas ideais e transformações sociais. Foi em uma praia que pela primeira
vez, uma grávida exibiu sua barriga: Leila Diniz contrariando as "leis sociais"

da época, não teve receio em exibir a sua barriga (fruto de sua produção
independente) a todos os presentes e iniciou uma "moda': uma forma de

contestação social que foi seguida por muitas mulheres.

Por isso que através deste tipo de situação e de outras evidentemente,
acredito que as praias, contrariando a maioria, não são apenas cenários para a

exibição de músculos (que se tornaram o elemento central da cidade

praiana) ou de corpos bronzeados e trabalhados (como acreditam os

estrangeiros) esses espaços são antes de tudo, espaços sociais, capazes de

aproximar indivíduos de diferentes "aldeiasfinclusive de camadas sociais
diferenciadas, captando e evidenciando desejos e informações, e acima de
tudo mostrando o quanto carregamos nossas origens nativas,as quais
herdamos dos indígenas, quando exibimos nossos corpos quase nuspara
milhares sem preocupação.

Moda Unerj por Oaiana Riechel V fase.
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O GG Laço Jaraguaense vem por meio
deste agradecer todos os eTG, Piquetes e

laçadores presentes na Quinta do Laço realizada
no dia 10 de fevereiro, que alcançou um enorme

,

sucesso. E avisa que a Quinta do Laço continua, e
estamos Tchesperando para vir dar uns tiros de

laço.
Augusto Demarchi Junior (Ninho)

AbrirCancha:
Abrir espaço para alguém passar.
Abriro Peito:
Pôr-se a cantar.

Achego:
Amparo,encosto,auxílio,proteção.
Brete:

Pequeno curral destinado ao recolhimento
das ovelhas que vão ser tosadas. Espécie de
corredor que liga com a mangueira ou curral,
onde o animal fica com dificuldades de
movimento, podendo assim ser marcado,
vacinado,castrado,tosado,etc.
Bruaca:

Espécie de mala de couro cru, com alças
laterais, apropriada para ser conduzida em

lombo de animal. Em sentido depreciativo,
mulher sem pudor, desleixada, ordinária.
Pessoa gaiata,brincalhona.
Buenacho:
Muito bom, excelente, generoso, afável,
bondoso, cavalheiro.
Carreta:
Veículo tosco e pesado, de duas rodas,
grande, com tolda ou não, puxado por
diversas juntas de bois.

II
! 1

i ! Pedro Ortaça

5· · Joal�eria& Ótica I I Dos Quatro Troncos Missioneiros é o único

tWtaJ:Ja,i i ����;���:�:��iciOU na vida artística quando ainda era

emJ,,,,g'" Av. M.lLO..doro d.F..",,,.'''.F.,,,,r'''41é ! I guri, tocando violão. Em um dos seus maiores sucessos

AV���.�t:::':'':.':':�·:;��;3�,::;::::22'', ! I imortalizou Carlito,Desidério, Felício e Nego Juvenal, na
�"J.;�I""R","P""'p"42.·F.,,.,422·727' !! música Bailanta do Tibúrcio. Na realidade desde cedo

----------1 Pedro Ortaça foi criando gosto pelas coisas da terra,

i também teve influencia de seu avô e sua mãe que
I tocavam gaita.Gravou seu primeiro disco em 1976 pela
i gravadora CID do Rio de Janeiro.

i A musica Bailanta do Tibúrcio, Pedro Ortaça, a campos
: através de lembranças de quando ainda era guri.
I Os pais de PedroOrtaça se reuniam com os visinhos do

! Pontão, nos bailes de galpão organizados peloTibucio,
i onde Carlito, Desidério, Felício e Nego Juvenal,
i animavam os bailes. E tinha gente que vinha de todo

312-0280 I lado para dançar na bailanta do Tibúrcio. Nestes bailes
i as crianças que acompanhavam os pais ficavam em um

'---- ---' I quarto, e Pedro Ortaça espiava pelas frestas as pessoas
----------1 dançando. E baseado nas lembranças que pode

AM
I memorizar Pedro Ortaça escreveu a musica Bailanta do

CASA C PEIRA I Tibúrcio.
! Antigamente era costume servir um café durante o

I baile,e oTibúrcio,dono da festa,dava o aviso que estava
I na hora do café, e também era de habito os homens Se

i servirem primeiro, e quando estes estavam satisfeitos,
i usavam a expressão:" Agora levanta os homens para
I comerem as mulheres':
i De origem indigena, da região das missões, e reside na

I cidade de São Luiz Gonzaga (RS),Ortaça leva a marca

i missioneira estampada no seu cantar, pois o local onde
i vive é sua fonte de inspiração para compor e cantar.
I

Postos de Vendas: Demarchi Carnes,
Casa Campeira,Gauchita, Posto Marcolla

e Casa Estância Gaúcha.

CanaVerde:
Procede de Portugal e é dançada em vários
estados do Brasil, adquirindo as cores locais
da região.
Chula:
Por falta de mulheres nos pousos de tropas e
de guerra, o homem aprendeu a dançar
sapateados sozinho.No interior de São Paulo,
nas áreas visitadas por tropeiros se dança o

catira e o cateretê,de onde detiva a chula e o
malambo dançados no Sul do Brasil e no

Uruguai.
Maçanico:
Dança catarinense, das lagoas do Imaruí,
nasceu para homenagear a batuíra, pesca
em-pé, ou maçarico, pássaro migratório que
passa os verões no Sul do Brasil. Sua
corridinha para lá e para cá, à beira da lagoa,
tentando pescar, inspirou alguns passos da

dança.

-----------_
.._._-----
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I O Grupo de Cavaleiros Paixão de Tropeiro
I promove neste

I
dia 20 de março

.

a Cavalgada de Verão
A saida será em frente do campo

da Soe. Estrela, no Piquete do Toninho
Moretti, as 8:00 hr da manhã tendo
como destino final a Prainha da Oma.

Contato: José 9962 2865
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Reçaúto Nativista
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Pedro Ortaça apresenta-se
acompanhado de seus filhos
AlbertoGabriel eMarianita Ortaça.
Alberto e Gabriel seguem os

mesmos caminhos do pai, tendo
gravado vários discos e o ultimo
leva o titulo"OrgulhoGaúcho':

Evento:RODEIOCRIOULO

Entidade:CTG CHAMACRIOULA

Cidade:SANTIAGO DO SUL

Contato:49345-0009

De 24/02/2005 à27/02/2005

,
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Indústria e comércio de madeiras

"
...05 gaiteiros que eram

buenos davam a mostra do

pano
Carlito e o Dezidério o Felicio e

o Bibiano
Cambiando com o Juvenal num

velho estilo pampea.no•.•
"

Evento: RODEIO CRIOULO

Entidade:CTG QUERENClAVELHA
Cidade:AURORA

Contato:47 522-1 003

De 26/02/2005 à 27/02/2005

"
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Evento:RODEIO CRIOULO

Entidade:CTG PIONEIROS DOVALE

Cidade:VIDEIRA

Contato:

De 26/02/2005 à 27/02/2005
•••••••••••••••••••• �� __ ._ •• __ ._ •• _. __ ••••_ •••_... ••• •• • ••• , __ ri.

U
...E lá pela madrugada bem na

. hora do café
Dom Tibúrcio mestre sala
gritava batendo o pé

Agora levanta os home para
comer as muié..."

Bailanta do Tiburcio
(Pedro Ortaça)

Informações coletadas
junto a Famflia Ortaça,

por Ildemar Effting

DEMARCHI
CARNES

Temos carnes
temperadas para

<

festas
.

Confira nossos·
'

ofertas imperdNeis

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

•. j

Coxinho da Asa,
Bononinho. Contra Filé,

�ilé Duplo, etc. ....

Paleta Suína ..!R$ 5,69
Lombo Bovino Com Osso : R$ 2,9
Picanha Bovina ::·.': R$ 14,9
Alcatra Com Osso R$ 8,4
Filé Simples � R$ 5,9

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PÁGINA DA CRIANÇA

,

.r, �',),AJ�DE o ZÉ GARNI�É A (�EGAR AO
�

",

DELICIOSO PETIsco <PELO MENOS NA,OPINIÃO DELE)
",0 ,

1
'QUE ,ACAI10U DE ENCONTRAR!

2 - TEM �1c.HO DEMAIS POR AQUI!
REPARE �EM NOS �1c.HOS ESPAL�ADOS
AMIXO. �Á UM TIPO. QUE SÓ APARECE

\ Uf.M VEZ, ENQUANTO OUTRO APARECE
DE MONTÃO. QUAIS SÃO ESSES

�1c.HOS?

3 - ENCAIXE OS I1lcHOS NA CROZADINHA AI1AIXO!

No últimO
dia

, '12 o fofinho
JoãoVitor
pereira
completoU 3

meses, para ,

1"0 dos paIsorgu"
Marise e lido

Iluminando nossa coluna, Jennefer e

Franciele, Os pais, Paulo e Ros.eli estão

orgulhos,
N� d�a 19/2, a linda Emilly
Cristina Voelz, completa 5
anos. Parabéns!

No qltimo dia"p.l2 o gatin�o
João Bernardo Bueno'de;.
Oliveira completou 3 anos,

Parai:;léri$!

A fofa Naira Juliane S· -
"

c
. Imoes

ompletou 1 aninho no dia 18/2
Parabéns d .

' "

os pars Nilton e Neide

Juliane Beatriz Brandt,
comemora 8 anos no dia 19/2
Se�s pais, Enio e Rose desela�
saude '

Zaira Eduarda Rausis que

completará 2 aninhos no próximo
Domingo, filha de Cristiano e

Thiana Rausis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




