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PERIGO MOBILIZAÇÃO

Encontrado f9CO do mosquito
da dengue em Jaraguá do Sul

População pede o fim da cobrança, ;
.

. I •. ·..

da assinatura básica de telefone �,-,
1
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DIVULGAÇÃO

Congresso Técnico define 'os

seis grupos do Varzeano/2005
Equipes entram em campo a partir do dia 2 de abril. Os 30 times I�

estão divididos em seis grupos e participam de um torneio

especial, no dia 20 demarço, no campo do Caxias .
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Foco do mosquito Aedes aegypti.é o primeiro 'encontrado esse ano em Jaraguá do Sul A larva foi encontrada nos fundos de uma borracharia,

Agentes de endemias que atuam no Programa de Combate e

Prevenção à Dengue encontraram na quarta-feira desta semana

larvas do mosquito transmissor da dengue. O foco foi descoberto
por uma das agentes de endemia em uma borracharia loc�lizada

no Bairro Ilha da Figueira. Aproximadamente 100 residências, num
raio de 300 metros a partir de onde foi descoberto o foco, serão
visitadas pelos agentes, num trabalho chamado de "varredura",

. com a intenção de verificar a presença de mais focos. •. PAGINA S
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.• CORREIO DO POVO ,

Mais além
A decisão em promover

uma auditoria nas contas da
Prefeitura de [araguá do Sul
- iniciada recentemente -

é louvável. Não é nada
além da obrigáção de quem

gerencia o dinheiro do con- I

tribuinte e está compromis
sado com a probidade
administrativa. Transparên
cia no serviço público é

dever de qualquer adminis
tração séria. Todavia, é

preciso auditar todos os

meses da administração
anterior, e não apenas os

últimos dois, como está

sendo feito. Não se trata de

caça às bruxas, tampouco
perseguição política, mas

sim de mostrar à população
o destino dos recursos pú
blicos oriundos dos

impostos.
Além do mais, pode ser

a oportunidade de se in

vestigar as denúncias de

irregularidades na adminis

tração municipal feitas pelo

FRASES

ex-vereador Marcos Scar

pato - muitas comprovadas
com documentos. Mais, uma
auditoria ampla e irrestrita

isenta a atual administração
de quaisquer inconvenien
tes futuros relativos a

possíveis ilegalidades que,

por ventura, sejam detec
tadas. Até porque, mais cedo
ou mais tarde a Cor-

até serem despertados pelo
clamor da imprensa ou pelos

. protestos da população,
cansada de tanta banda
lheira. As "vozes roucas das
ruas" costumam surtir efei
tos e m�bilizar os agentes
públicos a reagirem em favor
da sociedade. Assim, na

condição de formador de

opinião, o Jornal Correio do

... O Correio do Povo não vai se eximir em

denunciar as irregularidades na

administração pública quando houver

regedoria-geral da União irá

auditar a administração
pública de Jaraguá do Sul,
como vem fazendo desde
2003 nas prefeituras de todo
o Brasil, sorteando 60 delas

por mês.
Infelizmente no Brasil, os

poderes públicos, nas três

esferas, muitas vezes, mo

vem-se por inércia. Re

pousam no berço esplêndido
da omissão e do beneplácito

Povo cumpre seu papel
social de informar o que se

passa nas administrações
públicas e de cobrar delas

compromissos para com a

ética e a probidade.
A corrupção no Brasil

tornou-se endêmica. Está
enraizada nos mais dife
rentes setores da sociedade,
comprometendo o progresso
do país e contrastando com

a índole do povo. Os desvios

de verbas públicas cons

piram contra os esforços
para se construir uma

nação desenvolvida eco

nômica e socialmente. Há

por outro lado, entretanto,
exemplos de governos

empenhados em combater a
bandalheira oficial, além de

sinalizações neste sentido,
como é o caso de Jaraguá do
Sul.

Por enquanto, na maioria
das vezes, o Estado apenas

reage às ações quando
provocado. Assim, é lícito

provocá-lo sempre que
necessário e quando o

interesse público estiver em

jogo. O Correio do Povo

pretende manter a dis
tância prudente e equâ
nime entre a oposição
sectária e o amém aos

governantes. Todavia, não
vai se eximir em denunciar
as irregularidades na

administração pública
quando houver.

É mais uma bravata do Lula, que parece estar em campanha. Ele ainda não entendeu a

dimensão do cargo de presidente. Se realmente ·omitiu algum fato, deve ser punido por isso': .

• Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG), em resposta às declarações do presidente Lula (PT) de que teria omitido informações sobre

corrupção do governo FHC

Mundo I Pessoas & Fatos I
... ISRAEL

Governoelogia decisão
da Síria de retirar tropas
Israel recebeu com satisfação uma promessa Srria

de reposicionar as tropas no Lrbano. O porta-voz
do Ministério das Relações Exteriores de Israel
MarkRegevdisse que o governo dê seu paIs apóia
a implementaçãoda resolução 1.5S9doConselho.
de Segurança da ONU, segundo a qual todas as

forças estrangeiras presentes no Líbano devem
se retirar etodas asmilrcias devem serdesarmadas.

Em Damasco, a chancelaria Srria divulgou nota

afirmando que o país retirará as tropas do Ubano
em respeito a um acordo firmado em 1989.

Apesar de não indicar nenhuma mudança de

política,o anúncio parece ser uma reação à pressão
internacional. (AE)

... PALESTINA

Parlamentoaprova novo

gabinete paraaANP
o Parlamento palestino aprovou ontem a formação
do gabinete de 24 membros dominado por

especialistas em suas áreas de atuação, dando
importante passo nadireção da prometida reforma
no governo. O gabinete foi empossado durante
cerimônia na sede do governo da Autoridade
Nacional Palestina, em Ramallah, Cisjordânia. O
Parlamento aprovou o gabinete com 54 votos a

favor 12 contra e quatro abstenções, encerrando
dias de disputa pólftica entre deputados rebeldes
e.o primeiro-ministro Ahmed Qureia, que inicial
mente tentoumanterno gabinete nomesdavelha
guarda ligados ao falecido IrderYasser Arafat. (AE)

... SÉRVIA

GeneralMilanGvero

Entrega-se ao tribunal
O general servo bósnio Milan Gvero, indiciado
por suposta participàção no massacre de
milhares de muçulmanos durante a Guerra da
Bósnia, entregou-se ontem ao Tribunal Penal
Internacional para a ex-Iugoslávia, estabelecido
pela ONU,.em Haia, Holanda. à general da
reserva, que foi um alto assessordo general Ratko
Mladic, comandante servo bósnio na época da

guerra era um dos principais procurados por
supostas atrocidades cometidas no período. Ele
desembarcou na Holanda na tarde de ontem e

foi levado a uma cela na unidade de detenção.
Gvero foi acusado de participar de um

"empreendimento criminoso conjunto': (AE)

... ITÁLIA

João Paulo II é Submetido
a traqueotomla
o papa João Paulo II, 84 anos, foi submetido
ontem a uma cirurgia de traqueotomia "para
facilitar a respiração'; após a crise respiratória
que o obrigou a ser internado no Polklínlco

Gemelli, em Roma. Não há informações oficiais,
mas fontes disseram que o Papa corre o risco

de sofrer novas crises respiratórias agudas e a

traqueotomia permitirá que supere a situação.
"Uma traqueotomia implica em graves ricos

de infecção e não é sempre indicada, porque
ao abrir um orlffclo na garganta se elimina um

filtro importante'; destacou Giovanni D'Urso,
médico especialista em vias respiratórias. (AE)

... EUA

. Cresce os pedidos para
que o papa renuncie
Com as recentes crises de saúde do papa João Paulo

ii, intensificaram os pedidos para que ele
considerasse a possibilidade de renúncia. Apesar
de a maioria dos papas terem rejeitado tal idéia, a
opção existe no direito canônico. O reverendo

Thomas Reese disse que os papas se preocupam

que a renúncia estabeleceria um perigoso
precedente que poderia ser usado por facções
dentroda Igreja para pressionarum futuro pontífice
a deixar o cargo. A renúncia também entra em

conflito com a noção do papel especial do papa de

dirigir a igreja. João Paulo II tem consistentemente

rechaçado qualquer especulação do tipo. (AE)

... URUGUAI

Sobrevivente recebe

pertences 32 anos depois
Um dos 16 sobreviventes da famosa queda de
um avião nos Andes recebeu ontem alguns
pertences de volta 32 anos depois do acidente.
A carteira e a jaqueta de Eduardo Strauch, um
arquiteto de 57 anos e pai de cinco filhos, que
sobreviveu 72 dias nos picos nevados, foram
devolvidos por um alpinista mexicano. Strauch

estava a bordo do vôo com os companheiros do
time uruguaio de rúgbi, parentes e amigos
quando o avião caiu na Cordilheira dos Andes
em 12 de outubro de 1972., na fronteira natural

entre Argentina e Chile. A maioria dos ocupantes
morreu no acidente, outros, dias depois devido a

. ferimentos e avalanches. (AE)
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SUA OPINIÃO

A luta pelo trabalho
decente

José Álvaro de Lima Cardoso"

A Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC)
divulgou, nesta terça-feira, os dados sobre a evolução do

emprego no setor aqui no estado. A indústria gerou 924 postos
de trabalho em janeiro, um acréscimo de 0.,44%, no mês. Nos

últimos 12 meses a indústria catarinense aumentou o emprego
em 7,61%, conforme a amostra da referida pesquisa, formada

por 362 empresas.
Em todo o-Brasil, em 20.04, dos chamados grandes setores da

atividade econômica (indústria, construção civil, comércio,
serviços e agricultura) a indústria foi o que mais contribuiu,
individualmente, para o saldo de empregos de carteira assinada,
tendo sido responsável por33,43% deste total (segundo o Cadastro
de Empregados e Desempregados doMTE). Comércio e serviços
ficaram bem atrás com, respectivamente, 20.,96% e 19,60.% do
total. Do ponto de vista da renda, isto é positivo, na medida em

que, entre os grandes setores da economia, a indústria detém a

segunda maior remuneração média (R$ 50.9), inferior apenas ao
setor de serviços, que tem renda média de R$ 558,0.0. entre os

admitidos. Se considerarmos a nova massa de salários, gerada
pelo saldo depostos de trabalho, a indústria respondeu por 29,60.%
da massa salarial nova gerada no 'ano passado.

Dentre os sub-setores da indústria, os destaques nacionais
ficaram por conta de Alimentos e Bebidas, com saldo positivo
de 169.558 postos de trabalho (9% do total) e a Indústria

� Metalúrgica com saldo de 53.866 postos, equivalente a 2,87%
do total. Vale lembrar que ambos os setores se destacam no

mercado externo e certamente o desempenho exportador da
indústria brasileira em 20.0.4, foi decisivo para. este resultado.

No comércio, praticamente 80.% do saldo de postos gerados
em 20.0.4 teve origem no varejo, cuja remuneração média

equivale a 76% da remuneraçãomédia do emprego no atacado.

O comércio respondeu por 20.,96% do saldado emprego entre

janeiro e novembro e por apenas 16% da massa salarial gerada,
em função da baixa remuneração média dos demitidos.

Nos sub-setores dos serviços, o de Alojamento e

Comunicação foi o que mais contribuiu para Q saldo de postos
de trabalho, com 6,60.% do total, secundado por Transporte e

Comunicação, com 5,75%. O setor de serviços, apesar de

responder por uma quantidade menor de empregos do que o

s�tor de comércio é responsável por uma parcela lI}ilior da massa
salarial gerada em 20.0.4 (19,0.0.%).

O inédito crescimento do emprego de carteira assinada em

20.0.4 é um fato extremamente positivo para o Brasil,
especialmente para os trabalhadores. Mas, alguns indicadores
relativos ao aspecto de qualidade destes empregos, assustam. O

tempo médio de permanência do trabalhador no emprego, é

um exemplo: no ano passado, 57,3% dos trabalhadores de

carteira assinada, desligados dos seus vínculos, tinham até um

ano de casa. Se considerarmos o grupo até dois anos, este

percentual sobe para 73,5%.

*Economista e Supervisor técnico do DIEESE em Santa Catarina.

A NOTÍCIA
A direção e a equiPe de �olaboradores do Jornal "Correio do

Povo" parabenizam o jornal '1\ Noticia"; de Joinville, pelos 82 anos

de fundação, comemorados ontem. A todos os componentes da

equipe de '1\ Notícia" nossos cumprimentos pelo trabalho que vem

sendo realizado em defesa dos interesses das comunidades de Santa
Catarina .e do Norte do Estado, ideais que também são

compartilhados por este jornal.

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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SEXTA-FEIRA, 25 de fevereiro de 2005
POLíTICA

... Auditoria ... Castigo
A Prefeitura de Jaraguá do Sul está
fazendo auditoria interna. Segundo
fontes, a investigação refere-se
apenas aos· movimentos financeiros
e fiscais dos dois últimos meses da

administração Irineu Pasold (PSDB).
Apesar do curto espaço de tempo
de apuração, dizem que já foram
encontrados vários indícios de

irregularidades. A Codejas (Com
panhia de Desenvolvimento de

Jaraguá do Sul) pretende também

promover uma auditoria nas contas

da autarquia. É esperar pra ver.

r

Corre à boca pequena que um fiscal
da Prefeitura de Jaraguá do Sul está
de "castigo" por ter insistido em

cumprir a função para qual está
designado. De acordo com o

zunzunzun dos corredores, a chefia

simplesmente retirou o carro dele,
impedindo-o de executar a tarefa pela
qual recebe dinheiro público.
Pelo jeito, a atual administração
pretende manter a mesma linha da

anterior. É muito cedo para qualquer
avaliação, mas como diz um

funcionário de carr.eira:"Pela largada ... ':

... Privilégio
A Secretaria de Finanças de Jaraguá do
Sul poderia aproveitar a oportunidade
'para, além de investigar a denúncia de

que ex-secretários receberam, em

dezembro,. salário de fazer inveja ao

presidente da Câmara Federal, Severino
Cavalcanti, apurar outra, a ,ge que, no

apagar das luzes do governo anterior,
ex-diretores receberam o último salário
no cargo com' cheque assinado por eles
mesmos.

É um absurdo que precisa ser

investigado, até para fazer jus às

promessas de campanha.

... Encontro I
Tucanos da região se reúnem

amanhã, a partir das 16 horas, na
Recreativa Menegotti, para iniciar a

discussão sobre as estratégias e

diretrizes a serem adotadas pelo
partido com vistas às eleições do ano
.que vem.

Estão sendo aguardados para a reunião

o senador Leonel Pavan, o presidente
estadual da legenda,Dalírio Beber,além
de lideranças estaduais e regionais. O
PSDB analisa a possibilidade de unir ao
PMDB do gdvernador Luiz Henrique,
abandonando os aliados de 2002.

'

.... Encontro II
o p� de Corupá realiza amanhã, na
Câmara de Vereadores, a partir das 14

horas, reunião de planejamento das

ações para 2005.

Na tarde de ontem, no centro da cidade,
. militantes petistas coletaram assinaturas

pelo fim da cobrança da taxa de
assinatura báslca de telefone fixo. A

campanha, liderada pelo deputado
Dionei, pretende coletar grande
número de assinaturas para pressionar
os deputados a derrubar o veto do

governador ao projeto que acabou com
a cobrança.

TRABALHO

Voltolini é articulador na

pasta de Ação de Governo
I·
I
'I
I
i
I
I
I

CAROLINA TOMASELLI

� Ex-deputado.
federal foi contratado

para captar recursos e

trabalhar projetos

]ARAGUÁ DO SUL

Planejamento vinculado ao

orçamento, investimentos estra

tégicos e ampliação e captação de
recursos para a administração
municipal. Éssas são �s ações quê
estãó sendo art1icGladas pelo' ex
deputado federalEniVàltolini (PP)
junto à Secretaria de Ação de
Governo. Voltolini é engenheiro
agrônomo concursado da Cidasc

(Companhia Integrada de
Desenvolvimento Agrícola de
Santa Catarina) e foi cedido

temporariamente para a Prefeitura.
O ex-deputado, que realizou

trabalho semelhante na Prefeitura
de Itajaí, explica que "não é uma

figura de lobista", mas cabe a ele

preparar um grupo capaz de
conduzir o processo de captação
de projetos. "A. administração tem
descentralização das ações. A
proposta é integrar e utilizar o

.

potencial da equipe de fun
cionários para que então sejam
elaborados os projetos", esclarece.

Voltolini defende que haja
unidade entre os trabalhos ·das

equipes responsáveis pe lo

orçamento e pelo planejamento

I

I
I

I
I
I

I
I.

RAPHAEL GÜNTHER

Voltolini: "Não adianta desvincular o planejamento do orçamento"

do governomunicipal.Cita como
exemplo o finanoiamento junto ao

BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento" Econômico e

Social) para investimentos em

. transporte escolar e revitalização do
Centro Histórico. "É um projeto
que integra várias ações e altera
drasticamente o status quo do

município. Não adianta ter

planejamento e orçamento
dissociados. A idéia é que se faça
uma fórmula nova .que cause

discussão integrada", declara..
,.,.; \ , -Oarticuladorrambétn.salieata

que o trabalho realizado não se

trata de se sobrepor à tarefa da

secretaria, responsável por ações
estratégicas e de modernização da
gestão. "É um processo temporário",
revela. "Se você potencializar e

aperfeiçoar a equipe interna,
,ml.litas ações poderão ser feitas
dentro da Prefeitura", defende,
alegando que muitas vezes as

discussões em órgãos públicos são
de ordem política e não por

competência.
Na opinião de Voltolíní, é

necessano que haja uma

qualificação profissional e acredita
que Jaraguá do Sul está habilitado
para tal. "A administração
municipal não pode ser baseada na
rotina, mas ser diferenciada, assim
como é a economia local. O

município precisa acompanhar esse
processo evolutivo é se aperfeiçoar
para prestar serviços com

qualidade'', argumentá.

Cohab disponibiliza recursos para projeto demoradia da Cresol
DA REDAÇÃO - A Cohab

(Companhia deHabitação de Santa
Catarina) disponibilizará recursos para
o programa de habitação rural da
Cresol (Cooperativa de Crédito

Solidário) . A decisão é resultado de

audiência entre a diretoria da Crescol
e a presidente daCohab,Maria Darci
Beck, intermedíada pelo deputado
estadual Dionei da Silva (PT), no
início da semana. A Cresol' está
buscando apoio do govemo estadual
para dar contrapartida em projeto
aprovado peloMinistério dasCidades,
que vai possibilitar a construção de 100
moradias na área rural.

O projeto da Cresol foi aprovado
no PSH (Programa Social de

Habitação) do governo federal e
viabilizará a construção de moradias
para agricultores do oeste catarinense

i
i
I
I
I
l

e emparte do litoral norte - Piçarras,
Massaranduba, Luís Alves e

Navegantes. Segundo a presidente
da Cresol de LuísAlves.Claudirene
Mittelmann, esta é a segunda
iniciativa da cooperativa que, no ano
passado, viabilizou a construção de
30 moradias rurais em Luís Alves.
Cada unidade, de 70 metros

quadrados, vai custar em médiaR$
15 mil. OMinistério dasCidades exige
R$ 3,5 mil de contrapartida, por
unidade. "Queremos que o governo
doEstado participe da suplementação
dos recursos, que devem ser

final�ciados ao agricultor com taxa

máxima de 6% ao ano", explica
Claudirene, que tem pressa na busca
de parcerias porque os recursos do
governo federal já estão disponíveis.
A presidente da empresa assegurou

que participará do projeto, firmando
convênios com aCresol pormeio das
Secretarias de Desenvolvimento

Regional de cada microrregião
envolvida. O convênio da Cohab

prevê um limite máximo de R$ 2,5
mil por unidade, mas não inviabiliza
o projeto, já que a Cresol pode arcar
'com o restante dos recursos

necessários à contrapartida.
A parceria para construção das
moradias envolve ainda�studantes
de arquitetura daUnivali, que estão /

.

desenhando plantas personalizadas
paracada mutuário. "Esse projeto
levará mais dignidade a famílias de

pequenos produtores rurais emostra
que a saída para muitos projetos
sociais está no cooperativismo e na

organização popular", comenta
Dionei.

• A Cohab (Companhia de

Habitação de Santa

Catarina) disponibilizará
recursos para o programa
de habitação rural da
Cresol (Cooperativa de
Crédito Solidário).

• A Cresol busca apoio do

governo estadual para dar

contrapartida em projeto
aprovado pelo Ministério
das Cidades, que
possibilitar a construção
de , 00 moradias na área
rural.

Ministério estuda implantação
.

de pedágios nas BRs-280 e 470

BRASÍLIA - O ministro dos

Transportes, AlfredoNascimento, vai
editar urnaportaria nos próximos dias
criando um grupo de trabalho no

ministério que definirá um projeto de
pedágio para ser implantado nas BR-
280 eBR470.O grupo será integrado
por representantes da Fiesc

(Federação das Indústrias de Santa
Catarina), Fetransesc (Federação
das Empresas Transportadoras de

Cargas de Santa Catarina), Dnit
(Departamento Nacional de Infra
Estrutura e Transportes) em Santa'
Catarina e governo estadual.

Os parlamentares petistas Ideli
Salvatti, JorgeBoeira eMauro Passos
também vão fazer parte do trabalho
como.�onYidados .. ,.A.medida foi
anunciada na quarta-feira por
Nascimento depois de conhecer dois
projetos de concessões de pedágios
elaborados pela Fiesc e Fctransesc..
"Essas rodovias federais ligamoOeste
do Estado aos principais portos, ltajaí
e São Franciscodo Sul. Se a iniciativa

privada tem interesse de se unir ao

governo federal para oferecer uma
tarifa justapara o pedágio, nós vamos
estudar os projetos das categorias",
observou o deputado Jorge Boeira

que participou da audiência.
Quanto à implantação de

pedágios nas rodovias BR-101 e BR-
116, o ministro deixou claro que o

pedágio será implantado nessas

rodovias para cumprir com

compromisso assumido com o agente
financiador internacional, O BID

(Banco Interamericano de
Desenvolvimento), que financia60%
da duplicação do trecho sul da BR
IOl. "Estamos discutindo aqui.
alternativas para termos em Santa

Catarina umpedágio justo e que'sirva
de modelos para outros Estados,
podendo ser aproveitado inclusive no
Rio Grande do sul", finalizou o

ministro.

ORÇAMENTO A

duplicação da BR-10l/Sul, a'

recuperação da BR-280 e os portos
de São Francisco e Itajaí estão
arrolados em levantamento
realizado pela Agência Brasil como
empreendimerítos de impacto
econômico e social. As obras vão

dividir a primeira parcela de recursos
do orçamento da Uriião para 2005
referentes ao projeto-piloto
apresentado pelo Brasil e aprovado
pelo FMI (Fundo Monetário

Internacional). Entre as obras estão a

recuperação de estradas, irrigação,
construção de eclusas,
aperfeiçoamentoda Receita Federal,
integração de dadosmeteorológicos
e investimento no Centro de

Biotecnologia daAmazônia.

• O ministro dos

Transportes vai editar uma

portaria nos próximos dias
criando um grupo de
trabalho que definirá um

projeto de pedágio para
ser implantado nas BR-280
e BR-470.

• O grupo será integrado por
representantes daFiesc,
Fetransesc, Dnit e governo
estadual, além dos

parlamentares petistas
convidados .Ideli Salvatti,
Jorge Boeira e Mauro Passos.

Alcides Pavanello .deve deixar
a coordenação regional do PFL

]ARAGUÁ DO SUL - O
coordenador regional do PFL,
Alcides Pavanello, revelou que
não tem intenção de per
manecer no cargo, que ocupa
desde 1999. Ele informou que a

eleição para a coordenação do

partido na microrregião está

prevista para acontecer em

março, emdata e local a serem
definidos. Pavanello não

apontou nomes, mas aposta na

renovação. "Acho que está na

hora de colocar sangue novo",
resumiu.

O pefelista esclarece que a

decisão final dependerá das

lideranças do partido e garante
que a saída não representará um

afastamento dele da vida

política.· "Se a microrregião
assim decidir estou fora", disse:
Ele esclarece que pretende se

reunir nas próximas semanas

com as Executivas dos cinco

municípios para tr a t ar do
assunto e defende que deve
haver um consenso regional
sobre o nome a ser indicado para
o cargo. "Acho que minha parte
eu cumpri. Esse é um processo
dinâmico e que deve sofrer

alterações, até para fortalecer o
partido", analisou. )

I,
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'INFOR ECP,,___�_
� CURSO

Senaiabre inscriçãopara interessadosemCoreiDraw
Até sexta-feira, 25, o Senai de Jaraguá do Sul está com as inscrições
abertas para o curso de Corei Draw.O curso inicia no sábado,dia 26,
com carga horária de 40h e destinado a empresas da área e público
em geral, o. curso tem como objetivo possibilitar ao aluno
conhecimentos que, permitam o uso de recursos gráficos da
informática para auxiliá-lo no desenvolvimento de trabalhos. O

conteúdo programático envolve processos como identificar os

fundamentos básicos dos programas Corei Draw, aplicação dos
mesmos para editoração gráfica vetorial, identificar particularidades
dos programas gráficos e dominar técnicas para aplicação em

projetos gráficos.

.� ESTRANGEIROS

Dólares de turistas bate recorde, em janeiro
Com entrada de US$ 341 milhões no País, Banco Central confirma

melhor verão do turismo brasileiro. Janeiro de 2005 bateu todos os

recordes de entrada de dólares no Brasil. O BC (Banco Central)
informou que as viagens de turistas estrangeiros ao Brasil no mês

passado geraram US$ 341 milhões. Esse número é o maior de todos

os tempos numa receita mensal, superando os US$ 335 milhões

registrados em dezembro do ano passado. As quantias' levantadas
pelo BC são relativas a trocas cambiais oficiais e compras com cartões

de crédito internacionais.A Embratur (Instituto Brasileiro deTurismo)
calcula posteriormente, sobre esta quantia, valores que não

circularam/pelas vias oficiais, o que aumenta o número final.

� TURISMO

Brasileiros gastaram US$ 296milhões
Também em janeiro, o gasto dos turistas brasileiros no exterior foi
de US$ 296 milhões. O saldo, portanto, que é a diferença do que os

estrangeiros gastam com viagens no Brasil em relação ao

desembolso de brasileiros no exterior, ficou positivo em US$ 45

milhões no mês. Em termos absolutos, o valor de janeiro representou
um crescimento de 15,2% em relação a janeiro do ano passado,
que teve uma entrada de US$ 296 milhões.

Este resultado vem confirmar outros indicadores de que o Instituto

dispõe, como desembarques internacionais e estimativas de
visitantes estrangeiros no Brasil durante o verão. Foram,
aproximadamente 14,5 milhões de pessoas viajando pelo País, entre
estrangeiros e brasileiros.

'BM �mpreendimentos e

Participações S.A

CNPJ 81.004.657/0001-29

Relatório da Administração

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a

apreciação dos senhores acionistas, o balanço patrimonial e a demonstração
de resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2004.

Guaramirim .(SC), 16 de fevereiro de 2005.

A Administração

Balanço Patrimonial em 31/12/2003 e 31/12/2004

(valores expresso em reais)

}1/12/1003'

Circulante 26.654,03 53.784,25
Disponibilidades 24.830,09 52.836,36

Impostos a' Recuperar 1.823,94 947,89

Per�aneríte 6.145.547,24 6.145.547,24
liwestimentos 11.412.194,98 5.375.801,49
Imobilizado 769.745,75 769.745,75 .

Total do Ativo 12.208.594,76 6.668.057,79

Íl2/2004 31Í1)/2003

Patrimônio Líquido 12.208.594,76 6.668.057,79

Capital Social 1.119.999,00 1.119.999,00
Reserva Legal. 223.999,80 160.666,81

Reserva de Lucros 10.864.595,96 5.387.391,98

Total do Passivo 12.208.594,76 6.668.057,79

.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCfclO
.

�� �"

CO.N}'�.S,�: ,.,_�_,\' ";'\'�'�'
Despesas Operacionais

�1/12/i004.
35.567,08

31/12/2003' •

36.327,10
(-) Desp. Administrativas 39.568,63 41.972,38
(.) Desp. Financeiras Líg. (4.001,55) (5.645,28)
(+) Res. Equiv. Patrim. 5.717.667,19 806.338,23

5.682.100,11
\

(=) Lucro Líquido 770.011,13
Destinações Estatutárias 204.896,13 584.210,99

(-) Reserva legal 63.332,99 38.500,56
(-) Dividendos propostos' 141.563,14 545.710,43
(=) Lucro Líq. do exercício 5.477.203,98 185.800,14

Guaramirim (SC), 31 de dezembro de 2004

Blásio Mannes

Dir. Presidente
oc 004.366.319-20

Joel Marques de Oliveira
Contador

eRC 1 PR·028775/0-9 T·SC
CIC 470.611.119-68

't
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ELlS BINI

� Apenas na região,
'foram distribuídos mais
de 700 documentos,
com 50 assinaturas

}ARAGUÁ DO SUL- Na próxima
segunda-feira, às 18h30, no gabinete
regional do deputado estadual,
Dionei da Silva, será feita a entrega
oficial dos cerca de 700 abaixo
assinados - com 50 assinaturas em
cada um - distribuídos nos muni

cípios da região, pedindo o fim da

cobrança da assinatura básica dos
telefones fixos, que chega a ser

superior a R$ 50,00. A intenção é

reunir todas as associações de

moradores, sindicatos de trabalha
dores, diretóriosdo PT da região e

cidadãos que participam do abaixo
assinado para o ato de entrega. .

Em dezembro do ano passado, a
Assembléia Legislativa aprovou

projeto do deputado Paulo Eccel que
proíbe a. cobrança da assinatura
básica, mas o governador Luiz

Henrique vetou a proposta. No

próximo mês, o plenário aprecia o

veto. Serão necessários 21 votos para
derrubá-lo.

. Na opinião do deputado Dionei,
a pressão da sociedade é funda-

SEXTA-FEIRA, 25 de fevereiro de 2005

(

TELEFONIA

,.

Abaixo-assinado pede o fim
da cobrança da taxa básica

c:-::--===UT"=;-- c:-::-_�-r;"=�c:-::-_z:;_:7':"":_:_:...,......�-,--_;__;_".,.. ....
ALEXANDRE BOGa

A taxa de telefonia fixa cobrada mensalmente chega a ultrapassar R$ 50,00

mental, por isso, o parlamentar Júl�Garcia, e aos líderes de partidos indevidamente dos usuários, 'pelo
conv.oca a comunidade a participar e deputados da oposição. Dionei período de utilização da linha

também através de cartas, e-rnails informou que as empresas de telefo- telefônica, desde a data da primeira
ou telefonando aos deputados nia lucraram mais de R$ 13 bilhões cobrança.
estaduais, pedindo a derrubada 'do com a cobrança da taxa em 2003. CORUPÁ - Hoje, a partir das
veto. Na próxima semana, o Caso a Assembléia Legislativa 14 horas, o PT de Corupá realiza

parlamentar promove ato de entrega derrube o ve to, as empresas mobilização no centro da cidade para
oficial dos abáixo-assíriados ao concessionárias de telefonia terão buscar novas adesões ao abaixo-

presidente daAssembléia Legislativa, que devolvet.tudo o que cobraram assinado.

Acias faz balanço das ações
e apresenta meta para 2005

ScHROFDER - AdiretoriadaAcias

(AssociaçãoComercial e Industrial de
Schroeder) fez, na noite de ontem,
um balança das realizações do man-

.

dato e aproveitou para apresentar as

projX)Stas para o último ano de gestão...

O presidente da entidade, Alceu
Grade, disse que a ação mais impor
tante é a conclusão da sede, que atual-

'

mente está na fase de colocação da

laje. "Este vai seronosso espaço e com
ele vamos conseguirmais associados,
por que muitos desistem por que não

conseguem participar das atividades
daAssociação", explicouGrado.

A nova sede da Acias vai custar
R$ 550 mil. "É um espaço arrojado,
que está sendo construído com o

pensamento no futuro grandioso que
a comunidade de Schroedermerece
ter", exaltou opresidente.Averba para
a construção desta etapa da obra já foi
arrecadada. SãoR$ 206milgarantidos.

"O resto nós vamos começar abuscar

agora, nas empresas associadas, com a

comunidade e com o Governo

Estadual", afumou opresidente..
Entre as principais realizações,

desde que assumiu a presidência da
entidade em julho de 2003 Grade
destaca a implantação do programa
de qualidade 5S, que 10 empresas
associadas já realizaram com seus

funcionários. "Este anoqueremos que
estas empresas façam o ISO 9000 e

pelomerosoutras lücomecemoóô",
Segundoo presidente a entidade

conta hoje com 125 empresas

associadas, e é uma referência para as

Acis de todo o estado, por quemais de
30010 das empresas domunídpio estão
associadas. "Na média 10% das

empresas de cada município
participam das Acis. Aqui os

empresários acreditam no

assocíatívismo.", confirmou,

o presidente Alceu Grado espera conseguir mais associados

INSS arrecada R$ 8 bi, mas
fecha janeiro com déficit

BRASÍLIA - O INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social) teve,
em janeiro, a segunda melhor

arrecadação de sua história: R$
8,047 bilhões. Com isso, as contas
da Previdência Social fechiram o

mês com um déficit de R$ 2,450
bilhões. Mesmo negativo, esse

resultado é 23% melhor do que o

de janeiro de 2004. As despesas com
o pagamento de aposentadorias e

pensões atingiram R$ 10,497 bilhões,
o que representa um aumento de
12% em comparação com o ano

passado.
O secretário de Previdência

Social, Helmut Schwarzer, disse

que a arrecadação verificada em

janeiro só foi superada pelo volume
de recursos que ingressaram nos

cofres do INSS em junho de 2004.

Naquele mês a arrecadação atingiu'
R$ 8,175 bilhões graças à receita

extraordinária de R$ 1 bilhão das

instituições financeiras, que
acertaram as contas com a

Previdência Social.
Na análise da trajetória da

arrecadação a Previdência não leva
em conta o mês de dezembro que,
segundo o secretário, é atípico
porque acumula as contribuições
normais das empresas mais a parcela
referente ao 139 salário. As receitas
de janeiro ficaram 29,9% acima da
de janeiro de 2004, em termos reais.

'� recuperação do emprego formal
contribuiu para o crescimento da

arrecadação do INSS". Ao longo
de 2004 as empresas mais

contrataramdo que demitiram e isso
se refletiu diretamente no caixa do

INSS.
Também tiveram impacto

positivo sobre a arrecadação líquida
as receitas advindas da cobrança
de atrasados. Como meta para este

ano, a Previdência estabeleceu uma

recuperação de crédito da ordem
de R$ 614 milhões mensalmente.
Só em janeiro, um conjunto de

empresas, com pagamentos em

atraso acertou suas contas, e

recolheu um totai de R$ 730,6
milhões aos cofres do INSS. Esse
valor sup�a em 69% a-��cuperação
de crédito de janeiro de 2004, que
foi de R$432,3 milhões.

O bom resultado no primeiro
mês do ano já anima a Previdência
Social a refazer, para baixo, a

projeção de déficit em 2005.
Helmut Schwarzer explicou que a

estimativa de R$ 40,9 bilhões para
. este ano é conservadora e deve ser

superada por númerosmelhores.

• Se forem cumpridas as

metas de recuperação de
- créditos do INSS, a
arrecadação pode atingir RS
107,7 bilhões, o que
reduziria o déficit projetado
para RS 35,5 bilhões.

• O INSS teve a segunda
melhor arrecadação de sua

história: RS 8,047 bilhões.

Com isso, as contas da
Previdência Social
fecharam o mês com um

déficit de RS 2,450 bilhões.

"
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Confirmado a presença de foco
de dengue na Ilha da Figueira

MARIA HELENA DE MORAES

� Este é o primeiro
foco encontrado

�m Jaraguá do Sul,
este ano

}ARAGUÁ DO SUL - o
laboratório da Funasa (Fun
dação Nacional de Saúde), em
[oinville, confirmou ontem que
o mosquito encontrado na

quarta-feira por agentes de
endemias da Prefeitura em uma

borracharia, localizada na Ilha
da Figueira, é o Aedes aegypti,
transmissor da dengue. Este foi
o primeiro foco de dengue
detectado este ano no

município pelos agentes do

Programa de Combate e Pre

venção à Dengue, implantado
emJaraguá do Sul em 1998. A
larva do mosquito foi encon- Agentes do Programa, de Prevenção e Combate à Dengue foram até o local onde a larva foi encontrada
trada em local considerado

ponto estratégico e enviado ao

laboratório da Funasa em

Joinville.
Ontem, agentes de ende

mias estiveram no local para o

trabalho de "varredura", que
consiste em isolar a área onde
foi encontrado o foco num raio

de 300 metros e eliminar outros

possíveis focos através da

utilização de larvicidas e de

ações preventivas. Todas as

residências ao redor de onde o

foco foi encontrada são visitadas

para verificação. De acordo com
a coordenadora do Programa
Leila Santiago, cerca de 100

residências serão visitadas pelos
agentes, ainda esta semana. O
trabalho começou ontem

mesmo.

A larva do mosquito trans

missor da dengue foi encon
trada em pneus velhos nos

fundos da borracharia. O

proprietário do estabelecimento,
localizado na Rua José Theodoro
Ribeiro, nã� estava no local e os

funcionários não deram'
entrevista. A funcionário da
Funasa, Ademar Pedro Ferreira
orientou que todos os pneus
fossem retirados ou furados, para
que não haja acúmulo de água
parada.

O Programa de Combate e

Prevenção à Dengue já desco
briu, desde sua implantação, 12
focos do "Aedes aegvpti" em

Jaraguá d.o Sul. Segundo a

coordenadora Leila, o ano de
2002 foi o mais crítico, com sete

.

focos, mas até agora, nenhum
caso da doença foi registrado no
município. Ainda segundo Leila,
o Programa funciona com sete

agentes de endemias, sendo que

quatro deles faz o trabalho de

visitas domiciliares, um atua no

controle das armadilhas e mais

um agente trabalha na fisca

lização dos pontos estratégicos,

que são as borracharias,
cemitérios, transportadoras, lojas
de material de construção e

empresas.

Deixe sempre bem tampados caixas d'água, poços, cisternas e

outros depósitos de água;
Evite o acúmulo de água em pratos de vasos de plantas e xaxins.
Ao lavá-los, passe uma escova ou bucha para eliminar

completamente os ovos dos mosquitos;
Guarda as garrafas vazias sempre de boca para baixo e em local
coberto; ,

Jogue no lixo tudo o que possa acumular água: copos descartáveis,
tampinhas de garrafas, latas e outros; Nunca jogue lixo em terrenos

baldios e observe se no seu bairro há terrenos com latas, pneus e

recipientes plásticos a céu aberto;
Lave os bebedouros de aves e animais com uma escova ou bucha

pelo menos uma vez por semana e troque a água todos os dias;
Limpe as calhas e a laje da casa. Se tiver piscina, lembre-se de que
água deve estar sempre tratada;
Não deixe pneus jogados a céu aberto. Eles podem acumular

água da chuva, tornando-se um dos lugares preferidos pelo "Aedes
aeqypi"

Jornalista e escritora lança livro sobre "Caminho do'Peabiru"
}ARAGUÁ DO SUL - A

jornalista e escritora Rosana
Bond fez ontem o lançamento do
livro ''A saga de Aleixo Garcia -

O descobridor do Império Inca
", na Livraria Grafípel, no centro
da cidade. A publicação, com 180

'paginas, relata a história de

Aleixo, espanhol que naufragou
na costa de Santa Catarina em
1516, acabou fazendo amizade I

com índios guaranis, que, em

prova de amizade, ensinaram ao

navegador o caminho para o

-Império Inca. Aleixo Garcia foi o

primeiro homem branco a botar
os pés no território inca, no Peru.

,O livro de Rosana tem um

interesse especial para os

jaraguaenses porque o caminho

que levava ao Peru, chamada de
"Peabiru" passava pelo Itapocu.
De acordo com a escritora, 30

municípios de Santa Catarina

integravam o caminho sagrado
, dos guaranis em direção ao

Império Inca. Considerado

sagrado pelos índios, o caminho
não era ensinado a nenhum

branco. A informaçãode como

chegar ao Peru permaneceu em

segredo durante séculos, já que
o caminho era considerado

sagrado pelos índios.
A primeira edição da história

de Aleixo Garcia foi escrita em

1998. A nova versão, revisada e

ampliada, foi lançada em

RAPHAEL GONTHER

Escritora lançou o livro ontem,
na Livraria e Papelaria Grafipel

Florianópolis, pouco antes do
'carnaval, já que o temo serviu

de tema ao enredo da Escola
de Samba Consulado do Samba,
que foi a campeã do carnaval
2005. Ontem, o autor do enredo
da Escola de Samba, Sandro
Roberto de Oliveira, compa
receu ao lançamento do livro e

salientou a importância da

pesquisa realizada pela escritora.
"As passistas da escola sabem
rrlai� da história de Santa
Catarina que muitos profes
sores", compara Oliveira, que
também é professor de Filosofia.
"Carnaval também é cultura e

pesquisa", ressalta.

Ainda ontem, a escritora conversou com o secretário de
Turismo de Jaraguá do Sul, Nelson Eichstaedt. A idéia de
Rosana é sensibilizar a comunidade jaraguaense para a

possibilidade de se explorar turisticamente o caminho de
Peabiru. O diretor de Turismo, Loreno Hagedorn, informou
que este ano a intenção é divulgar a existência do caminho

para a comunidade e depois reunir os prefeitos das cidades

por onde passa o Peabiru para a promoção de ações
conjuntas, que visem o desenvolvimento do turismo. Para
o ano que .vern. a idéia é realizar grandes eventos de

'divulgação e captação de recursos.

Ainda de acordo com Hagedorn, a idéia de criação de um

êaminho de peregrinação com o objetivo de atrair turistas
e ao mesmo' tempo valorizar a história da região foi bem
aceita pela secretaria de Turismo, que pretende trabalhar
com esse grupo de estudiosos para o desenvolvimento
das ações.

T
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CP NOTAS

� MPB E BOSSA NOVA

Músico jaraguaense se apresenta no sorvetão
O músico jaraguaense Enéias Raasch vai tocar hoje, a partir das
20h30, no Sorvetão da rua Reinoldo Rau. O repertório vai estar

repleto de MPB e Bossa Nova. Na próxima quarta-feira músico vai

se apresentar na Choperia 11 S, a partir das 20h.

� ESPECIALIZAÇÃO
ACM e UFSC promovem Didática-Pedagógiça
As inscrições para as 40 vagas do " curso de Especialização Didática

Pedagógica para Profissionais da Área da Saúde:Medicina,Odontologia,
Bioquímica, Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Serviço Social e

Enfermagem já estão abertas. Coordenado pelo médico Maurício José

Lopes Pereima, do departamento de Pediatria da UFSC e departamento
Científico da ACM (Associação Catarinense de Medicina),o curso será

desenvolvido em 360 horas de aulas presenciais. Os interessados

devem estar devidamente inscritos em seus respectivos conselhos

regionais. As aulas iniciam no dia 11 de março e prosseguem até o

final de maio de 2006. Elas serão ministradas às sextas-feiras, das 18h

às 22h, e aos sábados, das 8h às 12h e das 14h às 18h, quinzenalmente,
na sede da ACM, em Florianópolis. O investimento é de 12 parcelasde
R$ 250,00. As inscrições podem ser feitas pessoalmente na sede da

ACM ou através de cheque nominal à FAPEU- Pr<Jjeto 081/2005 e

encaminhado por Sedex para Dilva Fazzioni,na Associação Catarinense
de Medicina, Rodovia SC 401 Km 04, 3854 - SacoGrande - Florianópolis
- SC, CEP 88032-005.

� BANDAS

Bicho Grilo 1S anos e Festival Alternativo/OS
Para as bandas e DJ's de plantão, já está marcada a data do maior

evento de Rock, Hard Core e música eletrônica do Norte

'Catarinense, promovido pela escola de Música Bicho Grilo, Serão
dois dias de muita música e agito, nos dias 08 e 09 de Julho no

Parque Municipal de Eventos. Maiores informações: Tel. 371-9201.

� CONCURSO

SDR divulga lista de aprovados na região
A Gerência da Educação e Inovação da SDR (Secretaria de

Desenvolvimento Regional) de Jaraguá do Sul divulga a listagem
da primeira chamada para o ingresso dos professores que

prestaram concurso público estadual em 13 de fevereiro de 2005.

O, cronograma oficial, obedecerá com rigor a data de 28 de

fevereiro para a escolha do concursado aprovado que será por

área, disciplina e horário, conforme calendário divulgado pela
Secretária de Estado da Educação e Inovação.
As vagas não ocupadas pelos concursados aprovados neste

concurso público, deverão ser preenchidas por professores
admitidos em caráter temporário" seguindo o mesmo cronograma

para chamada em 02 de março de 2005.

� UNIVERSITÁRIOS
UCE reivindica vaga no Conselho de Educação
A UCE (União Catarinense dos Estudantes) volta a mobilizar-se, antes
mesmo do reinício das aulas maioria das instituições de ensino superior
de nosso Estado. Desta vez, a reivindicação apresentada ao Governo do

Estado é o direito de indicar um representanteestudantil para oConselho
Éstadual de Educação. Nos próximos dias serão renovadas 8 vagas (num
total de 21) na composição do Conselho.
Para isto, a UCE que entregou a sua solicitação ao Governador Luiz

Henrique da Silveira,já conseguiu está angariando apoio de outras diversas
entidades e instituições ligadas a área educacional em Santa Catarina.

� CENTENÁRIO
Governador preside sessão do Rotary
O governador Luiz Henrique presidiu, quarta-feira (23) à noite, a sessão

solene comemorativa aos 100 anos de fundação do Rotary Internacional.
O governador, acompanhado da primeira-dama, Ivete Appel da Silveira,
participou de jantar com mais de 350 rotarianos catarinenses, em

Florianópolis, ao qual também compareceu uma delegação do Canadá.

Ele comparou a atuação do Rotary, "que busca se aproximar das
comunidades': com o governo descentralizado de Santa Catarina,
"que está cada vez mais próximo da população em todas as partes
do Estado': e disse que o governo deseja contar com a parceria do

Rotary"no grande desafio que estamos lançando em Santa Catarina':

.� DUPLICAÇÃO DA BR-470

Parceria entre governo federal e estadual
Governador Luiz Henrique da Silveira, na audiência pública do dia

22, em Blumenau, frisou que o governo do Estado se dispõe a

receber a BR-470 em delegação para realizar a obra dentro das leis

de parceria. Na quarta-feira, dia 23, durante a reunião das lideranças
catarinenses com o Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento,
quando a Fetrancesc (Federação dos Transportadores de Cargas do
Estado de Santa Catarina) e Fiesc (Federação das Indústrias do Estado

de Santa Catarina) apresentaram o projeto SC- Traasportes, que
consiste numa PPP para administrar, construir, recuperar e manter

rodovias, o secretário Edson Bez de Oliveira, colocou o Governo do
Estado à disposição para administrar as melhorias na BR-470. A

oferta foi ouvida atentamente pelo ministro, que sugeriu a criação
de um grupo de trabalho para avaliar as propostas de concessões e

discutir melhor a questão. O grupo formado em Brasília se reunirá

no próximo dia 08, na sede do Ministério dos Transportes,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CP JURíDICO INICIATIVA

Governo cria o Conselho�. o planejamento sucessório como fonte de

proteção e preservação do patrimônio familiar
,

de Segurança AlimentarA sucessão do patrimônio familiar tem sido uma grande
preocupação de muitas famílias, uma vez que a Lei

garante - de forma justa :- uma divisão equivalente a

todos os herdeiros, de 'pelo menos parte da herança,
parte esta que o direito chama de legítima. Este direito
que existe para proteger os herdeiros, também pode
trazer muita discórdia entre os mesmos no momento

da partilha.
Com uma falta de consenso na hora da divisão dos
bens após a morte dos pais, as despesas desta partilha,
que será feita através de um processo judicial chamado
de inventário será elevadíssima, ficando boa parte do

patrimônio para cobrir estes custos, sem falar-na .

demora que a referida demanda terá para alcançar o

trânsito em julgado.
A forma mais adequada para- reso'lver, ou pelo menos

amenizar este problema, é a' partilha dos bens entre

os hêrdeiros, enquanto os pais ainda forem vivos.
Neste sentido, a principal ferramenta a ser utilizada é
o Planejamento Sucessório.
O Planejamento Sucessório visa definir
a nte cipa da rn e n te as regras de transferência do

patrimônio familiar aos respectivos s uce s s.or e s.

qarantindo assim a distribuição dos bens aos herdeiros
de forma ordenada. Enfim, o objetivo maior é garantir
a continuidade da harmonia familiar e a preservação
do patrimônio de seus integrantes.
t importante deixar claro que a sucessão aos herdeiros

por antecipação à morte dos pais, através do

Planejamento Tributário, não tira dos mais velhos o

poder e o direito de gestão do patrimônio transferido.
Os herdeiros receberão a propriedade dos bens, mas
será resguardado aos pais o usufruto, acrescido de
cláusulas que lhes garantirão a administração dos
bens, como se donos ainda fossem, enquanto vivos
ainda forem.

.

MAR.IA HELENA DE MORAES

... Primeira reunião
acontece em março, .

com a escolha do

presidente do Consea

, .

,

. "

I

I •

. }ARAGUÁooSuL-Commaisde
um ano de atraso finalmente está

sendo criado no município o

Conselho de SegurançaAlimentar.
A indicação dos conselheiros que

representam a sociedade civil

organizada aconteceu na noite de

quarta-feiradessa semana, noParque
Municipal de Eventos,com a

realização do primeiro fórum para a

fundação do Cornsea. Fazem parte
do conselho o Centro de Direitos

Humanos;Associação deMoradores,
Igrejas,Unerj, DiretórioAcadêmico
da Unerj e Sindicatos de
Trabalhadores.Apróxima reunião do
Conselho estámarcadapara odia 14
de março, quando será escolhido o

presidente .e os representantes
governamentais.

O coordenador de Conselho da
Prefeitura, professorAmarildo sarti
enfatiza que a intenção é a

formulação de políticas públicas que
possam ajudaro cidadão a superar as

dificuldades econômicas e evitar o

chamado assistenciallsmo.Acriação
de cooperativas alimentares, cozinhas
·comunitárias e um cadastro único

paraoaí:endimento dos carentes estão
nos planos de Sarti. Por enquanto,

J'

i "

I
:
,
,

Conselheiros que representam a sociedade civil foram indicados na quarta-feira, no Parque de Eventos

cestas básicas aproximadamente 10
famílias carentes do bairro. A
Secretaria de DesenvolvimentoSocial
tem 100 famílias cadastradas e que
recebem ajuda. A Comunidade
Santana, na Tifa dos Martins,
também realiza trabalho semelhante
com 23 famílias. Já a comunidade São
Judas Tadeu colabora com a

subsistênciade aproximadamente 100

famílias, que recebem cestas básicas,
calçados e roupas.

A dona-de-casa Sandra de

apenas o cadastro único dos carentes
está sendo agilizado. 'Aré agora, todas
as entidades assistenciais trabalham
de forma independente e assim fica
difícil saber o número de famílias
necessitadas. A intenção é

desenvolver ações conjuntas para
mudar o destino dessas pessoas",
afirmaSarti.

O representante do CDH no

Conselho, lsmárioKubnik, através da
Igreja do Bairro São Luís, afirma que
a comunidade ondemora ajuda com

FátimaAlvesMiranda, 32 anos, tem
três filhos menores, é separado do
marido e, pormotivo de doença, não
pode trabalhar. Fátima recebe

calçados e roupas da comunidade
São Judas Tadeu e cesta básica da
Prefeitura. Nunca ouviu falar em
Conselho de SegurançaAlimentar,
mas afirma que gostaria de voltar a
trabalhar. Foidiarista pormuitos anos
e não pode se aposentar porque
nunca foi registrada. Ele tem câncer

pela segunda vez.

Sandro Raso Castilho
OAB/SC 14.176

Advogado 1 Cassuli Advogados

Alvarás lideram solicitações na Vigilância SanitáriaComunicado de extravio
ALEXANDRE BaGO

gênero, fiscalizando o exercício

profissional�matividades relacionadas
COI)l a.saúde de terceiros, como
consultórios médicos e odontológicos,
farmácias e salões de beleza, entre
outras atividades de competência do
órgão.

A .divisâo também atua no

controle de fatores ambientais que

implicam em risco para a saúde da

população, na análise e elaboração de
projetos relacionados à saúde, como
alvarás de construção,melhorias sani
tárias domiciliares, alémde promover
palestras e exposições que buscam a

conscientizaçãoda comunidade. (EB)

}ARAGUÁ00 SUL- Cerca de 80%
das solicitações feitas à Divisão-de

Vigilância Sanitária são de alvarás
sanitários, perfazendo uma média
diária de dez alvarás emitidos. A
maioriadosdocumentossâosolicitados

por donos de estabelecimentos que
estão iniciando as atividades.

A diretora daDivisão, Fernanda
dosSantos, informou quea rotina da
Vigilfu1ciaSanitária nãomudou com
a troca de governo. Os fiscais
continuam desenvolvendo a

fiscalização de alimentos, controlando
a qualidade dos produtos em

restaurantes e estabelecimentos do

A Empresa H. Luz Com. De Conf., comunica que foram
extraviados notas fiscais Ser.l do número,1222 à 1250,emitidos
em 30/09/2002. Notas fiscais em branco Dl do número 21176 à
22500.

Cnpj 00458111/0006-50.

,

;
<Ó:

,.

Falecimentos
. . ,

Faleceu às 15:30h do dia 23/02,osenhorMartin Schewinzky,
com idade de 78 anos. O velório foi realizado em sua residência'

.

e o sepultamentono cemitério Santo Estevão.
Faleceu às 13:00h do dia 23/02, o senhor Helton Rader, com
idade 42 anos. O velório foi realizado na Missão Evangélica União
Cristã e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi. Prática de rotina: fiscal sanitário Sandro Mehler, faz vistoria em mercado

EDITAL ESPECIAL DE FALENCIA
\

Pelo presente EDITAL DE INTIMACAO DE FALENCIA,Jaco saber ao responsavel pelos Titulas abaixo relacionados,
que os mesmos se acham neste Oficlo de Protestos para serem PROTESTADOS no prazo ,da Lei se nao forem pagos.

Ao intimado e facultado pagar, ou postular judicialmente a sustacao de protesto ao apresentar declaracao de

resposta por escrito.

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO VENCIMENTO

DOCUMENTO
VALOR

CREDOR
SACADOR

VITA GOLD IND E COM DE ALlM E BEBIDAS LTDA
D 69675/A. 09/08/2004

VITA GOLD IND E COM DE ALlM E BEBIDAS LTDA
D 69675/B 03/0912004

VITA GOLD IND E COM DE ALlM E BEBIDAS LTDA
D 69675/C 03/1012004

VITA GOLD IND E COM DE ALlM E BEBIDAS LTDA
D 69675/D 02/1112004

VITA GOLD IND E COM DE ALlM E BEBIDAS LTDA
D 69141/B 06/Ó812004

VITA GOLD IND E COM DE ALlM E BEBIDAS LTDA

D 69141/C, 06/09/2004

05.846.323/0001-14 FREDY PNEUS LTDA

177,50 O MESMO
05.846.323/0001-14 FREDY PNEUS LTDA

177,50 O MESMO
05.846.323/0001-14 FREDY PNEUS LTDA

177,50 O MESMO
05.846.323/0001-14 FREDY PNEUS LTDA

177,50 O MESMO
05.846.323/0001-14 FREDY PNEUS LTDA

464,00. O MESMO
05.846.323/0001-14 FREDY PNEUS LTDA

464,00 O MESMO

Na forma do Art. 883 do Codigo de Processo Civil e Decreto Lei
nr. 7.661/45 - Art. 10, e Provimento 16/93 da CGJSc.

o proJeto Shekspeare para crianças traz para Jaraguá do. Sul, amanhã e domingo, o espetáculo
"Sonho de uma noite de verão':As apresentações serão no Pequeno Teatro da Scar (Sociedade Cultura
Artística), às 16 horas. Os ingressos custam R$ 6,00 e R$ 3,00 para estudantes e pessoas acima de 60

anos). Informações e compra de ingressos pelo telefone (47) 275-2477 e 3706488.
Jaragua do sul, 24 de Fevereiro de 2005
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COMPETiÇÃO

Defi'nidos OS seis 9 upos o

Campeonato Varzea o 005
JULlMAR PIVATTO

� Pontapé inicial será
no dia 20 de março,
com o Torneio Início
no campo do Caxias

]ARAGUÁ00Sur.-o congresso
técnico realizado na noite de

quarta-feira definiu Os grupos do 230
Campeonato Varzeano de Futebol
- Taça Raul Valdir Rodrigues. A
competição começa no dia 2 de abril
e vai até 17 de julho, com

possibilidade da final acontecer no
dia 24 de julho, junto com as

comemorações do aniversário da
cidade. No dia 20 de março, no
campo do Caxias, em Santa Luzia,
acontece o Torneio Início - Taça
Prefeito Moacir Bertoldi, um

campeonato festivo com 'a

participação de todas as equipes.
As 30 equipes participantes'

estão divididas em seis grupos de Caxias foi o campeão do ano passado e sediará o Torneio Início no dia 20 de março
cinco times cada. Classificam-se
para a segunda fase os doismelhores inscrições foi superada. "De 1999
de cada chave, que formam então pra cá, foi o torneio corri maior
mais quatro grupos de três times. . número de times participantes". No
Na terceira fase, os dois melhores, total,660atletasestarãodisputando
de cada grupo formam duas chaves a competição. A premiação será .

de quatro, passando para as para as quatro melhores equipes,
semifinais os dois melhores. com troféus e medalhas, além de

Na primeira fase, os jogos serão um boi de 15 arrobas para o

disputados simultaneamente em campeão, um porco de 100 quilos
quatro campos diferentes; de para o vice, umde 80 parao terceiro
acordo com a disposição de cada e um de 60 parao quarto.
um. As sedes para o Varzeano 2005 No ano passado, o oampeão do
são: Acaraí, Caxias, Vila Lalau, torneio foi o Caxias, que derrotou o
Arsepum, Botafogo, Guarani, Gesso Jaraguá nos pênaltis. O
Estrada Nova, Rio Molha e terceiro tolocado foi a Kíferro, que
Garibaldi. derrotou oÁgua Verde/Consistem

Segundo o coordenador de por 3x1. Na edição de 2004 foram
Esportes Comunitários e Escolares, marcados 249 gols emn partidas,
,Cláudio Tubs, a expectativa das umamédia de 3,4 gols por jogo.

Abel Braga elogia o Fluminense
e criticaarbitragem do jogo

DAREoAÇÃO-o técnicoAbel
Braga ficou satisfeitocomavitóriapor
4 aOsobreoAmérica,mas ainda nesta ,

quinta-feira reclamou bastante da

arbitragem na partida.."Tivemos um
pênalti que não foi marcado num

momento de indefiniçãodo jogo".Ele
perdeu dois atletas para o clássico de
domingo com o Vasco: Preto

Casagrande sofreu estiramento

muscular e ficará pelomenos 15 dias
fora das atividades regulare/i' E
Leandro foi expulso.

Somente durante o treino desta
sexta, Abel Braga vai escolher os
substitutos. sle elogiou a atuação dá
equipe contra o América,
notadamente a de Felipe, que teve

excelente exibição, .lembrando os

melhoresmomentosde Flamengo, de
onde saiu para atuarnoTricolor.

BOTAFOGO - O atacante

Guilherme ainda festejavaontem os

dois gols marcados na vitória do
Botafogo sobre oOlaria, por 2 a O, na
quarta-feira. Foram os prlineiros gols
com a camisa do Botafogo.
Guilherme quebrou um jejum de

quatropartidas. "Esperoque comece
agora uma nova fase. Acabou a

ansiedade", declarou Guilherme. Ele
'dísseque sempre foi conhecido como
goleador, como homem de presença
na área e de finalização.

"Por isso, não posso ficarmuito
tempo sem marcar". Ele previu

. equilíbrionaTaçaRio entre osquatro
grandes clubes da cidade. "Depois
da final da Taça Guanabara entre

equipes do interior, Botafogo,
Flamengo, Fluminense e Vasco vão
fazer de tudo para vencer a Taça
Rio".

• O técnicoMarinho, do
América, foi demitido após a

goleada para o Fluminense
por 4 a O e a diretoria do
América contratou o ex

jogador Dé para substituí-lo
até o final do Campeonato.

• Abel Braga elogiou a

atuação da equipe contra

o América, notadamente a

de Felipe, que teve
excelente exibição,
lembrando de quando
jogava no Flamengo.

Rozzaco Pneus/Amizade Borracharia Senem

�=II.;GI_�"""""
Gesso Jaraguá Depecil EC

i,$� rtªPeje).) Ric?Mol.ha Estradá Naya FC
União/Posto Marechal Atlético EC

:t:Hl.eJIC,9!:J.:U }!'!·�''''.''.'''''''k #',.. ,.t'ii'"",,'." CxNiçoccé,rM'�t:;'Cgíls.�íy:ç�"Q��i:i1
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�:J_l�iIIII
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Independente EC
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.. GE Garíbaldi
Clube Rio Molha

São Paulo respira aliviado
com a atuação dos zagueiros

DA REDAÇÃO - A boa

atuação de Alex contra o

Palmeiras foi suficiente para que
o presidente Marcelo Portugal
Gouvêa decidisse que o São Paulo
não tem necessidade de

contratações para a zaga mesmo
com a saída de Rodrigo, vendido
para o Dínamo de Kiev. "Ano

passado tivemos uma proposta da
Ucrânia pelo Rodrigo e o Fabão,
Preventivamente, nós fomos
buscar 9 Alex no Santo André. O
negócio não saiu naquela ocasião
e o Alex ficou esperando a

chance. Mostrou que tem

qualidades e que pode dar conta
do recado", afirma Gouvêa.

Os elogios do presidente não

são apenas paraAlex. "O Edcarlos
e o Flávio são ótimos jogadores, o
time 'está tranqüilo com eles: O
Fabão e o Lugano são os nossos

�ltulares e estamos muito bem
servidos na zaga". Gouvêa
�credita que o São Paulo tem tudo

para fazer urn bom papel na
, Libertadores. "Nosso time é

melhor que o do ano passado. É
uma equipe competitiva, que não

deve nada a ninguém. Vamos
fazer uma boa Libertadores, mas
não dá para falar em certeza de
título. Aliás, nenhum time pode
ter certeza de ser campeão".

O São Paulo busca também um

lateral-direito para a vaga deixada

porGabriel, que se transferiu para
o Fluminense. "Queremos alguém
jovem, com vontade de crescer na

profissão. O titular é o Cicinho e

não podemos gastar dinheiro com
alguém que será apenas reserva".
A defesa do São Paulo, tão

elogiada por Gouvêa, sofrerá um
desfalque. Lugano ficará fora por
dois jogos, se for, como é quase
certo, convocado pela seleção
uruguaia para as partidas de 26 de
março, contra o Chile, em

Santiago, e Brasil, dia 29, em
Montevidéu, pelas Eliminatórias
para a Copa do Mundo.

Nesse período, o São Paulo

joga contra o SantoAndré, noMo
rumbi, e Portuguesa, no Canindé,
pelo Campeonato Paulista.

"Depois, eu volto com tudo para a

fase final' do Campeonato
Paulista", diz Lugano.

ESPORTIVAS

�. FÓRMULA 1

Schumacher diz que vai ter dificuldades
O alemão Michael Schumacher admitiu que nesta temporada
terá maiores dificuldades para conquistar o oitavo tltulo
mundial de Fórmula 1, principalmente depois de não ter

conseguido vencer os seus principais adversários nas sessões
de testes da pré-temporada. "Sei que teremos muitas
dificuldades no GP da Austrália. Sei também que os outros

pilotos estão muito bem preparados, mas a temporada será
longa. Temos 19 provas para disputar e, se olharmos para o

calendário como um todo, posso dizer que me sinto otimista';
disse Schumacher.

Apesar de ter ficado atrás de seus principais concorrentes, o
alemão considera que a Ferrari conseguiu superar aigumas
falhas no modelo F2004M, "Os últimos dias de testes antes

de irmos para Melbourne foram bons e estamos satisfeitos
com os resultados obtidos. Tivemos problemas com o tempo,
mas conseguimos recolher dados e informações úteis';
completou, A abertura do Mundial de F-1 acontece no dia 6

de março, em Melbourne, na Austrália,

� CARIOCA

Volta Redonda nega invasão a vestiário deárbitro
o Presidente do Volta Redonda, Rogério Loureiro, disse
ontem que não tentou invadir o vestiário do árbitro António

Schn e ider, Segundo Rogério, ele foi apenas fazer um

protesto."Não tentei invadir o vestiário do árbitro. Apenas
fui tentar conversar, mas ele não abriu a porta, Então, como
estava nervoso, acabei fazendo um protesto em -voz alta';
explicou. Mesmo assim, o Presidente do Volta Redonda está
revoltado com 'a arbitragem que, segundo ele, prejudicou
deliberadamente a equipe da Cidade do Aço,
"Ele só punia os jogadores do Volta Redonda, enquanto os

do Americano cansavam de fazer faltas. Além disso, o pênalti
marcado para o time de Campos foi absurdo. Isso sem falar
no pênalti em cima do Túllo, que ele não marcou'; reclamou,
Rogério Loureiro disse que vai tomar providências/junto à

Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro).
Segundo ele, até o delegado do jogo assumiu que o árbitro
foi mal. "Não estou reclamando do resultado (1 a 1). mas
vou reclamar na Ferj. Até o delegado do jogo admitiu que o

juiz não teve uma boa atuação'; concluiu.

� COPA DAVIS

Equipe brasileira chega neste sábedo àColômbia
A Federação Colombiana de tênis confirmou para sábado a

chegada da equipe brastlelra da Copa Davis, que enfrentará
a Colômbia. As partidas acontecerão entre os dias 4 a 6 de

março, pelo Grupo" da Zona Americana, equivalente à
terceira divisão da competição. O grupo, que chegará
procedente de São Paulo, incfui o capitão da equipe, Fernando
Meligieni, e os tenistas Ricardo 'Mello, Flávio Saretta e André
Sá. Os juvenis Bruno Soares e Thiago Alves completam a

delegação, Hoje, chegará ao país o supervisor brasileiro
Leandro Eiías, responsável pela inspeção de todas as

condições oferecidas à equipe na sua estadia na Colômbia.
Também fazem parte da delegação Mauro Menezes e Ricardo
Takahashi. Ainda não se sabe o dia da chegada de Jorge
Lacerda Rosa, novo presidente da CBT (Confederação
Brasileira de Tênis).

� DOPING

Fundista espanhola é suspensa
A fundista Amaia Piedra, campeã espanhola dos 5,000 m,
foi suspensa ontem por um período de dois anos, após o

resultado positivo em seu exame antidoping realizado antes

dos Jogos Olímpicos de Atenas-2004. Amaia Piedra, 32 anos,
tem agora um prazo de 12 dias para recorrer da decisão' do
Comitê de Competição e Jurisdição da Federação Espanhola.

� SEQÜESTRO
Grafite: polícia prende dois suspeitos
Dois suspeitos de participação no seqüestro da mãe do

jogador Grafite, do São Paulo, foram detidos no começo da
noite de ONTEM por policiais mifitares na zona rural do
município de Artur Nogueira, na região de, Campinas, De

acordo com informações da rádio CBN, dois policias militares
entraram na mata fechada com a ajuda 'de um guia e

encontraram os dois suspeitos escondidos num buraco, De
acordo com soldado Joel Antônio da Silva, os dois homens
estavam desarmados e não resistiram à prisão, Silva informou
ainda que os suspeitos confirmaram que estavam na casa

onde a mãe de Grafite, lima l.ibânio, havia sido encontrada,'
mas que não participavam do seqüestro. lima Libânio foi

seqüestrada na tarde de terça-feira em Campo LImpo
Paulista, na região de Jundiaí, onde vive com a famllia, Ela
foi encontrada por acaso pela PM de Artur Nogueira, que
perseguia um acusado de estupro. Neste momento, lima se'

encontra no Pronto-socorro da cidade onde �lStá em

observação.
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,Equipe feminina se reforça para a temporada'
JULlMAR PIVATIO

... Modalidade é a

segunda com maior
investimento da FME,
atrás apenas do Futsal

JARAGUÁ DO SUL - Os três

reforços da equipe feminina da
Ajab/Míme/Faculdade Jangada já
estão treinando com o técnicoJúlio
Patrício. Denise Machado (pivô)
veio da Adiee/São José e Roberta
Groh (armadora) e Carla Molleri
(ala) do Bandeirante de Brusque.
Todas têm passagem péla seleção
catarinense que ficou em sexto
lugar nos Jogos da Juventude, no
ano passado, em Brasília, eque era

treinada por Patrício.
Denise joga Basquete há seis

anos, e vem competindo há três.
· Natural de Florianópolis, ela vem'
para suprir uma 'carência da equipe,
que precisava de uma jogadora
alta para atuar em dupla com a pivô
Iamar. Denise disputará os

Joguinhos e �s J ase (logos Abertos
de Santa Catarina). "Tenho boas

expectativas em relação à equipe.
Pretendo fazer um bom
campeonato e ajudar esse time, que
tem um grande potencial".

Já Roberta é natural de
Brusque, e compete há seis anos.
Ela é considerada uma dasmaiores
promessas do Basquete estadual,

Equipe feminina da Ajab conta com cinco atletas de fora (todas de branco)

com grande habilidade e visão de
jogo e vem para disputar a Olesc e

os [oguinhos Abertos. "O ponto
forte do time de Jaraguá do Sul é
a velocidade e-a defesa. Tem aqui
um bom treinador, rígido, mas que
tem um bom reconhecimento",
comentou.

Quem também é natural de
Brusque é a ala Carla. Foi campeã
no ano passado com a seleção
catarinense Infanto-Juvenil, que

disputou o Brasileiro em Xanxerê

(SC). Ela também pode atuar

como pivô e chega para suprir uma
das maiores carências da equipe,
que têm alas muito técnicas, mas
com pouco vigor físico. Carla vem
para competir nos Joguinhos e nos

[ase e concorda que, como uma

equipe homogênea, onde o

treinador pode trocar atletas
durante o jogo sem perder a

qualidade, é um ponto .positivo.r

Com goleada, Santos acha que embalou
DA REDAÇÃO - Os jogadores

santistas se lembraram da
campanha do ano passado no

Campeonato Brasileiro, quando o
Atlético-PR era considerado
favorito, e encontraram ii força
necessária para continuar
acreditando na conquista do

· Campeonato Paulista. Nada como
uma goleada como a por 5 a 1
contra o Rio Branco, na quarta,
para embalar de vez. "Temos de
continuar fazendo nossa parte
como fizemos no Brasileiro quando
estávamos atrás e depois'
acompanhar o adversário", disse o
capitão Rícardínho.

Deivid comentou que o Santos
precisava de qualquer maneira da
vitória sobre o Rio Branco "para
pegar moral na competição". A
goleada proporcionou isso: "agora,

vamos arrancar no campeonato".
Importante, também, segundo
Ricardinho foi o reencontro com a

melhor forma de atuar de sua

equipe: "foi muita dedicação,
marcamos no momento em que
tínhamos ele marcar, tivemos o

toque de bola em velocidade e

ritmo de. um time que pretende
chegar ao título".

Para Oswaldo deOliveira, tudo
I

deu certo em Americana (SP).
"Em outros jogos havíamos atuado
bem, criamos oportunidades, mas
não conseguimos fazer os gols".
Sem tempo para treinamentos, ele
tem dedicado o tempo disponível
para ensaiar jogadas. Foi assim na

terça-feira e o resultado apareceu
no dia seguinte: "nós temos

procurado dar ênfase àquilo que
.

os jogadores podem utilizar dentro

de campo em termos de habilidade
velocidade e de mudança de
frente de jogo".

• Nesta quinta-feira, os
titulares apenas relaxaram
no CT Rei Pelé, enquanto
os atletas que não

jogaram em Americana
fizêram um jogo treino
contra o São Vicente.

• Hoje, Oswaldo de Oliveira
define o time que
enfrentará o São Caetano,
domingo na Vila. Belmiro.
Para essa partida, ele terá a .

equipe completa e o meia
Fábio Baiano.

Atlético-PR recebe Paranavaí na Arena
DA REDAÇÃO�OAtlético abre

a 10ª rodada do Campeonato
Paranaense jogando hoje, às 19
horas, contra o Paranavaí, na
Arena da Baixada, em Curitiba.
Diferente da última rodada,

..

quando os reservas venceram o

Francisco Beltrão por 3 a 2, desta
vez os titulares es�arão em campo
preparando-se para oJogo de terça
feira, contra o Libertad, do

· Paraguai, pela Copa Libertadores
da América.'

'. ,

Os jogadores buscam também
a reconquista da primeira
colocação no Grupo B do
Pàfanaense. O Iraty tem os mesmos
18 pontos, mas ganha no saldo de
gols. A novidade deve ser o

atacante Aloísio, que já defendeu
.

rp

'1
I

o Goiás e recentemente foi
contratado. O goleiro Diego
também pode retornar, após
recuperar-se de um acidente
doméstico. Mas ele terá que brigar
com o jovem Tiago Cardoso, que
vem atravessando uma boa fase.
JáMaciel está fazendo tratamento
na panturrilha e ainda é dúvida
para a partida.

O Paranavaí foi goleado pelo
Iraty por 4 a O na rodada anterior e
ocupa a 5ª colocação do grupo, com
�3 pontos. No sábado jogam
Império x Francisco' Beltrão,
enquanto domingo jogam União x
ParanáClube.Engenheiro Beltrão
x Rio Branco, Roma x Cianorte,
Adap x Coritiba, Malutrorn x Iraty
e Nacional x Londrina.

f
• _'fi..� __----

-

• Diferente da última

rodada, quando os

reservas venceram o

Francisco Beltrão por 3 a 2,
desta vez os titulares
estarão em campo.

• Nosábado joqam
Império x Francisco

Beltrão, enquanto
domingo jogam União x

Paraná Clube, Engenheiro
Beltrão x Rio Branco, Roma
x Cianorte, Adap x Coritiba,
Malutrom x lratye
Nacional x Londrina.

. ...J

"Isso evita o desgaste e a exaustão

da equipe", comentou.
O técnico Júlio Patrício, que já

trabalhou com as' três atletas no

ano passado, na seleção
catarinense, afirmou que elas vêm
a somar na equipe. "Elas vêm se

destacando nas últimas
competições estaduais e vieram
substituir as atletas que estouraram
a idade ou que se transferiram para
outros clubes".

No Mirim e Infantil, praticamente todas as atletas vieram dos pólos

EQUIPEDEBASE - Jaraguá
doSul vem se firmando, nos últimos
anos, como um dos principais times
de Basquete feminino do Estado.

Segundo Patrício, é a modalidade
feminina que mais recebe recursos
no município e, entre todas os

esportes, fica atrás apenas do Futsal.
"Isso também cria uma grande
responsabilidade pra equipe. Ainda
mais comos bons resultados do ano
passado, que consideramos omelhor

de todos desde a criação da Ajab".
Para o treinador, grande parte

desse sucesso é da forte base que vem
sendo formada durante esse tempo.
"As jogadoras já se conhecem e isso

facilita na hora de jogar. Nas

categorias Mirim e .Infantil,
praticamente todas vieram dos pólos
que a Ajab mantém no município.
Quem sabe, futuramente, todas as

atletas sejam naturais de Jaraguá do
Sul", afirmou Patrício.

:I

8
:::. Jump Teen iI:::. Natação para
bebês 2

ii!
:::. Natação c

:::. Power Jump
:::. Body Step
:::. Body Balance
:::. Hidroginástica
:::. Musculação
:::. RPM
:::. Body Pump
:::. Body Combat
:::. Dança de Rua
:::. Hatha Yoga

flmptilso·
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SUPLEMENTO DE VARIEDADES E

A banda paulista Garotos Podres foi um dos ícones do punk rocknacional
dos anos 80. Surgiu junto com outros nomes forte da cena, como Cólera,
Olho Seco e Ação Direta, e começou mostrando a veia política desde o

primeiro show, que foi em beneftcio para o fundo de greve dos
metalúrgicos do ABC Paulista.

'

No último sábado.os quarentões estiveram em Guaramirim, tocando
para cerca de 450 aficcionados, que não se importaram com o calor e
não pararam por nenhum minuto durante quase uma hora e meia de
apresentação. A reportagem do JornalCorreio do Povo conversou o

vocalista Mau, enquanto os outros três integrantes faziam a passagem
de som.

enos

Correio do Povo - Quais as dificuldades de se manter uma
banda independente na ativa até hoje?
Mao - É bem difícil. Na verdade a banda continua até hoje
porque, no fundo, ninguém depende financeiramente dela. Se
fosse depender disso a gente não teria nem começado. De uns

dez anos pra cá que tem rolado alguns shows. Aqui no Brasil, é
bem difícil de se manter uma banda se o objetivo for
exclusivamente o profissional e não apenas o prazer realmente
detocar.
CP - Falando em prazer, vocês nasceram numa época em que o

punk rock era mais politizado. Hoje em dia as bandas tocam
realmente mais por prazer, o estilo conhecido como "for fun"
Como vocês vêem essa mudança?
Mao - Bem, eu não sei se antigamente o punk era mais ou

menos politizado. Eu tenho minhas dúvidas. Quando você faz
uma leitura do passado, muitas vezes tenta idealizar. Eu acho
que as bandas antigas, o próprio punk rock, sempre teve esse

lado "for fun" E acredito que muitas vezes a politização foi algo
muito superficial.O problema maior é quando a politização não
é algo coerente, verdadeiro, e sim uma aparência. No caso do
Garotos Podres, a gente sempre teve um lado político mais
evidente,mas nunca foi uma questão de forçar a barra.
CP - Tem alguma relação também com a idade? Geralmente,
quando você é mais novo,émais questionador...
Mao - Sim ... Quando começamos éramos "moleques';
estudantes secundaristas, estávamos nos movimentos
estudantis e isso acaba se reproduzindo nas letras,é quase que
natural. Nós não nascemos com a intenção de ser uma banda
política.
CP - E muitasmúsicas de vocês foram censuradas na época ...

Mao - Tivemos muitos problemas com a censura,
principalmente nos dois primeiros álbuns. Era uma coisa
extremamente desagradável. Qualquer coisa que você
gravasse tinha que mandar cópias das letras em várias vias,
datilografadas com o nome, CIC, RG, endereço e entregar tudo
na sede da Polícia Federal. Só isso já era uma forma de
intimidação. No nosso primeiro disco, duas músicas foram
proibidas de serem executadas publicamente. No segundo foi
pior ainda e a ditadura já tinha acabado. Teve uma música,
"Batmanlque não tinha nada de absurdo,mas a PF não gostou e

ela foi censurada. Na época, estávamos na gravadora
Continental, que entrou com um recurso e, por causa disso, ela
foi proibida, não poderia nem entrar no LP. E ele já estava pronto.
Então entramos com um recurso em Brasília, que foi julgado em
4 de outubro de 1988,mas a censura foi mantida, sendo que no

dia seguinte entrava em vigor a nova constituição que abolia a

censura. Mesmo por 24 horas, eles mantiveram a proibição. Por
isso, provavelmente, foi a última música censurada no Brasil.
CP - Vocês estão em turnê para a divulgação desse novo álbum.
Como é o novo disco? O que a banda acha quetem de diferente
para os outros?
Mao - Continua sendo Garotos Podres. A gente nunca se

preocupou em estar preso a um ou outro estilo, a gente faz o
que gosta. Esse álbum a gente mesmo produziu, isto é,
cansamos de levar "chapéu" de gravadora. Estávamos até
pensando em montar uma chapelaria por causa disso (risos). E
como as gravadoras também estão meio falidas, então a gente
mesmo resolveu bancar o estúdio, as gravações, a prensagem e

arrumamos uma forma de distribuire acabou.
CP - Hoje em dia a grande briga das gravadoras é o MP3, a
divulgação da música via internet.Como vocês vêem isso?
Mao - Eu acho que a MP3 afeta os interesses das gravadoras, que
estão p*** da vida. Pelo menos pras bandas independentes, isso
não atrapalha. Quem gosta da banda, mesmo tendo acesso à
internet, vai e compra o disco. Então a MP3 acaba sendo uma

forma de divulgar o teu trabalho.O que eu acho engraçado nas

gravadoras, que são as principais piratas porque não pagam
ninquém.dão'chapéu'ficam chiando como se o coitado fosse o
músico ou o"coitado do direito autoral':

I"

,

i
\�
" .

A I

Fãs ocuparam rapidamente os poucos espaços para ver uma das bandas mais consagradas do Brasil" '

)
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I CINE'MA PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I
De 25 de fevereiro a 3 de março

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

FILME/HORÁRIO FILME/HORÁRIO

Entrando Numa Fria Maior Ainda
14:45 -17:00 -19:15 - 21:30

O Amigo Oculto
14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00

Tainá 2
Sessão Única: 1 5:00

Hitch Conselheiro Amoroso
14:15 - 16:45 -19:15 - 21 :45

Jogos Mortais
17:15 -19:30 - 21:30 Jogos Mortais

14:30

Menina De Ouro
16:30 -19:00 - 21:30

Joinville -Rua Visconde de Taunay
FILME/HORÁRIO

Em Busca Da Terra Do Nunca
14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 Sexta a Domingo
14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 Segunda a Quinta

Ladrão De Diamantes
22:00 Pré - Estréia Sexta, Sábado E Domingo

O Amigo Oculto
14:00 16:00 18:00 20:00 - 22:00

Entrando Numa Fria Maior Ainda
16:15 -18:30-21:15

'Desventuras Em Série
Sessão Única: 13:30

Sideways Entre Umas E Outras
13:45

O Aviador
15:45 18:4521:45

O Aviador
14:00 -17:30 - 21 :00

Hitch Conselheiro Amoroso
14:15 16:45 19:15 21:50

Programações sujeitas a alteração

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

___(jb)_-
I

SOC'"",eulruAAAA"oc.

AGENDA -

FEVEREIR0/20051
FUNDACAEMOI·..·'.1Il Contato: 275 2477 - 370 6488

SCAR

l1li Evento Espaço
"

Solicitante

Informativo Paroquial
26 e 27 de fevereiro

NOSSA MENSAGEM

3° DOMINGO DA QUARESMA

Missas

"Minha alma tem sede de Deus" é o grito de todos nós na voz do salmista. Jesus é
a fonte onde podemos saciar nossa sede. Nos caminhos desta vida é preciso parar

Junto a essa fonte e ar beber da água viva que mata a sede pra sempre.
Sentimos no mundo de hoje sede de paz, de solidariedade. Onde busca-Ia? Em

Cristo Jesus, fonte de paz verdadeira. Ergamos um hino de louvor e de

agradecimento a Deus Pai por essa fonte, a nossa disposição, no deserto de
nossas vidas.

SABADO
19hOO Matriz

19hOO São Luiz Gonzaga
19hOb São Benedito
17h30 Rainha da Paz

Cristo Mata nossa-sede de Vida

DOMINGO
07hOO Matriz
09hOO Matriz
08h30 Molha
19hOO Matriz

I CINEMA EM
Da Redação/GB Edições

Lutero
Muito mais provocante e polêmico do que
qualquer outra biografia, Lutero é uma
superprodução recheada de ação que retrata

um dos períodos mais revolucionários e

conturbados da história da humanidade.O

período em que a Idade Média cedeu ao poder
das convicções de um homem que mudou o

mundo (Martinho Lutero).Após quase ser

atingido por um raio,Martinho Lutero acreditou
ter recebido um chamado e se juntou ao

Monastério.Ainda jovem e admirado, logo se vê
atormentado pelas práticas da Igreja Católica da '

época. As tensões se intensificam quando prega
suas 95 teses na porta da Igreja.Obrigado a se

redimir publicamente, se recusa a negar os seus

escritos até que a Igreja Católica consiga provar

que suas palavras contradizem a Bíblia. Preso e

excomungado, foge.Mesmo vivendo como um

criminoso numa aventura emocionante,
mantém sua fé e luta para que todas as pessoas
tenham acesso a Deus.
Drama - Ano: 2003 - Duração: 116 minutos
Cor - Livre - Lançamento em Vídeo e OVO

O Espanta Tubarões
Aqui,os peixes pequenos não têm muita

liberdade no fundo do mar, pois são
perseguidos por tubarões mafiosos, liderados
por Don Uno.Mas ele próprio anda tendo

problemas com seu filho mais novo, Lenny,
um tubarão bonzinho e vegetariano que se
recusa a comer peixes e por isso é

,

considerado a "ovelha negra" da família. O que
elegosta mesmo é de se vestir de golfinho.

.

Entra em cena o descolado Oscar, que, mesmo
por acidente, irá mudar essa política de

dominação no fundo do mar. Ele trabalha
num lava-rápido de baleias,que enfrenta séria

crise, inclusive dívidas que o proprietário
Sykes tem com Don Uno. Fruto de uma série

de mal-entendidos, a morte de Frankie, filho
mais velho do mafioso, é creditada a Oscar.
Don Uno manda Lenny vingar o irmão, mas

enquanto isso não acontece, Oscar curte a

fama de destemido matador de tubarões.
Oesenho/lnfantil- Ano: 2004 - Duração: 89
minutos - Cor - Livre - Lançamento em
Vídeo e OVO

O Defensor Protegendo o Inimigo
Mohamed Jamar é um dos terroristas mais

perigosos do mundo. Mesmo foragido, ele
continua armando e executando diversos

esquemas com sua rede lntemaclonal.As
autoridades norte-americanas preferem
mantê-lo como uma ameaça invisível, pois
prendê-lo ou mesmo matá-lo seria
transformar o criminoso num verdadeiro
mártir. Roberta Jones é a chefe da agência
de segurança dos Estados Unidos, e sua

missão é manter Jamar escondido do resto

do mundo. Para isso, ela agenda uma

.reunlão secreta com o terrorista.Mas ao

chegarem ao local do encontro, se tornam
vítimas de uma emboscada. Agora, Lance
Hackford se vê numa complicada situação:
defender a todo custo a vida de um dos
mais sanguinários terroristas de todos os

tempos.
Ação - Ano: 2004 - Duração: 87 minutos -

Cor 14 anos - Lançamento em Vídeo e

OVO

Easy Six Jogos de Azar
Packard "Pack" Schimidt é um professor de
meia-idade desempregado que procura por

respostas. Durante uma convenção literária
em Las Vegas, ele tenta desesperadamente
restaurar algum sentido de vitalidade para, ,

sua existência solitária, embarcando numa

série de façanhas sexuais impulsivas e

perigosas, que terminam em desastre.
Quando tenta reunir seu velho e bom

amigo com a filha desaparecida há tempos,
Pack é puxado para um mundo nebuloso de

sedução que ameaça arruinar tanto sua vida

pessoal quanto a profissional. Enquanto
Pack vai ficando mais e mais desesperado, o
poder do desejo, perda e amor são
redefinidos.
Orama - Ano: 2003 - Duração: 90 minutos -

'

Cor 16 anos - Lançamento em Vídeo e

OVO
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Torta Especial
Ingredientes: 1 pacote de massa folhada; 3
colheres (sopa) de azeite de oliva; 5 alhos
porós fatiados; 3 colheres (sopa) de farinha
de trigo; 1 1/2 xícara (chá) de leite
desnatado; 1 gema batida; 1/2 xícara (chá)
de ricota passada na peneira; sal e noz
moscada a gosto.
Preparo: Coloque numa panela média o

azeite de oliva e doure os alho-porós.
Polvilhe a farinha de trigo e junte o leite.
Deixe ferver até a massa engrossar.
Acrescente a gema, a ricota, o sal e a noz

moscada. Misture bem e desligue. Reserve.
Divida a massa ao meio. Unte uma fôrma
refratária e forre-a com a metade da massa.
Coloque o recheio. Faça tiras com o restante
da massa e cubra a torta. Asse-a em forno
preaquecido até dourar.
Dica: A massa folhada pode ser encontrada
no balcão refrigerado dos supermercados.

Pãezinhos de Cebola
Ingredientes:Massa - 2 xícaras (chá) de água; 30 gramas de fermento
biológico; 6 xícaras (chá) de farinha de trigo; 1 ovo; 1/4 xícara (chá) de
manteiga derretida; 1 colher (sobremes-a) de sal; 2 colheres (sopa) de
açúcar.
Recheio: 1 colher (chá) de sal; 3 cebolas grandes cortadas em rodelas;
3 colheres (sopa) de azeite de oliva; 1/2 xícara (chá) de azeitonas
pretas picadas; 1 colher (café) de pimenta-do-reino. Aqueça o azeite,
junte os outros ingredientes e frite ligeiramente. Reserve.
Preparo da Massa: Junte o fermento, a água e o açúcar. Misture bem
e acrescente uma xícara de farinha de trigo. Deixe até dobrar o
volume. Adicione o ovo, a manteiga, o sal e o restante da farinha de

trigo. Amasse bem até que a massa não grude mais nas mãos, se
necessário adicione mais farinha. Deixe crescer, coberta com um

plástico. Depois de crescido, abra a massa em seis círculos, corte em

quatro partes cada um deles. Coloque o recheio em cada parte e

comece a enrolar do lado largo, puxe a massa, esticaDdo bem. Deixe a

,ponta fina para baixo. Coloque em fôrma retangular untada. Deixe
"dobrar de'veíurne.Ptneete eom ovo batido e asse-em forno
preaquecido por 25 minutos, ou até que fique doüràdo.

,
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TecnoFlex
Desenvolvendo Soluções
473717676

www.tecnoflex.com.br

I f s ft
s stemüs

473716864
www.infosoftsistemas.com.br

CENTRIUM
INFORM.ÁTICA
Sistemas de Gestão

47371 7764
www.centrium.com.br

icroinformática
472751968

www.icroinformatica.com

NETWORKS
472731112

www.tfi.com.br
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Um final feliz para
Shirleu e· Alberto
Por Erica Guarda/GB Edições

Depois de algumas desilusões, o personagem
encontrou o amor nos braços de uma mulher
mais velha, mas ele não contava com a ferrenha

oposição do pai

No início de' "Senhora do Destino", Seu Jacques (Flávio
Migliaccio), Alberto (Thiago Fragoso) e Shirley (Malu Valle)
eram apenas os vizinhos de Isabel (Carolina Dieckmann) e

Nazaré (Renata Sorrah), mas no decorrer da trama estes

personagens ganharam força e atualmente fazem parte de um
dos núcleos que mais prende a atenção do telespectador
perdendo apenas para a família de Maria do Carmo (Suzana
Vieira).
Por muito tempo Alberto amargou a desilusão de amar as

mulheres erradas. Primeiro foi Isabel, que não quis nada sério

com ele; depois foi a vez de Claudinha (Lçandra Leal) que,
embora tenha sido apaixonada por ele durante muito tempo,
caiu de amores por Leandro (Leonardo Vieira). Bastante
abatido, Alberto nem poderia imaginar que o grande amor de
sua vida estava bem perto, Shirley, (Malu Valle) mas ele
também não poderia imaginar que Se� Jacques teria um

comportamento tão reacionário quanto ao seu romance com

uma mulher mais velha, algo tão comum mas que ainda gera
muito preconceito. Apesar do modo um tanto cômico de Seu

Jacques, muitas vezes a sua maneira de agir com o filho e sua

-nova namorada reflete a

realidade de muitas pessoas.
Outro drama real que tira o

sono do Seu Jacques e acaba
refletindo em seu humor é o

fato de estar esperaado a

revisão de sua aposentadoria,
igual a muitas pessoas na vida
real. O próprio ator que

.

interpreta õ personagem

também vive este drama.
Muito sabiamente, Aguinaldo
Silva, o autor de "Senhora do
Destino", mostra este e outros

dramas vividos pela Terceira
Idade através do personagem.

Flávio M igl iaccio interpreta
Seu Jacques, neste caso um

personagem da novela "Senhora
do Destino", mas que representa
muito bem a realidade de ,.-

milhares de aposentados em todo
o Brasil

Numa das cenas, um motorista de
ônibus fecha a porta do veículo na

cara de Seu Jacques quando ele
tenta embarcar pela porta dianteira
e sem pagar a passagem, direito

garantido pela Estatuto do Idoso,
mas que infelizmente muitas vezes

não é respeitado.
Consciente de seus direitos, o
personagem constantemente se

revolta contra esta situação e,

apesar de ser totalmente do bem,
acaba descontando tudo em

Alberto e Shirley.
O desrespeito ao que considera seu

direito é algo muito forte e presente
na vida de Seu Jacques, tanto que a

sua sede de justiça o salvou da .

morte. Impedido de beber por causa
de uma lesão no fígado, durante o

Carnaval ele não se agüentou e caiu

da folia, bebendo todas que tinha
direito. Não deu outra, entrou em coma

alcoólico e só não morreu porque num dos seus

delírios lembrou-se de sua pendência com o

INSS e imediatamente "acordou para a vida". É
claro que trata-se de uma cena de novela, mas
o autor conseguiu mostrar com muita

conveniência o quanto esta situação tem

mexido com a vida e a saúde dos aposentados
brasileiros.'

.

Outro drama implícito na vida deste

personagem é a questão da solidão. Já foi
provado estatisticamente que a perda do

companheiro, e conseqüentemente a falta de
afeto agrava as doenças próprias desta fase da

vida, e tira a esperança e a vontade de seguir
em frente; é comum homens e mulheres
tornarem-se amargos e mal humorados

simplesmente porque não tem a companhia do
sexo oposto. Com o Seu Jacques não é

diferente.

Depois que perdeu Djenane (Elízângela), o
problema aflorou ainda mais e tem tirado o

sossego do aposentado. De certo modo, ele
sente-se roubado por Alberto uma vez que

Shirley sempre fora a grande amiga, confidente
de todas as horas e ainda sua companheira, de

6. Alberto (Thiago Fragoso) e Shirley (Malu
Valle) descobriram que a grande amizade havia
se transformado numa grande paixão. O romance

escandalizou Seu Jacques, pai de Alberto; ele
resiste em aceitar o namoro entre um rapaz e

uma mulher mais velha

choppínho.
Segundo comentários nos

bastidores da novela, nos
últimos capítulos Seu Jacq�es
encontrará um novo amor e já
tem gente apostando que poderá
ser a Fausta,a fiel empregada
que se uniu a Cláudia em sua

luta para desmascarar Nazaré.
Existem ainda aqueles que

esperam numa espécie de "nova

Djenane", ou seja, outra
personagem interpretada pela
própria Elizângela a qual
alegraria o seu coração
novamente.

O autor Aguinaldo Silva prefere
não divulgar detalhes sobre o

final do personagem que tomou

se um dos mais queridos da

novela, mas garante queele
continuará defendendo 'seus
direitos e aceitará o amor de
Alberto e Shirley, uma vez que
também dará adeus aos seus dias
de solidão.

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

Fone: 370-8940
Rua Marina Frutuoso

nO 502, Centro
www.cedeha.com.br

Indústria Metalúrgica Ltda.

Fone:276-1510
R:Carlos Oechler, 1165

o Chalé
CooperWinslow, velho astro das telas, é o dono de uma

mansão em Bel Air apelidada carinhosamente de Chalé. Mas
o galã sedutor dos anos dourados de Hollywood está falido,
e se vê diante de uma decisão difícil: terá de vender ou
alugar parte de sua casa.Opta pela segunda alternativa e

recebe sob seu teto dois inquilinos: Mark, abandonado pela
mulher após 16 anos de casamento, e Jimmy, que acabou de

perder a esposa para uma doença devastadora. Apesar de
aparentemente tão diferentes, os três tornam-se bons
amigos. E, cada um a seu modo, começa o doloroso processo
de reencontrar a felicidade perdida. Escrito por Danielle 5teel,
o livro é um lançamento da Editora Record e têm 366

.

páginas.

> De Volta À Vida
Lance Armstrong, o Esportista do Ano de 2003, conta nesse

livro como superou o câncer para depois se tornar um dos
maiores ciclistas de todos os tempos. Único homem a vencer

seis vezes o Tour de France, para muitos á prova atlética
individual mais difícil de todo o planeta. Um livro para todos
aqueles que acreditam na capacidade de superação do ser

humano como forma de atingir a realização pessoal. O
lançamento é da Editora Z e têm 247 páginas.

(J, ,:

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação

\

Curso língua
italiana

Estão abertas inscrições para o

curso de língua italiana, para
iniciantes.

Maiores informações através do
telefone 370-8636,das 14hs

às19hs

Encontro Mensal

Agende: o primeiro encontro, acontece no dia 18
de março, em nossa sede Social

\1 ,(.'
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I
Cuidadosa
Bianca Rinaldi, a Isaura de "Escrava Isaura", não gosta de dar trabalho

para a produção da novela. Antes de sair de casa para gravar, a atriz

já coloca a lente castanha que precisa usar para compor sua

personagem na trama exibida pela Record. E falando na atriz, ela
está cotadíssima para a próxima produção da emissora.

Boatos
Alguns fofoqueiros de plantão garantem que Luana Piovani colocou
um ponto final em seu namoro com o jogador de pólo Ricardo
Mansur. Enquanto a notícia não é confirmada, a atriz continua em'
Paris onde estuda Teatro e Francês.

Muitas gargalhadas
"Nós faremos um casal engraçado. Eles são caipiras e o cara

será mandado pela mulher", conta Emílio Orciollo Neto
referindo-se ao seu trabalho ao lado de DanielleWinits em
"Alma Gêmea". A dupla de atores está tendo aulas de

rapsódia a fim de aprender o sotaque sertanejo.
ARQUIVO GB IMAGEM

�

Globo exibirá Oscar neste domingo
A emissora exibirá a premiação neste domingo, logo após o "Big Brother Brasil5".
O jornalista Renato Machado será o âncora da transmissão. Durante o "Domingão
do Faustão" e o "Fantástico" serão mostrados flashes diretamente do Teatro
Kodak, em Los Angeles.

Franca produção
Fofoqueiros do bem andam espalhando que Sílvio de Abreu já está escrevendo a

próxima trama global das oito.Trata-se de "Belíssima" que substituirá "América".
No elenco, Fernanda Montenegro estaria confirmadíssima para interpretar a
personagem Bia Falcão. \

________'''�_�#�"'_.,,''��__
.
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Biografia no cinema II.Fofoqueiros do bem andam espalhando que Bruno & Marrone
convidaram Glória Perez para escrever o roteiro do fi,lme que a

!

dupla pretende produzir e estrelar ainda neste ano. E esperar para I�� I
�----���----�

MALHAÇÁO 1 aquilo para conquistar Juliana. Pedro fica sem graça. Betma I Nina diz a Daniel que quer ficar com ele e enfrentar todas as

! conta para Bernardo que filmou os meninos que pkharam dificuldades, deixando-o radiante. Robusto descobre que a

. . . .! o colégio. Bernardo aconselha a amiga a ir à polícia. Léo vai ! mulher de Davi colocou sua casa à venda.Virgínia conta para
SEGUNDA - BetJ�a concorda em na�orar l_eo. Kiko �e ! procurar Betina na república. A menina ouve a voz dele e

I
Prata que Alice mandou as suas roupas para a casa dela.Alice

que a quadra esta toda quebrada: diz a Joao,�arcao, í teme que a veja com Bernardo. Bernardo. escapa da fala para Rafa eConradoquevai procurar um advogado para
Natas�a e Amanda que todos �ao ter que ajudar a ! república pela janela e Léo não percebe nada. Betina conta lutar pelo que é dela na separação. Daniel leva Almerinda

a�rum?-Ia para que P�squalete nao desconfie de nada. 1 para Kitty que Bernardo a defendeu. Download conversa

I
para sua casa.Nina diz a Sinésio que ela e Daniel continuam

R.,ta da conta do ser:"ço ?e. casa e �� tra?alho, com a ! com uma menina,que diz para ele que esse tipo de discurso juntos e confes�a que es�á preocu.pada por' �Ie estar

ajuda d� �aque e Juhana,ITrltan�o Júlio Ces�r.O gr�po i está sendo criticado na coluna de Bel. desernpreqado. Slnéslc explica p�ra Nina que Daniel não é
de Horácio apresenta para os Jurados o SI te que fez ! � mais o mordomo da casa, mas ainda será seu assessor na

para divulgar a campanha. A equipe de �aná ISABADO-NAOHAEXIBIÇAO II nova .em�resa. Viana pe.de que �apiba não vá atrás de

apresenta um rap falando sobre o mesmo tema.Vilma � Francisquinha, mas ele diz que vai procura-la de qualquer
aconselha Cabeção a se fazer de difícil para deixar �� .

. .! jeito. Nina garante a Mariléia que Almerinda só veio para o

Miyuki interessada. Pasqualete anuncia que os dois (> C OM O UMA ONOA

I
Brasil para ajudar Daniel, mas ela continua desconfiada O

grupos ficaram empatados .e todos vão poder açoriano agradece a Almennda por ela ter conversado com

participar da festa de comemoração Nana faz um I
SEGUNDA - Floriano fica fUriOSO com Lenlta por ela ter Nina Almennda se sente culpada ao saber que Daniel fOi

discurso de aqradeclmento e deixa Horácio com Inveja entrado em seu barco, mas depois permite que a menina demitido, mas ele garante que não fOI culpa dela Lenlte

Jaque diz a Betina que Bernardo tem Sido mela frio pesque com ele Almennda fala para Daniel que quer ter a I descobre que Almennda e Daniel não estão juntos e conta

com ela Bel dlz a Download que quer colaborar com o

I
filha deles no Brasil para que ele possa se tornar Cidadão para JJ, que fica fUriOSO Y1ana fala para Amarante que vai

síte dele escrevendo uma coluna com dicas para as
brasilelro Daniel deixa daro_para Almennda que ama Nina,

I procurar Franclsqutnha, mas confessa que não gostaria que
meninas Betina fala para Bernardo que agora esta

mas aceita a proposta. Só nao consegue avisar sua amada ele fosse emborapols está apaixonada.
namorando Leo de verdade, deixando-o arrasado que chegará com a ex-namorada no aeroporto Rosário

Miguel garante a Rita que esta multo satisfeito com o J confessa para Abigail que está com medo de perder
�
SABADO - JJ manda tentta descobrir para onde Almennda

trabalho dela 1 Flo').a�o.ManJ.ublnha�xpllcapara�edrocaqu.eeletemque í �oi quando saiu do hospital. Daniel apresenta Almerinda
.

I papanca�ldahnaseqUlserreconqUlstá-la.Lenltapuxapap.o ! para Abigail. Osvaldo fala para o vilão que, se a filha de
. com Honano e descobre que todos os pescadores da aldeia l Daniel nascer no Brasil, ele vai se tornar cidadão brasileiro.

TERÇA - Bernardo fica assustado,m?s depois falapara ! vão se unir a Sinésio para lutar contra JJ. Floriano se sente ! Abigail comenta com Daniel que Nina não vai gostar deJaque _que.go�tou. da surpr�sa, deixando-a radlant�. I culpado por ter levado Lenita para pescar e não consegue

I
saber que Almerinda está morando no mesmo

Cabeçao ve Mlyukl s: aproximando e finge .que s= encarar Rosário. Ela acha que o marido está meio frio e se apartamento que ele. Nina fala para Encarnação que ela e o

co.nve�sando com K!ko sobre uma fe�ta. Kiko dlz a ! preocupa.Almerinda se sente mal no vôo,deixand,o _Daniel açoriano fizeram as pazes ..Encarnação fica frustrada, pois
Mlyukl que Cab�çao resolveu par�lr para o.utra,! apavorado. Ylana conta para Amarante que Lavlnla está I gostariaqueNinaeJJseentendessem.Robustoouveofilhodelxando-? r:ssablada. Ra�a se aproxima da Rainha, ! namorando outro homem. I de Davi chamando Marly de tia. VIana conta para
que fica indignada e vai e':1bora com as o�tras I Francisquinha que Amarante está vivo. Sinésio se oferece

ador.adoras. Pedro fala para Juliana que �I�s precisam TERÇA - Viana e Capiba percebem que Amarante ainda para levar Francisquinha até Amarante. Francisquinha fala
dos Ingressos para a peça antes de decidirem como está muito fraco e o levam de volta para casa. Rafa e para Querubim quevaificarfora da aldeia por algum tempo,
vão apresentar Thiago Chermont a Taty. Júlio César Amanda procuram o tesouro no navio,mas não encontram I mas se recusa a revelar porquê.Alice confessa para Rafa que
decide comer o jantar que Rita preparou durante a nada. Alice conta para Conrado que vai procurar um I não teve coragem de entrar com o pedido de divórcio. Ele
tarde, para fazer com que ela tenha mais trabalho em advoqado para tratar de sua separação. Ele pede quea mãe I fica feliz e garante à mãe que Prata ainda vai querer se
casa.João o ajuda. Bel escreve uma coluna crit.icando o

I
espere mais.um P?uCO antes d.e tomar essa decisão,mas ela , reconciliar.Almerinda aconselha Daniel a não contar a Nina

estilo de roupas que Download usa.Ele fica furioso.mas se recusa. �I�a vai buscar Daniel no aeroporto e fica pasma

II
que ela está hospedada no apartamento dele.Sandoval fica

é obrigado a colocar a coluna no slte. Marcão e Kiko quando o ve desembarcar com Almennda. Almennda é desanimado ao descobrir que, para conseguir a guarda de
provocam Tatu. Jaque e Juliana vêem a bagunça que ! levada por uma ambulãncia e Daniel � a�ompanha. �ina Rubico, vai antes precisar da permissão de Encarnação para
Júlio César e João deixaram na cozinha e arrumam

I
fi�� arrasada. JJ obser�a d.e 10.nge, satisfeito. ��erublm e anular a adoção dele por JJ. Francisquinha encontra

tudo para ajudar Rita. Cabeção finge que está saindo juh� pedem que Fr�nCl�qUlnha contepara Lavl�la que eles
! Amarante é conta para ele queQuerubim está vivo.

de casa para ir à festa.Júlio César fica decepcionado ao e�tao narnorando.Sinésic pede a Garcia.um armqo seu.que 1
ver que o jantar está pronto quando ele chega em casa. nao renove seus contratos com a empr�sa que tem com JJ, l
Jaque conta para Betina quejá marcou a data de seu mas faça-os �om sua nov� empresa. NI�a chega e� ca�a )� COMEÇAR DE NOVO
casamento,deixando-a chocada. a.rrasada e diz a Encarnaçao q�e. p�efefla que DanIel. nao l

tIvesse voltado de Portugal. LavtOla fIca espantada ao saber
que Querubim e Júlia se gostam, mas compreende. Prata
fala para Daniel que Almerinda está bem,mas avisa que ela
vai precisar de cuidados constantes.

QUARTA -: Betina filma João, Tatu e seus comparsas
dentro do colégio..Tatu percebe e corre atrás dela,m�s
não a alcança.Betina conta pÇl:ra Miyuki e Kitty que viu
João pichando o colégio, mas diz que não sabe se vai
dizer a Pasqualete;pois teme que ele perca a bolsa.Os
àlunos e professores ficam chocados ao encontrar o

colégio naquele estado. João conta para Kiko que foi
Tatu quem pichou o colégio, mas avisa que eles não

podem falar nada para ninguém. Pasqualete diz que
seu computador foi roubado.Betina fica chocada etem
uma conversa comJoão.Pasqualete fala para os alunos
que não vai dar a festa para eles, deixando-os
decepcionados.Download diz a Bel que vai provar para
ela que não é cafona. Pasqualete chama a polícia,
deixando Kiko e João nervosos. Miguel fala para Rita

que sef.,! trabalho está ótimo. Download fica arrasado
ao ver que os visitantes do site concordam com Bel e
acham seu estilo cafona.

SEGUNDA - Leticia fica pasma ao saber que Pedro
assumiu o atentado contra Anselmo. Estevão observa a

reação de Letlcia e percebe que ela sabe que não 'foi
Pedro quem cometeu o crime. Glgi paparica Pedro e

confessa que está sentindo falta dele. Pedro fica
radiante. Carlos avisa Júlia que vai passar o dia fora e ela
o segue.Sonya acompanha JÚlia.Letfcia diz a Pedro'que
Miguel não merece o sacrificio ·que ele está fazendo.
Pedro continua acreditando na inocência do pai. Aida
fala para Sidarta que teve anorexia quando era jovem e

diz que póde ajudar Dandara. Pedro pede a Letfcia que
encontre Thiago, um amigo seu que é advogado, pois
quer que ele cuide de sua defesa:Esteváo descobre que
existem marcas de cinco carros no armazém onde
Anselmo foi baleado.Começa a achar que talvez Miguel
tivesse razão quando disse que havia caldo numa

armadilha. Letlcia diz a Joana que não quer acusar

Miguel, mas não pode deixar Pedro na cadeia. Joana
aconselha LeNda a esperar mais um pouco antes de
tomar qualquer decisão. Betinho conta para Dandara
que ela está com anorexia. Lucrécia vai até a delegacia
saber em que ponto está a investigação sobre o crime
contra Anselmo. Estevão conta para ela que Pedro
confessou e foi preso.

QUARTA' - JJ descobre que os contratos de Garcia com a

firma vão vencer em breve e deduz que Sinésio quer levá
los para sua nova empresa. Mariléia diz a Nina que Daniel
aind� deve gostar de Almerinda, embora negue. JJ acusa

Sinésio de tentar destrui·lo como fez com seu pai. Sinésio
explica para o vilão que seu pai nunca se tornou bem
sucedido porque não quis.JJ se recusa a ouvir e garante que
não vai deixar Nina ir embora.Sinésio mostra a Sandoval a
carteira assinada dele e anuncia que ele é o primeiro
funcionário de sua nova empresa, emocionado-o. Lavlnia
confessa para Sandoval que teme que o amor de Júlia e

Querubim seja passageiro. Sandoval se oferece para
conversar com Quérubim. Almerinda garante a Daniel que
está bem e agradece a ele petas cuidados. Rubico continua
chamando Encarnação de tia, para tristeza dela. Daniel
explica para Nina que trouxe Almerinda para que a filha
dele nasça no Brasil e ele possa se tornar cidadão brasileiro.QUINTA - João fala para Betina que não pode dedurar

os vândalos, pois etes contariam para Pasqualete que
ele invadiu a quadra do colégio. Bel escreve outra

I
QUINTA - Mariléia explica p_ara Daniel que

está.
fazendo o

coluna em que fala mal do corte de cabelo de que acha ser melhor para Nina. Daniel garante a Mariléia

Download, deixando-o cada vez mais chateado. João que entende a posição dela e ele.s se abraçam, comovidos.

garante a Betina que vai convencer Tatu a devolver o Enc�rnação confessa para Nina_ que g�staria muito q.ue
. computador de Pasqualete. Taty fala para Juliana que I Rublc.o lhe c�amasse de mae. Rublco ouve e fica

está louca para conhecer Thiago Chermont,deixando- J. e�o,CI.onado.Ahce manda as roupas de. Prata para a casa.de
a nervosa. Bel jura a Download que não pensou nele Vlrglnla.Carol vê �s �o�pas em sua c�sa e ac�a que ele vai se
quando escreveu a coluna. João conta para Kiko que

mudar para lá. V�gmla_ te�ta, em vao, expllca� para � filha

vai tentar convencer Tatu a devolver o computador. qu.e ela e Prata nao estao juntos ..JJ p�p�rJca Nina e diZ que

Cabeção fala de outras meninas na frente de Miyuki valfaz.erdetudop�raalegrá-la.N�na.flcalOco.modadacoma
para. ten�a! deixá-Ia. com ciúmes. Ela �iz � Vivi que se �t���a�a����a�,��f:l�aP����I���q���:, �� �oun�:r �:�:
sen�,u alivIada: vai embora com LUI:. Kltty fala para Lenita que Nina e Daniel brigaram por causa de Almerinda,

IBeM? qu� ela nao deve ter_pena de Joao,pols o qu� ele deixando-a radiante.Francisquinha recebe um sinal éle quefez fOI mUito erra.do.�abe�ao garante a Rafa que vai ser Amarante está bem e se emociona. Sandoval conta para
honesto com Mlyuk, e dizer a ela tudo o que �e!'te. RobustoquedescobriuondeDavimora.Robustoseoferece
Bernardo aconselha,Download a espera.r �ela. proxlma para fitar de tocaia. na casa de

Da.Vi
e ver se el.e aparece.

!colu�a de Bel e so tomar u':Yla prOVidencia s� ela Daniel se muda pala o apartamento e sofre ao lembrar de
contmuar falando mal dele. Mlyukl conta para Kltty e quando esteve ali com Nina. Robusto se insinua para
Betina dará uma chance para Luís. ldàlina, que finge lhe dar bola para fazer ciúmes em .

Pedroca.

SEXTA fi Almerinda diz a Nina que sa)je que Daniel a ama e Ipede que a moça não desista dele. Amarante pede que
Capiba o leve de volta para sua aldeia. Capiba fala que ele

Iainda está n;luito fraco para fazer uma viagem, mas

concorda em avisar Francisquinha que o pescador está vivo.
<

TERÇA - Lucrécia se finge de chocada e diz a Pedro que
jamais esperaria que ele fosse capaz de tal ato. Pedro
pergunta a Lucrécia se não teria sido ela a culpada.
Lucrécia fica nervosa e vai embora. Pedro fica com a

certeza de que ela está envolvida no crime. Estevão

pede que um. perito examine as marcas de pneu
deixadas pelo carro de Lucrécia na delegacia.Carlos sai
de dentro da casa com uma mulher. Júlia a reconhece
como sendo ftala, sua mãe.JÚlia fica muito emocionada
e pede que Sonya a leve embora dali. Branca garante a

Joana que vai usar o dinheiro que seu pai lhe deixou de
u..!TIª�maneira que vai fazê-Ia feliz. Lucas diz a Teca e

Márcia Anita que vai sair com outros amigos, deixando
as preocupadas.Doidona fala para Doidão quejá sabe o
que vai fazer com a mansão de Lucrécia depois que
tomar posse dela,mas avisa que é segredo. Lucrécia diz
a Adernar que Isalas s� tornou sócio majoritário da
empresa de Anselmo graças aos papéis que ele assinou
sem ler,e por isso elesjá podem usaras barcos para fazer
contrabando. Letícia fala para Gigi que tem medo· de
que Miguel não volte mais ao Brasil.Miguel diz a Dimitri
que não tem mais vontade de viver,agora que perdeu o
amor de Letfcia.Lúcia convence Olavinho a tirar Mário

SEXTA - Cabeção fala para Miyuki que não agüenta vê-Ia
com outro e, por isso, vai embora. Miyuki fica arrasada.
João não encontra Tatu e fica preocupado. Cabeção diz a

Rafa que vai morar em �eu carro. Download dá a Pedro o
dinheiro para ele comprar os ingressos para a peça de

Thiago Chermont e o �Iogia por estar fazendo tudo
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Campanha publicitária ISeguindo os passos da namorada - a top Isabeli Fontana Henri

ICastelli ataca de modelo no catálogo de inverno 2005 da I
Disritmia. Repetindo a fórmula de sucesso da campanha de Iverão 2005 da marca de jeanswear - quando o ator posou ao ,

lado da atriz Priscila Fantin Castelli se mostrou muito à vontade '!e confirmou sua ligação com a marca."Fiquei muito feliz em ser !
convidado pela segunda vez pela Disritmia, isso prova que i
nossa parceria deu certo'; avaliou o ator. Para o catálogo de I
inverno,Castelli contou com a companhia de Yasmin Brunet, !
que fotografou pela primeira vez para a grife."Vi as peças pela !
primeira vez e estou adorando tudoj afirmou a top.Castelli litambém aprovou a coleção "É tudo muito legal, só quero ver se
conseguirei usar as roupas no. Rio.Apesar

de que agora que me

j.mudarei para São Paulo, talvez fique mais fácil usá-Ias':
.

"
.

"_,_·,u._""_,_"

Festival de teatro
Em setembro acontece uma temporada de teatro brasileiro em Nova Iorque, no
qual serão mostradas algumas peças de Nelson Rodrigues. Entre as estrelas
presentes estará Leandra Leal, a Claudinha de "Senhora do Destino".

da escola e educá-lo sozinho.

QUAfnA� Gigi garante a Estevão que ele entendeumala
que ela disse.Estevão fala para Pedro que vai descobrir se
ele o estiver enganando. Carlos revele a Júlia que a mãe
deles está com problemas mentais e conta que aI
encontrou vivendo comomendiga. Ele diz a Júlia que foi
a mãe deles quem pediu que ele não lhe contasse nada,
pois estava com vergonha de seu estado, e explica que
tem gastado todo o dinheiro que consegue para pagara
tratamento dela.Júlia fica com pena do irmáo e o abraça,
solidária.OI avinha concorda em deixar que Mário saia da
escola contanto que ele o ajude em sua campanha.Lúcia
garante a Mário que vai conversar comArde e convencê
Ia a deixá-lo sair da escola. Mário fica agradecido. Letfcla
conta para Abel que Pedro está na cadeia. Sidarta diz a

Dandara que ela vai voltar para casa, mas vai ter que se

alimentar direito e fazer terapia. Adernar pede que
Carmem volte para ele.Carmem dá um fora definitivo em
Ademar, que diz que ela ainda vai se arrepender do que
fez. Abel e Letlcia ligam para o telefone de Thiago que
encontram no cademtnhc de. Pedro, mas não

conseguem falar com ele. Branca conta para Lucrécia

que doou todo o seu dinheiro para uma instituição de
caridade,o que a deixa furiosa.

QUINTA - Ademar diz a Estevão que ele e Lucrécia
estavam falando de negócios. Lucrécia convida Estevão

para jantar em sua casa e fala para Adernar que eles
precisam tentar suborná-lo de uma vez por todas. Pedro
diz a Gigi que tudo o que queria era tomar um banho de
mar.Aída tenta convencerMário a não sair da escola,mas
ele se recusa a ouvi-Ia. Branca fala para Joana que doou
todo o seu dinheiro porque ele só lhe trouxe infelicidade.
Joana diz a Xavier que acha que Branca jamais perdoará
Abel.Gigi pede que Rosário distraia o quarda e rouba as

chaves dele. Dandara volta para casa e Betinho é muito
carinhoso com ela. Ela fica radiante. Ademar fala para
Tenório que quer se vingar de Carmem. Xavier percebe
que Lucas anda desobedecendo seus pais e .flca
preocupado.Glgi tira Pedro da cadeia e o leva até a praia.
Os dois mergulham juntos.Dlrnltrt vê que Miguel sente a

falta de Letícia, mas ele afirma que ainda está muito

magoado com ela. Letlcia pensa em Miguel. Sldarta fala
para Betinho que está muito orgulhoso dele. Lucrécia
avisa sua familia que vai oferecer um jantar a Estevão e

manda que todos se comportem.Margarida diz a Xavier

que acha que Lucas está roubando coisas da casa para
vender.

SEXTA � Pedro se desculpa com Gigi. Adernar faz uma
pesquisa sobre a vida de Estev:io e conta a Lucrécia que
ele estava trabalhando no Ministério da Justiça quando
largou tudo e veio para Ouro Negr'o. Lucrécia estranha
que Estevão tenha deixado o poderpara ser delegado de
uma cidadezinha e deduz que ele deve estar se

escondendo depoiS de ter feito alguma falcatrua. Ela
decide convidá-lo para ser seu sócio no contrabando e,
assim, envolvê-lo com as atividades ilegais de Ouro
Negro.Letfcia confessa a Alda que sentemuito a falta de
Miguel, mas n:io tem coragem de ligar para ele. Miguel
tenta ligar para Letlcia, mas não consegue encontrá-Ia.
Glgi diz a Miguel que Pedro está na plataforma. Miguel
acha que nem Letícia nem seus filhos estão sentindo sua

falta e fica deprimido.Joana (ala para Xavier que Moacir
conheceu uma moça e está pensando em se casar.Elvira
garante a Rico e linda que nunca vai se esquecer de
Moacir. Dandara finge que está dormindo para não

precisar jantar. Sidarta não.desconfia de nada. Doidona
percebe que Letlcia está multo triste e a consóla r:�mo se

(asse suámãe.Letfcia fica emocionada.

SABADO - Gigi conta para Sonya que Pedro está na

cadei�, mas avisa que Miguel não pode saber. Doidona
convida Letlcia para fica,r um tempo no sitio com ela e

Doidão. Albert aconselha Mário a não abandonar os

estudos, mas ele não lhe dá ouvidos. Betinho, Teca e

Márcia Aflita descobrem que um bando de surfistas mal
encarados conhecidos como os Calções Negros está na

cidade. Lucas conta para seus amigos que conhece os

Calções Negros.lsalas e Ademar avisam Lucrécia que o

contrabando está sendo feito novamente.lsadora tenta
fazer com que Dandara coma, mas ela explica que n:io

consegue de jeito algum. Betinho diz a Lucas que os

Calções Negros não estão deixando ninguém surfar.
Lucas defende os Calções Negros, para grande espanto
de Betinho. Miguel pede a Sonxa notícias das
investigações e ela é evasiva, deixando Miguel
desconfiado. Doidão e Doidona paparicam Letfcia.
Carlos pergunta a Júlia se ela tem certeza de que está

preparada para ver ftala e ela garante que sim.O estado
de Anselmo melhora eele recebe uma visita de Abel,que
conta que Pedro confessou ter atirado nele e está preso.
Letfcia pergunta a Doidona se ela foi amiga de Lucrécia
quando jovem.Doidona dizque nào emuda de assunto.

',> SENHORA DO DESTINO ! da igreja e vão embora dali. Leonardo)ica
1 emocionado ao saber que seu sobrenomeverdadelro

I seria Silva se ele não tivess. e. sido adotado pelo Barão.
SEGUNDA-Giovanni carrega Danielle até o altar e AlbertoconvenceJacquesairaocasamentode Isabel,
a, entrega a Venâncio. Edmundo avisa Josivaldo i Jacques vê Ojenane passando na rua e tenta Ir atrás

que a situação de Nazaré perante.a lei é muito! dela, mas Alberto lhe garante que foi apenas urna

grave e diz que ela deveria desaparecer. Paredes I ilusão de ótica. Nalva vai ao casamento com Thomas,
pega o depoimento de Madruga, que afirma ter i seu novo marido. Regina conta para Janlce que está
visto Nazaré entrando no motel com o taxista. í grávida,deixando-apasma.EleonoraeJenlfi!Tpegam
NazaréfalaparaEdmundoquetudoemsuavidavai i Renato no Juizado de Menores. Angélica garante a

melhorar depois que a filha de Isabel nascer. í Belmira que está se sentindo aliviada agora quetodos
Venâncio e Oanielle se casam e partem para o ! sabem da culpa de Reginaldo e Viviane.Cicera e Elias
Recife. Eleonora pega o buquê de Danielle. Maria I se conhecem no casamento de Isabel e se interessam
do Carmo comenta com Giovanni que acha que! um pelo outro. Edgard acha que Isabel está
Dirceu·vaisecasarcomGuilherminaegaranteque í demorando demais e mal pode conter seu

fará questão de comparecer ao casamento. 1 nervosismo. Dirceu e Guilhermina chegam na Igreja e

Leonardo e Gisela vão visitar Maria Eduarda e í Maria do Carmo émuito simpática com eles.Giovanni
Viriato. Maria do Carmo diz a Giovanni que algo I fica aliviado. Josivaldo aborda Isabel ria porta da
deve ter acontecido com Leonardo para ele, de i igreja e diz que quer entrar comela.mas ela se recusa.

repente, aceitar tão bem o casamento de Maria í PUnia entra com Isabel. Nazaré, disfarçada, observa
Eduarda. Alfred recebe uma. carta do Barão � Isabel de longe e depois entra na igreja e se senta no

dfzendo-Ihe que coçtou a Leonardo que ele é. seu II último banco. Shao L1n diz a Gato que quer que ele
filho. Sebastião vê Alfred lendo a carta e percebe .seja gerente de uma das academias do qual é sóclc.
que ele está chorando.Guilhermina e Sebastião se ! Gato sente remorsos por ter traído Shao Lln e tenta
tornam sócios do Diário de Noticias e de uma í confessar, mas ele não o ouve. Reglnaldo faz um

Fundação que leva o nome deJose.fa.A redação do ! comício na Comunidade da Pedra para negar todas as

Diáriode Notícias começa a funcionar,para grande l acusações que saíram no jornal. Viviane fala para
alegria de Dirceu, Sebastião e Guilhermina. í Reginaldo que ele terá que acusarMaria do Carmo de
Giovanni pede que Maria do Carmo marque logo a

'I
sera culpada.

data do casamento, mas ela avisa que só vai fazer
isso depois que Isabel tiver seu bebê. Maria do ! SEXTA - Maria do Carmo e Nazaré se emocionam
Carmo convida Leonardo e Gisela para um lanche í durante a cerimónia de casamento de Isabel e Edgard.
em sua casa. ! Renato, no colo de Eleonora, ameaça tirar os óculos e a

í peruca de Nazaré, que desvia dele. Viviane avisa
TERÇA- Crescílde fala para Maria do Carmo que vai ! Reginaldo quejá está tudo pronto para o seu comrclc a,
ter que sair da loja, pois assinou um contrato com '[\ até lá, eles decidem ficar escondidos dentro de casa.

uma gravadora. Maria do Carmo contrata Maikel no Renato consegue puxar a ponta da peruca de Nazaré e

lugar de Crescilda, para alegria de Rita.Daiane leva I seus cabelos loiros aparecem. Cláudia vê e grita que
Carminha para ver Shao lin no hospital, com

!
Nazaré está na igreja. Nazaré foge. Constantino passa

esperança de que ele acorde ao ouvi-Ia. Angélica

I
perto da igreja com seu táxi e quase atropela Nazaré.

conta a Ubaldo tudo o que sabe e diz que ele pode Dirceu e Giovanni passam por Josivaldo e,junto com os

publicaroquequiser.Dirceu entrega a matéria para
.

filhos de Maria do Carmo, correm atrás de Nazaré.
outro jornal,póis acha que ela é importante demais

I
Nazaré diza Constantino que está passando mal e pede

para esperar o Diário de Notícias ficar pronto. Vara que elea leve até umhospital.Josivaldo vé que todos se
comenta com sua babá que, se conseguir o i esqueceram dele e trata de fugir. Viriato descobre que
emprego que quer, vai se mudar para aJa pão. Plfnio II Nazaré fugiu no táxi de Constantino e liga para o celular
conta para Leandro e Cláudia que Angélica está dele. Nazaré ouve o celular de Constantino tocando e,
grávida e pergunta se deve perdoá-Ia. Leandro e I para impedir que ele atenda, atira-o pela janela.
Cláudia dizem a Plfnio que acham que Angélica não Constantino percebe que Nazaré não está passando
teve culpa de ter se envolvido no esquema de

:1
mal e a expulsa dé seu táxi. Os convidados desistem de

Reginaldo. Guilhermina pergunta a Dirceu se ele perseguir Nazaré e voltam para a cerimónia do
ainda gosta de Maria do C3ifmo.Dirceu confessa que casamento: Isabel e Edgard se casam. Eleonora pega o

sim, mas garante a Guilhermina que é com ela que , buquê. Vara diz a Pllnio que vai se mudar para o Japão,
quer ficar. Sebastião fala para Janice que não quer mas avisa que gostaria de deixar'Dado com ele. Nazaré
prejudicarVena!lcio,mas gostaria de COl1tar a Maria revela a Josivaldo que já sabe em que maternidade
do Carmo a verdade sobre a morte de Leila. Bruno Isabel vãi ter sua filha e diz que já arrumou um jeito de
conta para Daiane que ela chamo'u por Shao lin saber quando a criança for nascer. Isabel sente uma dor
quando delirava. Daiane confessa para Bruno que e Maria do Carmo acha que a neta vai nascer antes do
ainda gostá de Shao lin e termina tudo com ele.

, tempo. A recepcionista da maternidade avisa Nazaré
Bruno vai embora, arrasado. Eleonora recebe a I que Isabel está indo para lá. Nazaré manda Josivaldo
notícia que conseguiu adotar Renato. Ela e Jen,fer encontrá-Ia na maternidade. Maria do Carmo anuncia
comemoram.

-

I para os convidados que Isabel vai dar à luz. Isabel parte
í para a maternidade com Edgard.

QUARTA - Josivaldo sai para gastar o dinheiro de ! .

Nazaré�BrunocontaparaBiancaqueDaianelhedeu
I
SABADO � Plínio leva Maria do Carmo até a

um (ora. Daiane,leva Carminha para ver Shao lin e .maternidade. Nazaré chama Josivaldo de José Carlos e

diz a ele que percebeu que o ama. Shao lin acorda I diz que está indo buscar a filha deles. Nazaré entra no

do coma.·Maria do Carmo anuncia para todos que ! hospital e se lembra de quando pegou o bebê de Maria
Shao lin acordou. Giovanni manda que soltem i do Carmo. A recepcionista dá um uniforme de
fogos na Comunidade da Pedra para comemorar. enfermeira para Nazaré.Nazaréamordaçaeamarra uma

Viviane e Reginaldo descobrem que Paredes vai enfermeira para poder circular pelo hospital no lugar
interrogarShao lin evão até lá rebater as acusações. dela.Edgard fala para Isabel que não vai assistir ao parto,
ShaolindizaParedesquenãoselembradenadado poiS ela vai fazer uma cesariana e ele tem medo de

que aconteceu na noite do crime. Viviane e desmaiar. Isabel entra na sala de parto sozinha.
Reginaldo ficam aliviados. Bianca fala para Bruno Guilhermlna diz a Dirceu que pela primeira vez em sua

que seu namoro com Daiane ia acabar dando vida está sentindo orgulho de ser brasileira. Nazaré
errado, pois eles são diferentes demais. Maria do coloca uma máscara de médico e entra na sala de parto.
Carmo diz a Giovanni que está muito ansi�sa pelo í Maria do Carmo reza para que nada aconteça com

casamento de Isabel e avisa que quer que saia tudo ! Isabel. Nalva diz a Thomas que quer ter um filho e ele
perfeito. Nazaré garante a Josivaldo que vai estar í acaba concordando. Bianca e Bruno falam para
presente no casam�nto de Isabel. O tempo passa e j Reginaldo que têm vergonha de ser filhos dele e se

chega o dia do casamento.Viriato e Leandrç levam í mudam p'ara a casa de Maria do Carmo. Aurélia avisa
Edgard,queestámuitonervoso,atéaigreja.Nazaré I Shao lin que ela e Paredes vão se casar, delxando-o
coloca um disfarce e se prepara para assistir à ! contrariado. Constantino mostra meninos de rua .a
cerimOnia. Josivaldo vai tamb�m, sem estar.1 Oaianee lhe diz queé isso que acontece com as crianças
disfarçado. Cláudia e Maria Eduarda ajudam Isabel í que são abandonadas pelos pais que não têm
nos últimos retoques. Vara .avisa Plínio que precisa ! condições decriá-lás.Maria do Carmo ouve um choro de
conversar com ele depois do casamento. Angélica i criança e anuncia para todos que sua neta nasceu. Isabel
vê gue a entrevista que deu saiu na primeira página ! embala sua filhinha recém-nascida. O médico diz a

do jornal.Dirceu fala para Guilhermina que ela não í Isabel q4e vai precisar levar sua filha para examiná�la.
deveria iraocasamentodelsabel,masela insiste.

li
Nazaré,ainda com a máscara,pega a filha de Isabel nos
braços. Os médicos correm para cuidar de Isabel.

QUINTA - Reginaldo eViviane são vaiados na porta' Nazaré vai com o neném na direçAo da porta

. )'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cabelo loiro
bem tratado
As mulheres que possuem cabelos
loiros já podem contar com mais

uma novidade para tratá-los.
Trata-se da linha "Blond

Intensy", da Amend Cosméticos.
Especialmente pesquisada e

formulada para o tratamento e

beleza de cabelos loiros naturais,
tingidos ou com reflexos.
São quatro produtos: Shampoo
Iluminador (250ml!R$12,90) -

com alto poder de limpeza e

hidratação, promove força, brilho
e realce do tom dourado das
mechas e dos cabelos loiros;
Condicionador Iluminador
(2S0ml!R$13,20) - condiciona,
hidrata e desembaraça os fios,
dando maciei e brilho; Máscara
Iluminadora (3S0g/R$13,SO)
restaura e hidrata os cabelos

loiros, revitalizando a cor e

evitando o ressecamento; e o

Creme Iluminador - Leave ln

(250ml!R$12,50) - traz micro-

da Camomila, da Macela do

Campo e do Mel Silvestre. Essa
rica c balanceada associação de
Extratos Naturais atua

restaurando a fibra capilar,
evitando o ressecamento dos fios
e a opacidade da cor.

partículas douradas em sua

fórmulà, que iluminam os cabelos
loiros realçando e protegendo a

cor e o brilho, além de facilitar o

desembaraçar dos fios.
A nova linha trata os cabelos
interna e externamente, através

l::" A linha "Blond Intensy" trata os cabelos interna e externamente,
através da Camomila, da Macela do Campo e do Mel Silvestre

Dicas para manter o cabelo loiro sempre bonito
- Cabelo molhado deve ser penteado, mecha por mecha, com um pente de dentes larqos, Nunca use escova,

pois elas são responsáveis pela quebra dos fios.
- Use secador a pelo menos 15cm de distância dos fios e só seque os cabelos depois de tirar o excesso de água
com uma toalha. '

- Lave os cabelos com água morna, pois a água muito quente pode aumentar a oleosidade do couro cabeludo,
ressecar os fios e tirar o volume. No último enxágüe use água fria para estimular a circulação sangüínea e dar
brilho aos fios.
- Massagem no couro cabeludo ajuda a levar mais nutrientes aos fios, mantendo-os mais saudáveis. Mas-sageie
sempre com as pontas dos dedos. Nunca use as unhas, pois estará estimulando as glândulas sebáceas e o

resultado é mais produção de oleosidade.
- Não há nenhum problema em lavar o cabelo diariamente; pior é deixar que óleo, suor e sujeira sufoquem os

fios.
'

.

- Seu cabelo vai agradecer a escolha da escova certa: as de cerdas naturais e achatadas são ideais para cabelos
longos e finos; fios mais qrossos pedem escovas com cerdas de nylon e base achatada.
- Um bom corte deixa você penteada o tempo todo. Em alguns casos, nem é preciso usar secador e produtos
modeladores. Cortes simples, com base reta são mais fáceis de manter:
- Use sempre shampoos, condicionadores e produtos' de qualidade. Vale a pena, pois produtos de formulação
inferior podem alterar o pH dos fios, deixando-os ressecados e sem vida.
- Para recuperar cabelos ressecados, tingidos ou que sofreram processos químicos, use máscaras e cremes

reparadores. Aplique sobre os fios lavados, proteja-os com touca térmica ou toalha quente por alguns minutos e

depois enxágüe bem. Eles vão ganhar vida, maciez, sedosidade e muito brilho.
- Proteja os cabelos dos raios solares usando produtos com filtro solar.
- Para a tintura não desbotar use shampoo para cabelo colorido, pois o produto possui uma fórmula adequada
para fixar e segurar a cor dos fios por mais tempo.

Ativo extraído do Oceano Antártico

promove o rejuvenescimento da.pele
A cada dia, são descobertos novos princípios ativos que
contribuem para a saúde, a beleza e o bem-estar. O mais

recente lançamento da empresa espanhola Lipotec, já chegou
ao Brasil. Trata-se cio Antarcticine", um novo insumo que
será utilizado para prevenir o envelhecimento cutâneo,
atuando também como um potente hidratante da pele. Esta
novidade foi encontrada na lama recolhida de uma geleira da
baía de Inlet Admiralty, no Oceano Antártico.
"Anrarcncine" é urna glicoproteina (mistura de açúcar +
proteína), gelada e salgada pela água do mar, que oferece uma

forte ação hidratante, tanto cm situações que envolvam o sal
como no frio", Flávia Costa farmacêutica da Galena, empresa
que distribuirá o produto no Brasil.
Até pouco tempo, não se acreditava que nas regiões mais geladas
fosse possível se encontrar composições de matérias vivas. Mas
uma recente descoberta originada do isolamento dá cepa

Pseudoalteronas Antarctica NF3 modificou este

conceito, tanto que o mercado estará recebendo

o.primeiro dermocosménco extraído com esta

origem inédita.
As propriedades do novo produtro são: excelente

hidratação; potente redensificaçâo dérmica, com
estímulo à síntese cle colágeno do tipo I e IV e

clastina: revitalização e recuperação da pele
danificada ou lesada; rejuvenescimento intenso;

críoproteção, mantendo a integridade e a

hidratação da pele, o que ameniza o

ressecamenta durante o inverno. A novidade
também oferece proteção única e hidratação
extra frente' à exposição cutânea às altas

concentrações salinas, sendo uma excelente

para produtos pré e ,pós-banho de mm:

ARlES - Terá êxito em lugares de educação e ensino de jovens e

crianças. Conseguirá também ótimos resultados em novos Iempreendimentos, terá felicidade matrimonial. familiare amorosa.
Momento demente fértil e ótimas idéias.

LIBRA _ Talvez você tenha de fazer uma viagem inesperada, mas
não se preocupe, pois os resultados serão excelentes. Amanhã
estará sob melhor fluxo astral aos assuntos do coração. Sucesso
junto ao sexooposto.

TOURO - Prepare-se para o sucesso, desde que haja de maneira
mais prática e menos' idealista. O período será de reclusão. Você
não se sentirá muito disposto à grandes badalações.

ESCORPIÃO - Procure evitar as ações violentas e as palavras
ásperas. Dia favorável para novas amizades, que o ajudarão a

progredir muito. Sucesso nas associações, nos negó"cios, nos

assuntos de dinheiro e no amor.

GÊMEOS - Melhora total em todos os assuntos profissionais.
sociais e financeiros se farão sentir neste dia. O período também' SAGITARIO

- Feliz contato cam pessoas de posse financeira

será propício para colocar em ordem seus objetos pessoais e elevada e aumento d� sua co_nd.lçao matenal e o quedenota o fluxo

documentos importantes. astral de hoje. Boa disposiçãc para o trabalho e melhora total de
saúde.

CÃNCER - Poderá contar com as melhores condições nos negócios, .'
. _

nas especulações eobrigaçõessociais.Grandes chances em jogos.] CAPRICÓR_NIO - Boas Indlcaçoes. de esperanças que se

A profissão ganhará impulso novo e você poderá solicitar a ajuda I concretizara o num futuro pr óximo.trucio de um bom penodo_ no
depessoasamigasparaviabilizarumantigosonho. campo proftsslonal e fln_ancel:o. Grandes projetos e realizaç ôe s .

Pessoa s estra n has pode rao ser ute i s.

lEÃO - Período de recolhimento. de meditação e de contato com

certos conflitos interiores. É bom não forçar as situações nem

tentar continuar certas atividades. Procure considerar as'

limitações domomento,aprendendo a se revigorar com elas.

AQuARIO - Problemas no ambiente familiar. Soluções que lhe
pareciam positivas mostrarão que precisam ser reavaliadas.
Momento benéfico para iniciar algum tipo de associação ou de
participação com uma pessoa de seu convívio.

VIRGEM - Bom fluxo astral para novas empresas e PEIXES - Presságios dos mais favoráveis a você. Propício aos

empreendimentos, mas um tanto quanto negativo para novas encontros amorosos, para reatar velhas amizades. para
amizades e para entrar com recursos na justiça. Procure I harmonizar-se com parentes e para entender-se perfeitamente
compreendermelhoras familiares e a pessoa amada. com os amigos.

Reinventando o passado
A sociedade que parece querer fechar os olhos para o momento presente, nos leva a refletir que
com facilidade esquece ou ignora seu passado, mas ignorando o passado estamos de certa forma,
ignorando e negligenciando o futuro, pois o passado é presença fundamental para a compreensão
do momento presente e de grande auxílio para evitar que repitamos os mesmos erros.Dentro disso,
há também a preocupação em preservar as origens, a cultura que deu início a nossa região e

principalmente a nossa identidade e cultura regional, afinal vivemos em um pais que tem como

característica principal a mistura surpreendente de povos e tipos físicos, e é importante que cada
um destes tenham identidades culturais já cristalizadas e presentes dentro da sociedade atual para
que o processo não pare e que não haja perdas com as gerações sequintes,

Incrivelmente nós sem percebemos, em pleno apogeu do século XXI, fazemos essa

rememoração através de pequenos elementos e atos que estamos habituados a repetir. São
pequenos detalhes que nos revelam um fato importante: a memória se desloca de um espaço a

outro, vem de diferentes olhares, ela não permanece em si mesma. Observamos isto dentro de
nossas casas e apartamentos quando olhamos os objetos e a mobília que possuímos: são suportes
para as toalhas fabricadas industrialmente,mas que ainda possuem caracteristicas que remetem às

nossas origens,ao nosso passado colonial.
O processo que resultou nisso, iniciou nos primórdios da nossa colonização quando, desejando
povoar as terras do sul, o governo lançou a idéia de imigração, e abriu as portas para os europeus

que desejavam construir uma nova vida na América. O resultado desta iniciativa foi além do

crescimento esperado para as colõnias.Esses primeiros colonizadores trouxeram consigo,além de

sua tradição, uma série de conhecimentos que foram aqui empregados,construindo instalações e

fazendo negócios que foram se desdobrando ao passar do tempo e foram automaticamente se

integrando em nossa região e sociedade, fazendo com que esses elementos coloniais se

integrassem ao meio cultural brasileiro, o que conseqüentemente resultou na formação de uma

identidade cultural e regional extremamente rica e forte, caracterizando as regiões que serviram de

portos para a colonização germânica e italiana, principalmente.
Não há dúvida sobre a importância dessa etapa para a instalação da indústria em Santa Catarina,
principalmente quando tratamos da indústria têxtil, que conquistou um amplo espaço e mercado
em nosso Estado e conseguiu inclusive ampliar seus horizontes para o restante_do país e exterior.

Podemos citar como exemplos, as empresas Reunax instalada em Brusque, e a empresa Hering
instalada na cidade de Blumenau. Duas empresas do segmento têxtil vanguardistas, que foram

responsáveis pela iniciação de Santa Catarina no meio de produção de vestimentas e tecidos.

Porém, com esse advento da industrialização, vieram também os fatores responsáveis pelo
desgaste e enfraquecimento da cultura originária desses grupos de imigrantes, pois assim como a

indústria trouxe a tecnologia e o crescimento para o sul, trouxe também outras culturas que vieram

através dos indivíduos que em busca de trabalho instalaram-se na região sul,em Santa Catarina e

Rio Grande do Sul, trazendo suas marcas e tradições, provocando uma série de misturas de
universos e de culturas regionais muito diferentes, o que veio contribuir na mistura e novas

influências de outras aldeias em nossa região. Juntamente com isso, o governo resolveu levar às
colônias os serviços públicos básicos: escolas, estradas, telecomunicações, etc., e essa exposição ao
mundo via meios de' comunicação de massa foi mais um ponto a somar descaso às culturas de

origem.Todo esse processo está ligado às transformações que o modo de vida colonial vem

experimentando nos últimos anos.As profissôes que antes eram passadas de pai para filho já não

conseguem sobreviver em meio a globalização desestruturante.
Para a diretora do Museu da Casa Brasileira,Adélia ,Borges,essa questão da globalização serve como

uma ferramenta para se pertencer a algo, pertencer a algum lugar. "Quanto mais a tal da

globalização avança trazendo consigo a desterritorialização, mais necessitamos de pertencer a

algumlugar,aquele canto especifico do mundo que nos define.No entanto, esses produtos étnicos
só têm um sentido real para o grupo que o produz.Assim,a revalorização de produtos étnicos é uma

forma de resgate de culturas que se encontram na periferia do sistema capitalista. Por outro lado, é o

próprio sistema capitalista,com suas midias e propagandas, que busca essa revalorização, para que
esses produtos tornem-se moda, caiam no gosto. das massas, e seja por elas consumido, ou seja, a
idéia é criar as necessidades dos individuas para que o mercado esteja sempre em constante

movimento. É um círculo vicioso que prende a todos nas garras do sistema massificaste de nosso

momento histórico, e que acaba gerando um profundo desgaste das tradiçôes é identidades

regionais,pois aquilo que setorna moda tem um periodo de vida curto e desgastante.

Moda Unerj por Daiana Riechel. V Fase.
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No Laço JaraguaenSe

! Venha Participar Das Gravações Do
i Novo OVO De João Luiz Corrêa
: Informações:

Ingressos
Antecipados à

(47) 371·4547
ou

R$ 15,00 ctglj@ctglj.com.br
Postos de Vendas: Demarchi Carnes,

.

Casa Campeira,Gauchita,
Smurf's Lanches, Posto Marcolla

e Casa Estância Gaúcha.

Terra &Pampa
.

. 10 Anos
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Indústria e com_cio de madeiras

2-0280

DEMAR_CHI
CARN-ES

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

Por IIdemar Effting - ildemar@meupagosul.com.br· www.meupaqosul.com.br

Rafael Borges do CTG Laço Jaraguense, conquistou
o 10 lugar na gineteada, neste ultimo final de
semana no Rodeio do CTG Fronteira Catarinense de
Canoinhas, no mesmo evento a equipe de nosso

amigo Marcon ficou com o 40 lugar na prova de

Laço Equipe competindo com 150 equipes.

8iriva:
Nome dado aos habitantes de Cima
da Serra, descendentes de
bandeirantes, ou aos tropeiros
paulistas, os quais
geralmente andavam em mulas e

tinham um sotaque especial diferente
do da fronteira ou da região baixa do
Estado .

............... Capataz:
Administrador de uma estância ou de
uma charqueada. Pessoa que nas lides

Neste dia 19 de março o Projeto da Cultura Gaúcha Meu Pago Sul pastoris, é incumbida de chefiar o

recebeu a visita dos amigos Elton Rafael Trapp, Anderson da Silva, pessoa).
Cristiano Turassi eMarciano Lopes do SiteGauderios.Com de Joinville. Caudilho:

O encontro foi realizado na sede campestre na localidade de Ribeirão Chefe rnilitar.Manda-chuva.
Grande do Norte, onde foi servido uma churrascada. Durante este Cavalo de Lei:
encontro foi consolidada a'unlão de forças entre as duas entidades,para Animal muito veloz, capaz de

que seja preservada a nossa tradição. Após o almoço apresentamos percorrer duas quadras (264m) em 16

algumas atrações culturais de Jaraguá do Sul, por primeiro segundos ou menos.
acompanhamos o ensaio doGrupo deArte eCulturaTerra & Pampa e Gadaria:

após fomos assistir um Porção de gado, grande quantidade
ensaio do Grupo de Arte e de gado, o gado existente em uma

Cultura Guarany. estância ou em uma invernada.

E no fim deste encontro Negrinho:
chegamos a uma importante Designação carinhoso que se dá a

c o n c I u são "T O D A crianças ou a pessas que se tem

ENTIDADEa f e ç ã o

TRADICIONALISTA EXISTE . __.. - __ _-_... _._ .. -- .- ---- ,,-._,,_ ...

PARA SER SOMADA COM
ASOUTRAS E NÃO DIVIDIR':

Sarrabalho:
Tem origem na Ibéria.Trata-se de um

sapateado, em que os dançarinos vão
castanholando com os dedos, em

pares soltos, com o homem

........ parecendo perseguir amulher.
Tat u -co m-vo Ita-n 0-meio:

Originalmente, o Tatu não tinha a

"volta no meio". Consistia num

sapateado de pares soltos sem

maiores características. A volta no

meio foi introduzida na metade do
século Xlx,
XoteCarreirinha:
É uma variante do xote, caracterizado

por uma corridinha dos pares numa

mesma direção. Corresponde à dança
que os colonos alemães chamam de

ritsch-polka.

o Grupo de Cavaleiros Paixão
deTropeiro,realizou no ultimo
dia 20 a primeira cavalgada do
ano, reunindo

aproximadamente 30

cavaleiros,1 charrete e 1 trole,
que percorreram cerca de 20

km, entre a localidade de
Nereu Ramos (JS) e a Prainha
da ama em Corupá .

No evento estavam presentes
as entidades tradicinalista,
CTG Laço Jaraguaense, CTG
Peão Farrapo, Piquete Xiru

Campeiro entre outras.
Tivemos a felicidade de

acompanhar esta cavalgada
muito bem organizada pela
Família do Grupo de
Cavaleiros Paixão de Tropeiro,
que vem mantendo viva a

cultura de nossos tropeiros.
O almoço de confratenização
que foi servido pelo
Restaurante da Prainha ama,
teve acompanhamento de

toque de gaita e vilão ao bom
estilo campeiro.
Para nós do Jornal Correio do
Povo e PCG Meu Pago Sul foi
um honra ter participado
deste evento, e também

gostaríamos de agradecer a

hospitalidade de todos.
Fotos da cobertura completa
em nosso site

www.meupagosul.com.br

Evento:RODEIO CRIOULO

Entidade:CTG CAUDILHOS DOESTE

Cidade:ITA

Contato: 49 458-1} 14

De 04/03/2005 à 05/03/2005

Evento:? RODEIO CRIOULO NACIONAL

Entidade:CTG ESPORA DE PRATA

Cidade:SOMBRIO

Contato: 48533·9995

De 04/03/2005 à 06/03/2005

Evento:RODEIO CRIOULO

Entidade:CTG PORTEIRA G�TULlENSE
Cidade:PRESIDENTE GETULIO

Contato: 47352-1200

De 05/03/2005 à 06/03/2005

Confira nossos
ofertas imperdlvels

Paleta Suína ...R$ 5,69
Lombo Bovino Com Osso R$ 2,99
Picanha Bovina R$ 14,99
Alcatra Com Osso R$ 8,49
Filé Simples R$ 5,99

, I
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PÁGINA DA CRIANÇA

Foi batizado no último dia 13/2
a linda Sandra Helena

t

Brandenburg. Parabéns dos
pais, padrinhos; macrtnhas e

irmão

Completou 5 anos no último

dia 23/2, a fofa Camila
Medeiros Costa. Parabéns

dos pais Osmar e Margarete

N� pró��mo dia 28/2, a gatinha _

Ehsa Muller filha de Már' , ,

E/'
• era e

Ias, completa 6 anos

Amanda Dalinghaus
Gregolewitsch completou, 1

ano e 4 meses no último dia

18/2, Felicidades dos pais
Isolde e Joacir

A bela Ana Carolina Buzzarello,

completa 8 anos dia 26 de
,

fevereiro, fará 8 anos, os pais LUIZ

Carlos Buzzarello e Jacira Rozza

Buzzarello e o irmãozinho Caio

Henrique estão muito felizes.

Pr� felicidade do casal Eduardo e
Mlchele,sua fiI�a Gabriely completou6 meses no ultimo dia 20

A gatinha da foto é Mar,i,a
Eduarda da Silva. Alegria dos

pais Jean e Patricia

Nascimetos

;Nicólas Gabriel Ma'ssaia Carriacho
Gustavo Alex da Rocha
,GaQIlellj Jlelarmi[ló.�.o�il1g, oe ..•

Vitor Gabriel Machado de Oliveira

,!<a\J�n Fel.ip� 1Sª!)'l�áb�nt
Emanuelly Ferracioli de Lima

jl.,_uãna MOlJrª,_�._�,
Maiara Teixeira

\)uliaoa Rrº�irá'
Emanuely Van' Zeschau da Silva

,,�.uéã1 D'hvilaWillen"b�ing ,

Bruna Gabriela Placido de Lima
:Eduarda·PitUlina. ae.t(ikôvski
Camilly de Souza Pessatti

,(lablleLlNendQrff•."Jfé·
Denis Pantano de Souza

,DiegQJ)antanQ:i:le.S.Qu,za,,,,,,
Bruno Rodrigues Werninghaus
:<;alQ.Zirogrroiht1Jl�i:nerl"".
Marcelino Glawatzky
'�élm�,� LI.jI� ROCt}��$i """,Zt,,=
Diego de Liz

17/02/2005
.

15/02/2005
.

16,'02/2005
17/02/2005
'17/02/2005
22/02/2005
15/02/2005
17/02/2005
18/02/2005
11/02/2005
,19/02/2005

'

'20/02/2005
21/02/2005
14/02/2005
21/02/2005
24/02/2005
08/02/2005
22/02/2005

""'" º.9/0U4º0� "

20/02/2005

,20{02/2005
21/02/2005

Arsa�jo Junior - Você é muito
especial. Desejo que Deus lhe
ab�nçoe sempre, te amo! Feliz
Aniversário!

�'i'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




