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Trânsito violento provoca tragédias
,

,

Mais uma família está de luto por causa da violência no

trânsito de Jaraguá do Sul: a .costureira Benta Brand, de '

50 anos, ía para o trabalho na madrugada de ontem

quando foi atropelada por um ônibus na Rua Marechal
Floriano Peixoto, no centro, A polícia ainda não sabe ao

certo o que aconteceu. A família não quer acusar
'

ninguém e a empresa Canarinho resolveu afastar o
motorista até que seja concluído o trabalho da polícia.
Benta era uma mulher alegre, gostava de reunir a família
na casa da Vila Lalau. Ela deixou o marido, quatro filhos .e

três netos. Em Guaramirim, um ônibus cheio de crianças
que voltavam da aula bateu de frente num caminhão

.tanque. Duas pessoas ficaram feridas. Em Araquari, um
um caminhão entrou na contra-mão e bateu num carro,
matando a motorista. E as estatísticas da violência no
trânsito ficam cada vez mais assustadoras: o sub
comandante dos Bombeiros Voluntários mostra

estatísticas com 30% de aumento nos acidentes a cada
ano. A Polícia Militar aponta quais são as ruas mais

perigosas ge Jaraguá _�? S_�l.
•. -f.' ,

o genro e a filha de Benta Brand (detalhe) no velório
ontem no cemitério da Vila Lenzi: da noite para o dia, eles
'perderam uma mulher alegre e trabalhadora para o

trânsito de Jaraguá do Sul. • PAGINA 5 e 6
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Vitória do bom senso
Em meio à saraivada de

críticas das últimas semanas

em função da eleição de
Severino Cavalcanti, que
teve como plataforma de

campanha o reajuste em

quase 70% o salário .dos
deputados, e do descrédito
crescente, a Câmara Federal
demonstrou ter momentos de
lucidez. Na madrugada de

ontem, aprovou a pesquisa
científica com células-tronco
embrionárias, desde que

obtidas em fertilização in

vitro e congeladas há mais de
três anos, exatamente como

fez o Senado. A decisão é um

passo importante para o país
e. uma esperança para os

portadores de doenças ou de
deficiência física.
A votação, que incluía os

destaques apresentados ao

texto básico da Lei de

Biossegurança, que entre
outras coisas, permite a

produção e a comercialização
de produtos geneticamente

FRASES

modificados, redime parte
dos pecados cometidos pelos
deputados. Mostraram que,
embora pensem primeiro
neles próprios, estão ante

nados aos anseios da po

pulação, são desprovidos de

preconceitos e libertos da
tlltela de instituições. Em

pleno século do conhe

cimento, a decisão da Câmara

uma outra fase na ciência do
Brasil. É fundamental para
pesquisas de tratamento de

doenças como diabetes, mal
de Parkinson e Alzheimer.
"Temos competência reco

nhecida nas universidades,
que têm de ser apoiadas por
essa lei. Essas pesquisas vão

atender a cinco milhões de

brasileiros (contingente que

� Para milhões de portadores de
distrofia muscular, a pesquisa científica
com células-tronco é uma chance de cura

contribui sobremaneira para
o avanço da ciência e coloca
o Brasil entre os países na

vanguarda das pesquisas
cien tíficas.

Ainda que continue

proibida a produção de
embriões para pesquisa por
meio da clonagem tera

pêutica, a com células-tronco
- aprovada por 366 votos

favoráveis, 59 contrários e

três abstenções - inaugura

pode ser beneficiado pelas
pesquisas), disse o ministro

da Ciência e Tecnologia,
Eduardo Campos.

Para milhões de porta
dores de distrofia muscular,
a autorização para a pes

quisa científica com

células-tronco é uma

chance de cura. Para
milhares de agricultores, a

aprovação da Lei de

Biossegurança é a certeza

de que poderão continuar

produzindo com mais qua
lidade e menos risco. Num

país de dimensões conti

nentais e de terras agricul
táveis o ano inteiro, clima
favorável, como o Brasil, a

notícia não poderia ser

melhor. O setor gera mi

lhões de empregos e respon
de por parte significativa do
PIB nacional.

Os adversários do projeto
fundamentavam as argu

mentações em princípios
morais e em conceitos cristãos.

Precisam - devem - ser

respeitados. Todavia, não há
como negar que atravancam

o progresso da ciência. Toda

tecnologia que venha em

benefício do ser humano deve
ser apoiada sem restrição.
Cabe agora às autoridades

governamentais e das

respectivas áreas estabe
lecerem critérios éticos para
as pesquisas e exigirem o

cumprimento deles.

"Quando vou atravessar uma rua, mesmo que tenha sinal, me certifico de que os motoristas
tenham me visto e espero até que os carros parados"

• FabianoCândido,Sub-comandante dos BombeirosVoluntários dg Jaraguá dd'S'úCexpressando o medo da violência no trânsito do
munidpio.

Mundo ·.1 Pessoas � fatos I
� INDONÉSIA

Cortecondenac�rigo
muçulmano a reclusão
Um tribunal indonésio' sentenciou ontem o

clérigo Abu Bakar Bashir a 30 meses de .

detenção por participar da conspiração que
resultou nos atentados de 12 de outubro de
2002 contra a paradisíaca ilha de Bali, nos quais
mais de 200 pessoas morreram, mas o

inocentou de acusações mais graves de

"terrorismo':Em resposta ao veredicto, Estados
Unidos e Austrália consideraram a sentença
branda demais. Washington e Camberra

acusam o idoso clérigo muçulmano de ser um

Ifder terrorista da região. O júri também o

considerou inocente das acusações de chefiar
o grupo extremista Jemaah Islamiyah.

ONU defende assassinato
de 60milicianos noCongo
Funcionários da ONU defenderam ontem os

mantenedores de paz que mataram cerca de 60

milicianos em confronto na República
Democrática do Congo (ex-Zalre), afirmando que
os soldados agiram para se defender e proteger \
membros de uma tribo que têm sido aterrorizados
há anos pela milícia ligada a Uma etnica rival. O
alto número de mortos e o violento confronto
contradizem a noção amplamente aceita de que
as tropas da ONU devem comprometer-se
estritamente com a autodefesa em vez de

participar de confrontos. O conflito em questão
envolveu 242 soldados paquistaneses.

� VATICANO

João Paulo II pode ter
alta antes da Páscoa
o papa João Paulo II está "melhorando

progressivamente" e acompanha as atividades
diárias da Igreja católica, anunciou onem o

Vaticano, sugerindo que o pontífice pode deixar
O hospital antes da Páscoa. O comunicado
também deixou subentendido que o papa deve

pelo menos aparecer na janela do hospital no
domingo. O porta-voz do papa,Joaquin Navarro
Valls, disse que está cicatrizando o corte feito
na garganta de João Paulo" para ser colocado
um tubo a fim de facilitar sua respiração. Ele
informou que o papa quer voltar ao Vaticano,
mas ao mesmo tempo aceita os conselhos
médicos de não apressar o retorno.

� CHINA

País rebate críticas e
acusa Estados Unidos
A China deu o troco às críticas deWashington ao

histórico de direitos humanos, emitindo relatório
denunciando os Estados Unidos por delitos que
vão de permitir a criminalidade e a pobreza
internamente a abusos no presídio de Abu Ghraib,
no Iraque. Orelatório - divulgado anualmente
em resposta à pesquisa do Departamento de
Estado estadunldense sobre direitos humanos no
mundo - acusou as Forças Armadas dos Estados
Unidos de cometerem matanças indiscriminadas,
assassinar de civis estrangeiros e torturarem

detidos. Os Estado Unidos acusaram a China de
violarem sistematicamente os direitos humanos.

� FRANÇA

Justiçavai julgar66
porpedofilia e incesto
Sessenta e seis pessoas se sentaram no banco de

réus, a partir de ontem, em Angers, a oeste da

França, nomaiorjulgamento por pedofilia e incesto

organizado no país,quevai durar pelomenos quatro
meses. Estes 39 homens e 27 mulheres

responderão por crimes que afetaram 45 crianças,
de idades que variavam entre os seis meses e os

12 anos na época dos fatos, e que foram

prostituídas e sofreram abusos sexuais, a maioria

por parte da própria família. Os crimes ocorreram
entre janeiro de 1999 e fevereiro de 2002. Três
dos acusados poderiam ser condenados à prisão
perpétua. O veredicto será divulgado em junho.

� EUA

Grupoapresenta projeto
de democracia nomundo
Um grupo de influentes legisladores republicanos
e democratas estadunidenses apresentou projeto
de lei com q objetivo de promover a democracia
no mundo. "A promoção da democracia e a

liberdade é claramente inseparável da segurança
em longo prazo dentro dos Estados Unidos';
considerou o senador republicano John McCain,
candidato às primarias republicanas para a

presidência de 2000. Além disso, o grupo
ressaltou os recentes avanços na Ucrânia e no

Ubano. O projeto de lei denominado Advance

Democracy act estabelece que a diplomacia do

país deve colocar um fim às formas de Governo
ditatoriais e não-democráticas.
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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.

Abstrato x figurativo
Inacio Carreira*

A arte Abstrata é geralmente creditada a

Kandinsky, com a produção da primeira pintura
inteiramente não-figurativa (abstrata) por volta de
1910. Já o Impressionismo é um movimento de

pintura que se originou na década de 1860, na

França. E.o Clássico? Sugere, na tradição ocidental,
uma certa descendência da arte da Grécia e de

Roma: o termo abarca amaior parte da arquitetura
européia de cerca de 1500 a cerca de 1900 *.

À vista das informações acima, temos que
discordar da matéria de capa do Correio do Povo de
2 de março, sobre um artista que expõe na cidade.
No texto interno (se a memória não falha é página
6), todos os termos estão encadeados, mixados (ah,
a pós-modernidade), numa "licença poética" (leia
se bagunça, no presente caso) de deixar qualquer
aluno de artes, interessado na História da Arte,
confuso. Ou com vontade de não acreditar - nunca

- em nada do que dizem os jorn_ais.
J á o verbete arte naíve do mesmo Dicionário

abaixo referendado, nos informa que este-é "termo

aplicado à pintura que, embora produzida em

sociedades sofis ticadas , cara c t e r iz a- se pe la
ausência de habilidades convencionais de

representação. As cores são tipicamente brilhantes
e não-naturalistas, a perspectiva é não-científica

e a visão, infantil e prosaica .... Ademais, os artistas
naifs nem sempre são amadores-ou indivíduos sem

formação artística: pintores sofisticados podem
simular um estilo naíf

Sem compreender, e fazendo com que aqueles
que compreendem não acreditem no que vêem, o
texto publicado pelo nosso querido Correio do Povo

apresenta paradoxos como "figurativo" e "abstrato",
como sendo a mesma idéia, quando são expressões
- gramaticais e artísticas - conflitantes: se é tendência

abstrata não pode ser figurativa e vice-versa.

Na condição de amigo da casa, na qual fiz minha
.
primeira incursão no jornalismo cultural editando

.

página semanal pela metade da última década do
século passado, fico à disposição para esclarecer casos
semelhantes, 1).0 futuro, se os houver. Porque com

um bom dicionário de artes nem precisa ser

- estudioso da matéria, acabamos chegando lá.

*jornalista, artista plástico e professor de História

da Arte

* FONTE: Dicionário Oxford de Arte, São Paulo,
Livraria Martins Fontes Editora, maio de 1996

NR- O Jornal Correio do Povo agradece as observações
feitas porém lembra que para o grande público o

detalhamento científico, às vezes, em vez de

esclarecer pode confundir mais ainda.
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... Novo
A vereadora Maristela Menel, que
deixou o PFL em meados de janeiro,
articula acríação de um outro partido
em Jaraguá do Sul. Ela tem conversado
com lideranças políticas"descontentes"
com as respectivas legendas.
"Há um sentimento mútuo' de
mudanças e uma vontade se criar um
outro partidor revelou, acrescentando
que pretende ser candidata a deputado
estadual no próximo ano. Maristela disse
ainda que recebeu convites de vários

partidos para se filiar, mas os recusou

gentilmente.

... Candidato
Não é novidade para ninguém que a

coligação"Viva Jaraguá"terá candidato
a deputado estadual em 2006. Segundo
fontes, os partidos já iniciaram as

conversas sobre os possíveis nomes, na
esperança de se chegar a um consenso.

O PDT já fechou questão. O candidato
do partido será o vereador Ruy
Lessmann. O postulante do PL deverá

ser o presidente da Câmara, Ronaldo
Raulino. A vice-prefeita Rosemeire
Vasel é a mais cotada para ser o

candidato do PTB. No PPS, tudo é uma

incógnita.

... Conseqüência
o prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio
Peixer, o Dêgo (PFL), criticou a Casan

por danos causados à pavimentação de

ruas. Quer que a companhia indenize a

cidade pelos prejuízos causados,
calculado.s em R$ 100 mil.

Dêgo, que foi diretor da Casan no

Município, disse que o problema se

resume às ruas com asfaltos. Ora, como
ex-diretor da companhia, .sabe - ou

deveria saber - quais as ruas onde a

tubulação está comprometida, e não

asfaltá-Ias, evitando prejuízos aos cofres

públicos.

... Trabalho escravo
o Brasil poderá sediar a divulgação do
Relatório Anual da OIT (Organização
Internacional doTrabalho) sobreTrabalho
Escravo, solenidade realizada tradicional
mente em Genebra, na Suíça. A organi
zaçãodecidiu transferiro ato para BrasOia.
A transferência está fundamentada no

destaque que o Brasil terá no

documento - quer pela luta travada na

área, quer pela magnitude que ,o

problema ainda tem no país. A Lei Áurea,
de 1888, ainda é pouco respeitada por

aqui, inclusive porparlamentares eoutras
autoridades.

... Algodão
A OMC (Organização Mundial do

Comércio) decidiu ontem que os

subsídios concedidos pelo governo dos

Estados Unidos aos exportadores de

algodão são ilegais, o que confirma a

vitória obtida pelo Brasil na organização
no ano passado.
A decisão é final e os EUA passam a estar

sujeitos a sanções caso não cumpram a

determinação da OMe. O Itamaraty
considerou a decisão um precedente para

pudessem ser contestados subsídios

agrícolas oferecidos também por outros

países e para outros produtos.

ORGANIZAÇÃO

Comissão formada para traçar
diagnóstico do Itoupava-Açu

CAROLINA TOMASELLI

..... Proposta é que
Jaraquá do Sul,Joinville
e Schroeder prestem
assistência ao bairro

}OINVILLE/SCHROEDER - Uma

comissão, formada ontem por

representantes das prefeituras de

Jaraguá do Sul, Joinville e

Schtoeder e da '24" SDR

(Secretaria de Desenvolvimento .

Regional), realizará levantamento
sobre os problemas e necessidades
do Bairro Itoupava-Açu, em

Joinville. A proposta é traçar
diagnóstico nas áreas de saúde,
educação e infra-estrutura para

que a localidade passe a receber
assistência integrada por parte dos

três municípios, com aporte do

governo estadual.

[nt egr am a comissão o

responsável peloDepartamento de
Integração de Desenvolvimento
Econômico de [oinville, Murilo
Carvalho, engenheiro do setor de
Planejamento de Jaraguá do Sul,
Afonso Piazera Neto, Secretário
de Administração e Finanças de

Schroeder, Denílson Weiss, e o

arquiteto da SDR de Jaraguá do

Sul, Otaviano Pamplona. Também
será nomeado, nos próximos dias,
um representante da SDR de

[oinville.
A criação da comissão é

Representantes dosmunicípios e governo discutem propostas para o bairro

resultado-da reunião, realizada na
manhã de ontem na Escola Rui

Barbosa, em Itoupava-Açu, entre
prefeitos, secretários e vereadores
dos três municípios, a secretária

Niura Demarchi dos Santos e

representantes da comunidade

local, entre eles o presidente da
Ambia (Associação de Moradores
do Bairro Itoupava-Açu), Círio
Schmidt.

O bairro pertence à [oinville,
mas fica distante a 40 quilômetros
do centro da cidade e mais

próximo de Schroeder, fazendo
também divisa comJaraguá do Sul.
Em função da questão geográfica,
os moradores não recebem o

atendimento básico da Prefeitura
de [oinville. No último dia 22, o
governador Luiz Henrique da

Silveira (PMDB), durante reunião
do Conselho de Desenvolvimento

Regional, propôs a realização do

Programa SOS Itoupava-Açu,
convênio entre o governo e os três

municípios para atender o bairro.
O presidente da Ambia

informou que entre as

reivindicações dos moradores estão
a ampliação de atendimento
médico e disponibilização de
dentista no posto de saúde;
implantação de educação de

jovens e adultos e ensino

fundamental integral'
atualmente a escola só oferece d�
primeira a quarta série -;; redução
no valor do IPTU (Imposto
Predial, Territorial e Urbano) e

pavimentação e manutenção de

ruas, além da reforma da ponte Rio

Bracinho, com risco de desabar.
A secretária Niura explicou

que, através do trabalho realizado

pela comissão, serão definidas não
só as prioridades, já discutidas na
reunião, mas a quem caberá a

execução das obras e serviços, que
poderão serão realizados tanto de
forma individual, como numa

parceria entre os municípios e

governo. "Os prefeitos tiveram

entendimento que Joinville
sozinho não tem condições de

atender o bairro", elogiou ..
O prefeito de Schroeder, Felipe

,Voigt (Pl'), informou que, erp:
princípio, caberá ao município
atendimento em infra-estrutura e

saúde, este último oferecido pôr
Jaraguá do Sul. "Com essa

comissão, haverá uma destinação
mais prática em termos de auxílio
aos atendimentos", acrescentou o
prefeito MoacirBertoldi (PL). A
área de Educação ficará a cargo
de Joinville. O prefeito Marco
Tebaldi (PSDB) garantiu que dará
aporte financeiro aos municípios
vizinhos, mas lembrou das

dificuldades em atender o bairro

pela distância geográfica. "Essa

região está na interface dos três

municípios. De fato, Itoupava-Açu
pertence um pouco aos três", disse.

Na próxima quinta-feira, 10, os
secretários de Saúde dos três

municípios se reúnem com a

comissão, a partir das Sh30, no
posto de saúde do bairro, para
discutir projetos para a área.

Depois da frustração, aliados de Severino criticam Calheiros
DA REDAÇÃO - Depois da

frustração do grupo do presidente da
Câmara dos Deputados, Severino
Cavalcanti (PP), com a desistência
de elevar o salário dos parlamentares
deR$12,SmilparaR$21,Smil, aliados
negam uma derrota política e criticam
o presidente do Seriado, Renan
Calheiros (PMbB), tido como

responsável pelo enterro da proposta.
O segundo vice-presidente da

Câmara, Ciro Nogueira (PP),
responsável por coletar as assinaturas
para dar urgência à votação do
aumento dos colegas, afirmou que a

postura de Calheiros poderia
prejudicar a relação entre as duas
Casas. "Foi uma surpresa para a

Câmara como ele {Calheira) agiu. Ele
acabou saindo como bonzinho, o que
poderá dificultar a relação entre

Câmara eSenado", declarou à Folha
Online.

A resposta de Calheiros, na
tentativa de não polemizar, veio em
seguida: "Qualquer solução (sobre
aumento) tem que ser encaminhada
em comum acordo. Não dá para o

Senado empurrar goela abaixo da
Câmara e vice-versa", retrucou. -

OFENSIVA - Na quarta-feira,
o presidente do STF (Supremo
Tribunal Federal), Nelson Jobim,
receoso de que o projeto de aumento
salarial dosministros do tribunal- de
R$19,1milparaR$ 21,Smilem 200S
e R$ 24,S mil em 2006 - perdesse
força, a exemplo do que aconteceu
com o salário dos parlamentares,
procurou Severino para tentar buscar
uma saída para o reajuste.

Jobim propôs que as mesas

diretoras da Câmara e do Senado
assinassemumatoadministrativo para
elevar imediatamente os

vencimentos dos deputados e

senadoresdeR$12,SmilparaR$19,1
mil, sem necessidade de apoio do

plenário das Casas. Depois, quandoo
projeto do salário dos ministros do

Supremo fosse votado, o salário dos
parlamentares acompanharia o

reajuste dos magistrados, subindo
novarn:ente a R$ 21 ,S mil e

retroativamente a janeiro.
Apesarda frustração naCâmara,

o projeto que eleva o salário dos
ministros do Supremo tramita com
urgência constitucional. Ciro No

gueira disse ser favorável à aprovação
daproposta. ECalheiros, que nãoquis
antecipar a discussão sobre o salário
dos parlamentares, já adiantou não

,

\

ser contrário ao aumet LtO do salário
.

no STE "Inicialmente não vejo;
problema", disse.

• No caminho contrário da

Câmara, Calheiros
anunciou ontem que os

cortes de despesas na Casa

já atingiram RS ., 1 milhões.

.• Ele determinou que a

redução dos gastos
chegue a pelo menos RS
30 milhões. Obras, ligações
telefônicas para celulares,
viagens e gastos com

papel serão
comprometidos.

Governo federal edita nova

norma para venda de banana

FLORIANÓPOLIS - O chefe da

Superintendência Federal da

Agricultura em Santa Catarina,
Francisco Vandercastelle, informou
que o Ministério da Agricultura
substituiu a instrução normativa

(Portaria 96) que estava em fase de
consultaporuma norma simplificada,
que inclui as reivindicações e sugestões

, do setorprodutivo.O novo texto abre
duas possibilidades para o comércio
interno e a exportação de banana das
regiões contaminadas pela Sigatoka
Negra, considerada a praga mais

destrutiva da bananeira nomundo.
A primeira delas é a decretação

deárea livre do fungo peloMinistério
da Agricultura, o que permite que o
produto seja vendido para qualquer
Estado,Outrapossibilidade é a adesão
doprodutor a umsistema demitigação
de risco, que impõe acom

panhamento de todas as etapas de

produção da banana, tratamento
fitossanitário e tratamento pós
colheita. O sistema visa a produção
dentro de umamargem de risco e de

disseminação da doença muito

pequena.
A norma anterior entendia que o

produtooriundo de área de mitigação
poderia ser vendido apenas para outras
áreas contaminadas. Agora o

Ministériodefiniu que o produto pode .

ser transportado para qualquer outra
unidade da federação, livre ou não

da doença, porque parte do princípio
de que fazendo o controle na origem
o produtor impedirá amultiplicação
do fungo.

O assunto foi tema de reunião,
na quarta-feira, da Comissão de

Agricultura entre representantes da
Febanana (Federação das

Associações de Produtores de I?iJ!l�a
de Santa Catarina), técnicos da

Epagri, da Cidasc, Ministério da

Agricultura e Ministério do
Desenvolvimento Agrário e o

deputado estadual Dionei da Silva

(P1).A nova instrução normativa foi
encaminhada à consultoria jurídica e

deve ser publicada dentro de alguns
'

dias, segundo Vandercastelle.

Reunião da Comissão com os representantes do setor produtivo

SÃO Luis

IIEducando para a

solidariedade e ;. Paz"

www.marista-jaragua.com.br
3710313
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ECONOMIA

INfOR E CP___-----,
� CURSO

Mecânico de Manutenção
o Senai/Sc está com inscrições abertas para o curso, de Mecânico
de Manutenção de Máquina de Costura Industrial. O objetivo é

proporcionar aos alunos conhecimentos básicos teóricos e

práticos referente a manutenção de máquina de costura

industrial. Com duração de quatro meses e carga horária de

,160h, o conteúdo programático envolve desmontagem,
montagem e regulagem de máquinas reta, overlock, cobertura
e'motor.

� CURSO"

Autocad em 20 e 3D
o Senac está com inscrições abertas para os cursos de Autocad
20 e 3D. O objetivo é preparar os participantes para utilizar a

ferramenta Autocad utilizando os principais recursos e dominando
os conceitos básicos daprodução gráfica pertinente ao uso da
ferramenta. As aulas vão começar no dia 12 de março, e seguem
até 2 de julho.

� NÚCLEOS"

Debatemarca reinicio de atividades
Um debate reunindo o diretor administrativo e financeiro do

Grupo Breithaupt, Bruno Breithaupt, o presidente da Bretzke
Alimentos, Guida Bretzke, e o diretor-presidente da Marisol,
Vicente Donini, marca o ipício das atividades de 2005 dos Núcleos
Setoriais da Acijs e Apevi. O evento acontece na próxima segunda-

.
feira, dia 7 de março, a partir das 19h30min, no pequeno teatro da
Scar. O debate terá como temas a gestão competitiva,
responsabilidade social e sucessão familiar nas empresas, assuntos
de grande relevância para a maioria das organizações, de todos
os portes. Interessados podem obter mais informações com

Rejane ou lonimara, pelos telefones (47) 275-70"2 e 275-7015.

� SEBRAE

Capacitação de empreendedores
o Sul do país possui a maior taxa de mortalidade de micro e

pequenas empresas do Brasil, totalizando 52,9%, registrada no

ano 2002, segundo a última pesquisa do SEBRAE, com base em

dados cadastrais das Juntas Comerciais Estaduais. A pesquisa
registrou que neste mesmo ano, para 98.734 micro e pequenas
empresas que abriram suas portas no Sul, 52.230 fecharam no

mesmo ano. O levantamento indica que um dos principais motivos
para o fechamento são, questões relacionadas a falhas na gestão
do negócio, incluindo aí falta de conhecimentos gerenciais.
Preocupadq com os dados registrados na pesquisa e os impactos
sócio-econômicos que a mortalidade de empresas acarretam, o
Sebrae/SC desenvolveu um programa de capacitação empresarial.
Batizado de Faça e Aconteça.

'

O programa pretende abranger empreendedores formais e

informais, futuros empreendedores e outros interessados em

todas as regiões doEstado, abrindo o lequede opções dg acesso.

"Para cursar os módulos do Faça e Aconteça nãó há limitação
alguma, nem geográfica e nem de horário. O aluno terá acesso a

um kit com apostilas e fita de vídeo, além de todo o apoio
necessário para tirar dúvidas através de 0800, da internet, de
correio e de fax'; explica Carlos Guilherme Zigelli, Diretor
Superintendente do SEBRAE/Se. A estimativa é que o programa
atinja 5 mil participantes em 2005. Em Jaraguá do Sul o programa
deve ser lançado no dia 8 de março.

� INVESTIMENTO

Capital estrangeiro bate recorde
o saldo de investimento estrangeiro na Bovespa encerrou

fevereiro com entrada recorde de R$ 3,703 bilhões, resultado
que supera os R$ 2,121 bilhões de junho de 2000. Só no último
dia do mês (28) houve o ingresso de R$ 175 milhões. O valor
acumulado em fevereiro foi resultado de compras de R$ 13,699
bilhões e de vendas de R$ 9,996 bilhões. No ano, o saldo da conta
é positivo em cerca de R$ 4,278 bilhões. Além de ter registrado
recorde no volume de capital estrangeiro, a Bovespa também

alcançou marca inédita ao movimentar um volume financeiro de
R$ 37,06 bilhões no mês, ante R$ 25,13 bilhões de janeiro - alta
de 47,4}%.,

;I
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Entrega do IRPF é pequena
nos municípios da região

MARIA HELENA DE MORAES

� Maioria dos
contribuintes
deixa para abril
a entrega do IRPF

}ARAGUÁ DO SUL - Poucos

contribuintes, da região
entregaram declarações de

Imposto de Renda de Pessoa
Física nos três primeiros dias de
prestações de contas. Os
escritórios de contabilidade da
cidade estão prestando muitas

informações, mas o número de

declarações feitas e entregues
ainda é inexpressivo. A
contabilista Débora Benkendorf,
disse ontem que até agora foram
feitas apenas quatro declarações

no escritório onde trabalha. "A

procura será grande em abril,
quando encerra o prazo dado

pela Receita", afirma Débora. De
acordo com a contabilista, o

formulário de preenchimento é

simples e. não oferece
dificuldades. Deve declarar
quem teve rendimento tributável

superior a R$ 12.696 em 2004.
O número de contribuintes

da região que já entregaram o

IRPF ainda não foi computado
pela delegacia da Receita

Federal, em [oinville. De acordo
com funcionários, o sistema

estava lento e até ontem à tarde
não era possível quantificar o

número de declarações
entregues nos três primeiros dias
de prestações de contas ao fisco.

Quem se sente seguro para

dispensar a ajuda de contabilista

pode fazer a declaração via

internet, em casa mesmo. Os

programas já estão disponíveis
para cópia via internet. Os

aplicativos podem ser baixados no
site da Receita Federal

(www.receita.fazenda.gov.br).
Outros portais de internet

também oferecem gratuitamente
-

o Imposto de Renda de Pessoa
Física 2005, queserve para fazer
a declaração, e a Receita Net,
utilizado para transmissão de
dados pela internet. Até o dia
29 de abril, quando expira o

prazo de entrega dos IRPF2005,
a Receita Federal espera receber
20 milhões de declarações,
contra 18,8 milh6es no ano

passado.
A economista Dalila de

Carvalho, 34 anos; entrega o

IRPF há 10 anos. Ela usa a

internet para declara o imposto,
método considerado por ela mais

fácil, seguro e didático. "É tudo
bem explicado. Basta ler com

atenção que não há dificuldade",
assegura a economista, que

sempre' fez sozinha a declaração
e admite que deixa para a última
semana a entrega do IRPE

A entrega da declaração
pode ser em disquete, internet,
no Banco do Brasil e na Caixa
Econômica Federal ou ainda por
formulário de papel, nos Correios.
Ano passado, de acordo com o

delegado da Receita Federal em

[oinville, Mário Bartos, 97% das

declarações foram feitas por
telefone, disquete e internet, um
resultado que deve se repetir esse
ano Em Santa Catarina a

previsão é de aproximadamente
800 mil declarações.

Site da Receita teve 1 milhão de acessos no primeiro dia do IR
DA REDAÇÃO -A Receita

Federal registrou um milhão de
acessos aos ltn ks sobre

pagamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física no

primeiro dia de entrega da

declaração de 2005, ano-base,
2004. O prazo de entrega
começou na terça-feira e o

primeiro balanço foi divulgado
na quarta-feira pela Receita.

Segundo o, Fisco, 57 mil de
contribuintes entregaram a

declaração no primeiro dia. O
número é menor do que as 108

Estado libera

comprovantes
de rendimentos

DA REDAÇÃO - Os servidores
públicos estaduais podem obter
seus comprovantes de
rendimentos do ano base 2004,
na página da Secretaria de
Estado da Administração na

Internet (www.sea.sc.gov.br). O
secretárioMarcos Vieira informa

que o acesso foi liberado nas

primeiras horas do dia 1 Q de

março, no item "Comprovante
de Rendimentos" da Página do
Servidor.

Para poder ver e imprimir o
comprovante, é necessário o

número da matrícula do
servidor e a senha (fornecida
pelo setorial de recursos

humanos), que é a mesma que
se utiliza normalmente para
consultar o contra-cheque e

outras informações cadastrais.
As cópias impressas também já
começaram a ser entregues aos

setoriais de recursos humanos
para que sejam distribuídas aos

servidores. Portanto, quem não

tiver acesso à Internet e pre
cisar da cópia impressa do seu

comprovante de rendimentos,
basta solicitar ao setorial de RH
do seu ór-gão de lotação.

mil declarações enviadas no

primeiro dia do ano passado.
Segundo o supervisor nacional
do Imposto de Renda da Receita,
Joaquim Adir, a queda se deve
ao fato de que em 2004 os

contribuintes tiveram acesso ao

programa de preenchimento da

declaração uma semana antes do
início do prazo de entrega. Esse

ano, ao contrário" o programa só

foi disponibilizado no site da
Receita no dia primeiro de

março. Do total de 1 milhão de
acessos no primeiro dia, 619 mil

foram feitos para baixar o

programa. Também houve 200
mil consultas a links que

respondem às dúvidas dos
contribuintes sobre a declaração.
A Receita também editou
ontem ato declaratório que

permite a entrega da Declaração
de Débitos e Créditos Tributários
Federais mesmo para as

empresas que não possuam

certificação digital. O prazo de

entrega da DCTF termina no

próximo dia 7 de março, mas

apenas 10% das empresas

obrigadas a declarar apre
sentaram o documento. O uso

do certificado digital para as

grandes empresas era obri

gatório. Mas como está baixo o

número das que entregaram até

agora a declaração, a Receita
r e so lv e u- baixar o ato de

claratório, flexibilizando a regra.
Com a medida, a DCTF poderá
ser entregue em disquete ou

CD-Rom na unidade local da
Receita. O representante da

empresa deverá apresentar cópia
do contrato social e procuração.

Dólar fecha em alta de 1,47% e quase chega aos

R$ 2,70. Bovespa sobe e atinge R$ 1,43 bilhão
DA REDAÇÃO - Um forte

movimento de ajuste dos bancos

gerou grande pressão de compra
sobre o dólar, ontem. Depois de

atingir a máxima de R$ 2,72
(+2,91%), a moda americana

fechou com alta de 1,47%, cotada
por R$ 2,680 na compra e R$ 2,682
na venda. Às 16h04m, o Índice
Bovespa tinha 28.571 pontos, com
alta de 1,31%. Os negócios
somavam R$ 1,379 bilhão. Entre as

ações que fazem parte do Ibovespa,
as maiores altas são de TelemarON
(+3,8%� e Vale do Rio Doce PNA
(+2,9%), as duas vedetes do

pregão desta quinta. Já
Transmissão Paulista PN (-2,9%) e
Copel PNB (-2%) são as maiores

quedas.
DÓLAR - Foi o terceiro dia

seguido de valorização, gerando
uma alta acumulada de 3,59%. O
momento de maior pressão
aconteceu em pleno horário de

almoço e pegou vários profissionais
.

e analistas de surpresa. Fatores
técnicos e conjunturais favo
receram a puxada dos preços, assim
como algumas especulações. "Já
sabíamos que o dia seria atípico,

, por conta da formação de preços

para os contratos de "swap", Mas
veio uma corrida dos bancos para

diminuir posições vendidas. Foi um
movimento típico de tesourarias

bancárias" .disse- o gerente de
câmbio da corretora Socopa,
Shiguemi Fujisaki.

Semanalmente oBancoCentral
tem vendido contratos de "swap"
cambial, no qual assume posição ativa
(comprada) em dólar. Nas últimas

semanas, as vendas têm sido de 40
mil contratos, que movimentam

quaseUS$ 2 bilhões nomercado de
derivativos. Na prática, o BC está

comprando dólares. Com isso, reduz
suas dívidas atreladas ao câmbio e

retira "hedge" (proteção cambial) das
mãosdomercado. Osbancos, porsua
vez, buscam outras alternativas no

mercado, como o dólar à vista e

futuro.
- Os US$ 2 bilhões que o BC

está recolhendo semanalmente nos
leilões de "swap" estão começando

'

a fazer falta nomercado. E quando
um banco começa a ajustar suas
posições, outros acompanham. À
tarde, todos estavam em uma

ponta só - disse um operador de
um grande banco.

A correção nas posições vista
nos últimos dias mostra menor

aposta dos investidores na queda
do dólar. Além das compras do BC
nos mercados à vista e futuro,

...

fatores conjunturais incentivam o

movimento de cautela. A recente

alta dos preços do petróleo é um

desses fatores. Recentemente,
boatos de que o BC prepara
mecanismos para inibir o capital
especulativo também influenciam
os negócios. Ontem, 'ganharam
força os rumores de que oBCelevaria
o IOF (Imposto sobre Operações
Financeira) do capital de curto prazo.

'

Não há, no entanto, qualquer
sinalização do governo a esse respeito,
ressalta Fujisaki.

As projeções dos juros negociadas
"na BM&F (Bolsa deMercadorias&
Futuros) fecharam em baixa,
ignorando a pressão sobre o dólar e
seu potencial inflacionário. A
desaceleração do IPC-Fipe para

0,36% em fevereiro foi um dos fatores

que incentivaram a baixa. As

declarações doministro da Fazenda,
Antônio Palocci, de que a inflação
não amedrontamais, foioutra notícia
de importância.

ODepósito Interfinanceiro (OI)
de julho fechou com taxa de 19,09%
ao ano,contra 19,16%do fechamento
de quinta-feira. O DI de janeiro, o
mais negociado, teve a taxa reduzida
de 18,83%para 18,73%anuais.Ataxa
de abril de 2006 caiu de 18,49% para

18,37% anuais.
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DRAMA

Mais uma família de luto por
causa do trânsito em.Jaraguá

MARCIA BENTO'

�' A rotina de uma

costureira acaba sob
as rodas de um

ônibus na madrugada

}ARAGUÁ DO SUL - o trânsito
de Jaraguá do Sul causou mais uma
tragédia namadrugada de ontem:
.a costureira Benta Brand, de 50
anos, estava indo trabalharquando
foi atropelada por um ônibus.Às
4h28 os Bombeiros Voluntários
foram chamados para atender o

acidente, na Rua Marechal
Floriano Peixoto, perto da rótula da
ponte Abdon Baptista.A costureira

morreu na hora. A família, que
ainda não sabe de detalhes do
acidente, só vai tomar posição após
a divulgação do laudo, realizado
pela polícia. A empresa Canarinho
também espera o resultado para um

pronun-ciamento oficial.
"Ela sofreu fraturasmúltiplas e

para removê-la tivemos que erguer
o ônibus.", relatou o sub
comandante dos Bombeiros

Voluntários, Fabiano Cândido.
Segundo o delegado da Polícia

Civil, Uriel Ribeiro, os policiais que
atenderam a ocorrência não

finalízaram o laudo. Segundo ele,
o laudo fica pronto amanhã, mas as

investigações só começam quando
o laudo cadavérico (jéar pronto,
dentro de uma semana. Então as

testemunhas vão começar a ser

Benta, com o marido Roque, na formatura da filha Leonira, em 2004

ouvidas. "Segundo o policial de
plantão, a mulher estava

atravessando a via fora da faixa",
afirmou o delegado.

A Canarinho - empresa que
detém o monopólio do transporte
público de Jaraguá doSul- afirmou
que só vai emitir uma posição oficial
sobre o caso quando o laudo da

polícia estiver concluído. "O
motorista Márcio Valczak foi

encaminhado para a psicóloga da

empresa para avaliação, e vai ficar
afa�tado, pelo menos por

-

enquanto", afirmou o gerente
administrativo, Antônio Blunk.

O corpo de Benta está sendo
velado na capela do Cemitério

Municipal da Vila Lenzi. O

sepultamento está marcado para

hoje, às 9h. A família preferiu não
comentar o caso, já que o laudo da

polícia deve ser liberado apenas no

sábado. Benta deixa o marido,
Roque, quatro filhos e três netos.

"Ela adorava reunir a famíliapara
um almoço, e transformar estes
encontros em festas", lembrou a

filha Leonira Pivotto.

Noticiário sobre os acidentes
em Guaramirim e Araquari na
página 6

Bombeiros registram aumento de 40% nos acidentes de trânsito
}ARAGUÁ DO SUL - "Os

acidentes de trânsito, em

Jaraguá do Sul, aumentam cerca

de 30% todos os anos". A

afirmação édo sub-comandante
dos Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul, Fabiano
Cândido, Segundo as es

tatísticas dos bombeiros, em 2003

foram 1412 acidentes com meios

de transportei em 2004, 1819
atendimentos e, até ontem,

foram registrados 307 acidentes
em 2005. Por outro lado, o

número de mortes no local dos
acidentes é perma-nece o

mesmo: foram registrados, em
2003 e 2004, 34 mortes em cada
ano. Em 2005, Jaraguá do Sul já
registra 11 vítimas fatais.

A Polícia Militar, que
trabalha apenas com dados do

perímetro urbano, confirma uma
realidade ainda mais cruel. "Em

2004 registramos 49 vítimas

fatais da violência do trânsito",
afirmou o chefe do Setor de
Trônsito, tenente Ricardo Alves
da Silva. A PM também soma as Este é o local onde Benta encontrou a morte, perto da ponte Abdon Batista
mortes registradas nos hospitais.

O tenente afirma que os

ac id ent e s acontecem por
imprudência dos motoristas,
pedestres e ciclistas. "Os
condutores tem a sensação de
impunidade, respeitando apenas
a fiscalização eletrônica. Já os

pedestres desobedecem às leis
por dois motivos: falta de

formação e punição". Segundo
ele, a Prefeitura de Jaraguá do
Sul possui uma Comissão de
Trânsito, que teria como

objetivo a prevenção de
acidentes e a formação dos

pedestres. "Só que este ano

a ind a não teve reunião

nenhuma", afirmou.

Segundo o Diretor da
Divisão de Trânsito da
Prefeitura, Sérgio Zapella, o

principal objetivo do setor é

reativar o Conselho Municipal
Trânsito, Ontem, na sala de,
reuniões da Prefeitura o

engenheiro civil e especialista
em trânsito e transporte,

professor da USP de São Carlos

/ Sp, Antônio "Coca" Ferraz,
confirmou o compromisso de

"trabalhar três tópicos:
engenharia (sistema viário),
educação e esforço legal
(fiscalização). Com isto vamos

humanizar o trânsito da

cidade", afirmou.

CP JURíDICO
� A nova Lei de Falências

Após uma longa tramitação foi finalmente promulgada uma nova

Lei de Falências, cujo objetivo maior é oportunizar a recuperação
das empresas em dificuldades, cOm a continuidade dos negócios e

a manutenção dos empregos, acima de excluir do mercado as não

produtivas e contumazes devedora. Como principal mecanismo
para a obtenção de resultados, veio a substituição da figura da

Concordata pela Recuperação Judicial ou Extrajudicial.
A empresa em dificuldades pode, sob a proteção da Lei, propor aos
seus credores, formas para recuperar-se, ou, em não sendo exitoso

o plano, pode socorrer-se do Judiciário, com o objetivo de obter o

seu aval para um programa de recuperação, ao qual não foi

estabelecido um prazo para a quitação dos débitos, salvo às micro

e pequenas empresas, que deverão fazê-lo em 36 meses, É o que
informalmente existia sob a denominação de Concordata Branca,
da qual outrora lançaram mão algumas empresas, mesmo sem a

existência de Lei, com sucesso e respaldado do próprio Judiciário,

A lei n° 11.101/2005 traça medidas das quais poderá se valer a

empresa em dlflculdades, como a concessão de prazos de

pagamento, alterações na sociedade e no controle acionário,

negociações com os empregados, venda de bens e ainda outras

formas listadas de maneira, acredita-se, não taxativa; pode-se
concluir que outras medidas, desde que legais, embora não

constantes da Lei, poderão ser utilizadas para sanar as dificuldades,

Preocupa, no entanto, o fato de que as dívidas tributárias somente

se submeterem a alguma alteração, no caso de decretação da

Falência. Nas recuperações, tanto judiciais quanto extrajudiciais, as
obrigações relativas aos tributos, não são atingidas de plano,
Tanto a Lei de Falências, quanto a Lei Complementar n° 118/2005,
que a acompanha (adaptando o Código Tributário Nacional à nova

Lei), remetem à lei ordinária, que ainda deverá ser votada, a qual
poderá cuidar da concessão de parcelamentos ou outros beneffcios
de que se valerão as empresas em Recuperação Judicial ou

Extrajudicial, para somar seus passivos fiscais,

Preocupou-se a LC 118/05, no entanto, com a responsabilidade
por sucessão, que nos casos de aquisição de patrimônio ou bens

(unidades produtivas ou filiais) pertencentes ao falido ou a empresa
em recuperação, não mais os acompanharão, Tal procedimento é

facilitador das transações antes "proibitivas" aos interessados em

bens ou nas próprias empresas falidas ou concordatárias, pois que
"levavam" não só o patrimônio, mas também as obrigações
tributárias:
Embora sua vigência foi prevista somente para junho/2005, já é

possível que as-empresas em dificuldades financeiras repensem
sua continuidade, vez que a nova lei, efetivamente, pode lhes

propiciar um "novo fôlego':

Célia Gascho Cassuli, advogada da Cassuli Advogados,
especialista em Direito Tributário

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Número de policíais não deve
aumentar em dias de pagamento

]ARAGUÁ DO SUL - Neste
período de pagamento de
salários a Polícia Militar informa
r que as empresas que quiserem
i aumentar o policiamento, para
� evitar roubos, devem entrar com

i uma solicitação por escrito e

! pagar a taxa estadual. Com isto
: são deslocados mais policias para
-a região. O policiamento exten

::sivo só acontece no centro da
�cidade, aos sábados, quando o

;:comércio trabalha até mais

�tarde.
Mesmo sem um número extra

; de policiais o atendimento ao

;público é eficiente. Na manhã de

; ontem o diretor do "Correio do
.

: Povo", Francisco Alves,
�

: surpreendeu um ladrão no interior
•

: do jornal. Ao sair correndo atrás do

f'bandido e do parceiro, que esperava

no lado de fora, o diretor entrou em
contato via celular com a Polícia

Militar, que atendeu pron-tamente
o pedido. O cerco às áreas vizinhas
ao Jornal foi realizado, mas os

bandidos fugiram. (

• As empresas que

quiserem aumentar o

policiamento, para evitar

roubos, devem entrar com
uma solicitação por escrito
e pagar a taxa estadual.

• O policiamento extén
sivo só acontece nÓ '

centro da cidade, aos
sábados, quando o

comércio trabalha até
mais tarde.
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Mais dois acidentes deixaram
um morto e dois feridos

MARCIA BENTO

... Mulher dirigia o

Corsa que bateu de
frente: o caminhão
vinha na contra-mão

GUARAMlRIM =Uma colisão
frontal entre um ônibus escolar
e um caminhão tanque deixou
duas pessoas feridas, ao meio
dia de ontem. A menor, HCK,
11 anos, com suspeita de fratura
no nariz e o motorista do
caminhão, Amarildo Ocher, 38

anos, com um corte na perna
direita. Ambos foram levados

para o Hospital Municipal Santo
Antônio.

Segundo o comandante dos
Bombeiros Voluntários, Nelson
de Oliveira, o ônibus escolar,
placa LXO 4590, de Gua

ramirim, transportava cerca de
40 crianças quando em uma

curva colidiu com o caminhão
tanque, placa MDL 8539,
também de Guaramirim. "No
interior as estradas são

apertadas e só por isso ocorreu

este acidente", relatou.

Cinco ambulâncias foram
atender a ocorrência, uma da

corporação de Guaramirim e

quatro de Jaraguá do Sul, além
do resgate veicular de
Guaramirim. "Como as pessoas

que informaram sobre o

acidente não sabiam quantos,
estavam feridos resolvemos pedir
ajuda para Jaraguá do Sul",
confirmou o comandante.

ARAQUARI - A PRF

(Polícia Rodoviária Federal) de
Guaramirim atendeu mais uma

colisão frontal, desta vez no Km

25,2 da BR-280, em Araquari.

No acidente, envolvendo um

automóvel Corsa, placas MEF

3660 de Araquari, e um

caminhão Scania, placas AEF
4974 de São Bento do Sul,
matou a motorista do carro, Lea
Maria Kreling, 42 anos. O
motorista da Scania, Orlando
Marcelino Soares, 32 anos, saiu

ileso. Ele relatou aos policiais
que invadiu a pista contrária

por causa de uma freiada dos
carros que trafegavam na frente.
Ele foi liberado pela PRF e vai

responder o processo em

liberdade.

Falecimentos
Faleceu às 04:30h do dia 01/3,0 senhor Adir Manoel Lopes,com
idade de 56 anos. O velório foi realizado na Capela da Vila Lenzi e
o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 06:20h do dia 01/3,0 senhorValdirWeiss,com idade
de 43 anos. O velório foi realizado no salão da Igreja Cristo Bom
Pastor e o sepultamento no cemitério do Rio Cerro 2°.

Faléceu às 15:00h do dia 02/3, o senhor Robert Camin, com
idade de 80 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Santo Antônio.
Faleceu às 22:30 do dia 0213, o senhor Olano Kuhn.corn idade
de 72 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária Senhor
Bom Jesus e o sepultamento no cemitério de Guaramirim.
Faleceu às 04:30h .do dia 03/3, a senhora Benta Brand, com
idade de 50 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila l.enzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

Casan não dá mais prejuízo, garante o presidenteWalmor de Luca
FWRlANÓPOLlS - o governador

Luiz Henrique e o presidente da

Casan, Walmor de Luca, inau
guraram a reforma da sede da

empresa no final da manhã de
ontem. A obra consumiu 24 meses
de trabalho e R$ 2,2 milhõ�s e já
inteiramente paga. ''Aquela Casan
que apresentou prejuízos históricos,
como em 2002 de R$ 40 milhões,
não existe mais", afirmou seu

presidente. "Em 2002, já
conseguimos um lucro, especial
mente da área financeira de R$ 18

milhões, e, neste ano, deveremos O governador na inauguração da reforma da Casan
,

,

superar os R$ 20 milhões de lucro

operacional", acrescentou.
. Luiz Henrique aproveitou a

nova fase dá empresa para solicitar
ao seu presidente atenção especial
aos nove municípios catarinenses
ainda sem água tratada nas suas

áreas urbanas. "Esta medida
deverá se somar a outras duas:
asfaltamento as 51 cidades ainda
sem acesso pavimentados e a

ligação de rede elétrica para 14 mil
famílias que ainda não contam

com o benefício", disse 'o gover
nador.

\

Altas roupas por
preços baixos!

Coleções
INVERNO E VERÃO.
Irresistível!

BASE.
NAKISKA

,

. FlCERM.OF
ZAPPING
CAVALERA

E MUITO MAIS!
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MOTOVELOCIDADE

JULlMAR PIVATTO

Boca quer o título da Nacional A. Brayan (detalhe) foi campeão nas 50cc em 2004

SEXTA-FEIRA,4 de março de :JOOS

I

preparados e correm atrás do título
da competiçâo. José Brayan Soares,
de Massaranduba, defende o título
na categoria 50cc; Beta Alchini, de
Guaramirim, quer mais um troféu
na categoria Força Livre Nacional
A, mas o jaraguaense Luciano de
Oliveira, o Boca, tentará roubar a
cena e ficar com o título. Tam-bém
de Guaramírim, o piloto Eduardo
Zonta disputa em duas categorias:
NacionalA eNacionai 180cc.

O pequeno Brayan, campeão no
ano passado, promete vir com tudo
esse ano. "Queremosbrigarpelo título

quando realizará uma ressonância

magnética para uma análise mais

detalhada da gravidade da lesão.
O jogo de domingo será às 16

horas, no Estádio Orlando Scarpelli,
na capital do Estado.

ACESSO - A diretoria do
Figueirense decidiu criarnovas regras
de acesso ao estádio nos jogos da
equipe, de acordo com a categoria
de torcedores: associados

patrimoniais e cessionários de cadeiras
cobertas setor A, cessionários de
cadeiras descobertas setor B,
associados de arquibancadas que
ainda não se cadastrou, sócio mirim
e setores C e D.

No caso da aquisição de ingresso
por torcedor acompanhado de

I

treinar o Corinthians. O argentino
revelou que as conversas com o

parceiro corintiano começaram em

janeiro e que a primeira intenção
era de que ele trabalhasse como

consultor.
Passarella admitiu que terá

dificuldades para comandar o

Corinthians. ''Acho que o Brasil é
um o lugar mais difícil domundo
para trabalhar. O Corinthians é

uma das maiores.equipes do Brasil
com uma torcida muito grande,
mas sempre gostei dos desafios
difíceis", disse, prometendo fazer
uma análise dos jogadores.
"Conheço alguns e acompanhei
um jogo aqui no Pacaembu. Agora
estamos com linha aberta com

novamente. Temos um bom

equipamento e ele está bem

preparado", disse o pai do piloto, José
IvairSoares. Ele vem treinando duas
vezes por semana em Blumenau e

ainda está atrás de patrocínio para
essa temporada. "Mesmo assim

continuamos investindo namoto e

temos condições de conquistarmais
um título", comentou Soares.

Na Força LivreNacionalA, três
pilotos da região brigam pelo título.
O atual campeão, Beto (Netuno
Transportes/AzevedoAutomóveis/
Guenther Despachante/Posto 28/

Edno pode desfalcar o Figu�irense no domingo
menor de 12 anos, omesmo poderá
optar por uma das três primeiras filas
dos setoresA,B ou C.

• O lateral esquerdo Edno

poderá desfalcar o

Figueirense na partida de

domingo contra o Atlético
de Ibirama, pela abertura da

segunda fase do Cam

peonato Catarinense 2005 .

Pilotos da região se preparam pro Estadual

... Primeira etapa
acontece nesse

fim-de-semana em

Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL - A primeira
etapa do Campeonato Catarinense
deMotovelocidade acontece nesse

fim-de-semana no Jaraguá Motor
Clube, no Bairro Nereu Ramos.

Quatro pilotos da região já estão

DAREDAÇÃO-O lateral esquerdo
Edno poderá desfalcar o Figueirense
na partida de domingo contra o

Atlético de Ibirama, pela abertura da
segunda fase do Campeonato
Catarinense 2005. Ele semachucou
na quarta-feira, durante o jogo como

América do Rio de Janeiro pelaCopa
do Brasil, quando o time de

Florianópolis perdeu por 2x 1. Apesar
daderrota, o Figueirense se classificou
parapróxima fase.

.

Na segunda etapa da partida,
Edno saiu machucado e foi

diagnosticado pelo médico do

alvinegro, Sérgio Parucker, um

Estiramento do ligamento colateral
medial do joelho direito. O atleta está
ficará em repouso até amanhã,

• A diretoria do clube decidiu

criar novas regras de acesso

ao Estádio Orlando Scarpelli,
de acordo com a categoria
de torcedores.
J_�@1fMt1iilliiJ@r"" es mi

Passarella é O novo técnico do Corinthians
DA REDAÇÃO - O técnico

argentino Daniel Passarella foi

apresentado na tarde de ontem

como o novo técnico do
Cor in th ians , A solenidade
aconteceu no Parque São Jorge e

contou com a presença do

presidente do clube, Alberto Dualib,
e o comandante do grupoMSI, Kia

. Joorabchian.O contrato foi assinado
até 31 de dezembro, com opção de
renovação por mais um ano.

"Aceitei com muito prazer

porque oCorinthians é uma grande
equipe. Vai haver muita pressão,
mas eu não tenhomedo do desafio",
disse Passarella ao Site do Terra,
lembrando que tem 14 anos como
treinador e se sente capacitado- a

Paulo Angioni para saber mais
sobre os jogadores", contou
Passarelia. O treinador entrou em

acordo com o Corinthians e a /

parceira MSI, e deve receber
salário de US$ 100 mil,
aproximadamente R$ 265 mil.

. RIVALIDADE - O treinador
também descartou que a

rivalidade histórica entre Brasil e
Argentina possa atrapalhar o seu
trabalho. No Corinthians, ele
trabalhará com seus compatriotas
Tevez, Sebastián e, após a

Libertadores, Mascherano. ''A
rivalidade entre Brasil e Argentina
não irá interferir. Vou tratar todos
os jogadores da mesma forma",
garantiu.

Beto é o atual campeão da Nacional A. Eduardo (detalhe) é o caçula da cátegoria

Águia Motos/Academia Corpo e

Mente/Difuso/Só Lonas/Prefeitura
Guaramirim) , diz que está preparado
e vê essa primeira etapa como forma
de avaliação dos pilotos. "É bom

perceber a evolução dos adversários
e comparar com a minha. Mesmo
sem competir, acredito que não perdi
o ritmo da competição", avaliou o

piloto.:
Quem promete atrapalhar a vida

do atual campeão é o jaraguaense
Boca (Elite Móveis/Águia Negra
Transpor-tes/Koru Motos). No ano
passado, ele saiu na frente nas

primeiras competições, mas teve

problemas em algumas corridas e

acabou sendo ultrapassado na

pontuação porBeto. "Para esse ano

fizemos um planejamento melhor,
para evitar os problemas de +004.
Venho treinando quase todo dia e

estou me adaptando bem à moto

nova", declarou.
Com 16 anos, Eduardo Zonta

(Zontinha Motos/Academia
Impulso/MCR Racing/Difuso/
PrefeituraGuaramirim), disputará
a competição em duas categorias, a
exemplo do ano passado. Em 2004

ele terminou em quarto naNacíonal
A eern terceiro naNacional 180cc.
"Vou brigar nas duas categorias, mas
vou me empenhar mais na 180cc.
Usarei a Nacional A para pegar

experiência com os pilotos que estão
há mais tempo", disse Eduardo, que
vem com a paixão do esporte de
família. Ele é filho de Volney Zo�ta,
o Zontinha, várias vezes campeão
estadual.

Os treinos começam amanhã, a
partir das 13h30 e as competições
finais acontecem domingo, a partir
das 9 horas.

Tralegar pela ITG 010·
está. o .elhor, para
passear ou trabalhar.

A pavimentação da 11'0 070, no municipio mais distante da Capital -

Itapiranga - vai ajudar a movimentar o turismo na região. É lá onde
acontece a mais antiga Oktoberfest do país. O trecho pavimentado
liga o centro da cidade à Linha Becket; onde é realizada afesta todos
os anos. Com isso, o trânsito fica bemmais tranqüilo, tanto para os

z:... s q.l.Je. C!leg.an.ti ,c<:mw pata os moradores que ap/Y1veitarn para
passear nas Cidades vizinhas. /

secretaria de
Estado da
lnfra-estndUra

,
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Malwee goleia o Moita e larga na frente
JULlMAR PIVATIO

... Equipe jaraguaense
,

não encontrou

dificuldade e

"fez 9xO

JARAGUÁ DO SUL - Sem muitas

dificuldades, aMalwee saiu na frente
'pelabuscadeumadas vagas àsemiflnal
daTaçaBrasil.No jogode estréia, go
leou oMoitaBonita, doSergipe, por
9xO, e está com três pontos na tabela
de classificação doGrupoG, ao lado
do Universo Recife que também

goleou na estréia por 9xl o América
Mineiro.

o placar começou a se desenhar
com menos de um minuto, quando
William abriu oplacar logo depois, o
mesmo William marca o segundo.
Mesmo como placar à frente, aMal
wee semostra nervosa e, commenos

de dez minutos, estoura o limite de
faltas.Maso time sergipano levapouco
perigo para o gol de Bagé. O terceiro

gol sai aos 8'30 comAntonio. Numa

jogada de escanteio, Valdinmarca.
A torcida grita olé e o quinto gol

saiu numa bela jogada individual de
Xoxo, quemarca aos 16'32". Aos 18

minutos, o Moita Bonita tem a

oportunidade demarcarnum tirá livre
direto, mas Márcio Itá chuta e Bagé
defende. Commenos de umminuto

para o término da primeira etapa, o

capitão Chicomarca o sexto gol dos

jaraguaenses.
Nosegundo tempo, apartida esfria

um pouco, com poucas chances de
ambosos lados.OsétimogoldaMalwee
sai aos 5'20", depois de uma bonita

triangulação entre Xande e Valdin,
completada porXande. O oitavo gol
sai só aos 17'30" com Antonio, que
chuta semgoleiro.Commenos de um
minuto, Eca fecha o placar em 9xO.

O ala William disse, no final da
partida, que a estréia foi importante
para a equipe, que jogou junto com a

torcida, e que espera um jogo difícil
hoje; "Eles vem de uma goleada e

precisam da vitória. Além do mais,
enfrentar a gente em casa traz uma

motivaçãomaior pro adversário".A
Malwee entra em quadra hoje às

20h30, contraoAmérica (MG).

Torcida faz sua parte e, dá show na goleada
O time da Malwee teve 'um

grande aliado durante toda a partida.
A torcida, que praticamente lotou o
GinásioWolfgangWeege não cànsou
de gritar gol. O aquecimento foi no
empate em lxl entre Ulbrae UCS,
quandoopúblico jaraguaense vibrava
a cada lance da UCS e vaiando,
principalmente, opivô Índio, daUlbra,
ex-jogador daMalwee.

Durante boa parte do jogo da

Malwee, a torcida apoiou e ensaiou

várias vezes ogrito de olé.Na primeira
vez em .que todo o ginásio gritou o

coro, foi após uma falta sem bola de
Nildo em cima de'William: A. partir
de então, comoplacarem 4xO, aos 15
minutos do primeiro tempo, os

torcedores ensaiavam o coro e

pegavam no pé deNildo, capitão do
time sergipano, que foivaiadoduranté
o resto da partida.

A TOM (Torcida Organizada
Malwee), como todo os jogos, foi a
responsável pelo "batuque" durante
a partida. Alguns cartazes foram
trazidos pelos torcedores, que

aproveitaramo final dapartida para a

famosa tietagem. Um dos mais

Torcida praticamente lotou as dependências do Wolgang Weege

assediados foi o jovemWilliam. "Ele é
uma grande promessa. Será um dos
melhores jogadores daMalwee", disse
o estudante Jonas Pereira. "O time
tem grande chances de trazer o trio

Percebe-se que ele está bem
entrosado", disse ometalúrgico Sílvio
de Oliveira,

Durante a partida, o nome do

jovem foi um dos mais aclamados

pela partida. "É muito bom contar

com o apoio dos torcedores.Agente'
tem umamotivação maior assim",
disse o camisa 14, que já vem sendo

apontado comourna das promessas
desde o título da, Taça Sul,
conquistado recentemente'em

Erechirn (RS).

Universo vence e os times gaúchos empatam
JARAGUÁ DO SUL - Quem

saiu na frente também pela
busca da vaga foram os per
nambucanos do Universo que
não encontraram dificuldades

para golear o América Mineiro
por 9x2. Já no clássico gaúcho,
UCS e Ulbra fica�am no lxl,
num jogo disputado e de muita

marcação.
Na partida de abertura da

32a Taça Brasil, o Universo

mostrou que tem uma equipe
jovem e que corre bastante,
com destaques individuais
como Antonio Carlos e Rafael,
com dois gols cada. Além deles,
marcaram Sandro Pelé, Bruno,
Dionísio, André Lafayette e

Renan. Alisson e Guto
descontaram para os mineiros.

Outro destaque da partida foi
o goleiro do Universo Reginho,
que pegou três tiros livres

"
>.
v

diretos.
Na partida entre UCS e

Ulbra, os gols saíram somente

no segundo tempo. O primeiro
foi da Ulbra, com Ari, aos

13'40". 'o empate veio aos

18'10" com Dão, tirando do

goleiro Rogério. Amanhã, a

rodada começa às 17h30 com

UCS x Moita Bonita, depois
Cascavel x Universo e Malwee
e América fecham às 20h30.

QiblO
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o Sentido da Vi

Ovos de Páscoa alemães, pertecentes a uma família de Jaraguá do Sul

Cesta que traduz o jeito brasileiro de se comemorar a Páscoa

:

o Museu Emílio da Silva está montando uma exposição
temática sobre os símbolos da Páscoa e como a data era

comemorada pelas cinco etnias quecolonizaram Jaraguá do
Sul. A mostra será aberta ao público na quarta-feira da semana

que vem, se estendendo até o dia 28. Esta é a primeira vez que o

Museu resgata a tradição da Páscoa vivida pelos antepassados.
"A intenção é justamente oferecer cultura, conhecimento e

mostrar que a Páscoa não é apenas consumismo, mas faz parte
do sentido da vida para os cristãos'; sintetiza a coordenadora do

Museu, Ivana Cavalcante.
A exposição "Páscoa na Cesta da História" é fruto de pesquisa

feita entre os 'descendentes mais antigos de alemães, poloneses,
húngaros, italianos e africanos. A artista plástica e professora
Arlete Schwedler está emprestando ovos de madeira, que
pertenciam a mãe da artista. Arlete explica que os ovos de
galinha eram pintados à mão, mas antes passavam por um
processo bem 'delicado para a retirada da gema e da clara.
"Fazíamos um furinho com agulha em uma extremidade do
ovo. Na outra ponta, um furo um pouco maior. Soprávamos
dentro do ovo e a gema e a clara saiam intactas'; recorda.

A participação polonesa na exposição está registrada em uma

cesta, cedida pela senhora Regina Kuskowiski. Na cesta, os
poloneses colocavam um ovo azul, que representa a vida, uma
flâmula, simbolizando a Igreja e um cordeiro, que lembra Cristo

ressuscitado. Os húngaros, de acordo com Ivana, mantêm
hábitos parecidos com os dos poloneses. Já os italianos comem
coelho assado no forno temperado com alecrim e os' africanos,
assim como a maioria hoje em dia, cultua o coelho como o

fornecedor dos avinhas de Páscoa feitos com chocolate.

Cesta-de Pascoeuseda pelos poloneses

Mostra de chapéus se

estende até o dia 28

Ovo decorativo pintado à mão, originário da Polônia

A boa aceitação da exposição sobre chapéus (aberta em

meados do mês passado) fez com que a coordenação do
Museu decidisse estender a mostra até o final do mês. Na
avaliação de Ivana, o Museu está passando por uma excelente
fase, com visitação expressiva."Finalmente estamos vendo o

lazer cultural se desenvolver em Jaraguá do Sul'; acrescenta
.

Ivana, queanuncia para este ano mais 10 mostras.
O Museu Emílio da Silva possui um acervo de
aproximadamente cinco mil peças. Além das mostras
regulares, oferece um apanhado da cultura regional através
das salas temáticas que abordam a Educação, Pharmacologia,
Meios de Transporte, Comunicação e uma sala especial com
utensílios pessoais e domésticos que pertenceram ao

patrono do Museu, Emílio da Silva.
Ovos de Páscoa em madeira ainda são muito usados para decoração .... ...
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I ·tI E PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I
De 4 a 10 de março

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan

FILME/HORÁRIO

Blumenau - Rua Sete de Setembro

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

Jogos Mortais
15:15 Hitch Conselheiro Amoroso

14:15 - 16:45 - 19:15 - 21 :45
Hitch - Conselheiro Amoroso
17:15 ·19:30·21:30

Entrando Numa Frià Maior Ainda
13:30

Menina de Ouro
15:45,19:00·21:30

Ladrão de Diamantes
13:45 - 15:45 - 17:45 - 19:45 - 22:00Joinville - Rua Visconde de Taunay

FILME/HORÁRIO
O Voa da Fehix
14:30 -17:00·19:30 - 21 :50Amigo Oculto

14:00 16:00 18:00 20:00

Sideways Entre Umas e Outras
22:00 O Aviador

13:30 - 16:45Hitch Conselheiro Amoroso
14:15 16:40 19:15 21:30

o Aviador
13:30 Vozes do Além

20:00 - 22:00Ladrão de Diamantes
16:45 Somente nos dias 04-05 E 06·0].{15

Vozes do Alem
19:00 21 :45 dias 04-05 E 06-03-05
16:4519:0021:45 dias a7-0S-09E 10-03-05 Programações sujeitas a alteração

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

I w

MARÇO/20051",:
Contato: 2752477 - 370 6488

GEND

IIMiNI

Informativo Paroquial
5 e 6 de março

NOSSA MENSAGEM
Missas

A liturgia de hoje nos propõem percorrer o caminho do cego de
nascença, que ao encontrar-se com Jesus recupera a visão e se reveste do
espírito de profeta. Com coragem, e com liberdade, ele professa, diante
de ameaças das autoridades, que Jesus é o senhor. Somos convidados a
encontrar-nos com Deus. Ele cura nossas cegueiras e ilumina nosso ser e
nosso agir. Com espírito de acolhida, preparemo-nos para celebrar bem a

Páscoa do Senhor Ressucitado!!!

SÁBADO
19hOO Matriz

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

40 pOMINGO DA QUARESMA

"Ele é luz nas trevas do mundo"

DOMINGO
07hOO Matriz
09hOO Matriz
19hOO Matriz

I

l'

I CINEMA EM CASA I
Da Redacão/GB Edições

Louco por Elas
Paul Coleman está feliz, pois ele está a uma

semana de seu casamento.com a mulher

que ama, a bela Karen.Tudo corria bem,
porém, até a manhã seguinte à despedida
de solteiro. Paul acorda sem lembranças da
noite anterior e, o que é pior, ao lado de
uma desconhecida. Aterrorizado com a

possibilidade de ter traído sua futura
esposa, ele tudo faz para apagar os vestígios
do provável adultério. Mas eis que ele
descobre que a desconhecida, na verdade, é
Becky, a prima de sua noiva. Que mundo
pequeno. Seguem confusões a rodo, que
enlouquecerão Paul e o deixarão na maior
de todas as dúvidas: será que ele quer
mesmo casar com Karen,ou o flerte com

Becky indica que sua vontade é outra?
Comédia - Ano: 2003 - pu ração: 101
minutos - Cor 14 anos - Lançamento em

Vídeo e OVO
.

O Justiceiro
Frank Castle é um policial e chefe de família
que vive de bem com a vida. Até o dia em

que o perverso Howard Saint decide dar
cabo de sua família. Determinado a fazer
justiça, Castle não poupará crueldade para
eliminar Saint e sua corja de assassinos. O
assassinato de sua família fez com que Frank
se decidisse em combater a violência nas

ruas da cidade em que vive, contanto para
isso com sua experiência como ex-agente
do FBI. Só que ele não se contenta em

apenas perseguir bandidos é necessário
matá-los. Não deixe de conferir o desfecho
dessa super história. A atriz Rebeca Romjin
Stamos (de "Simone" e "Femme Fatale")
também está na produção.
Ação - Ano: 2004 - Duração: 1 03 minutos -

Cor 16 anos - Lançamento em Vídeo e

OVO

A Francesa
Nesta cativante e sensual comédia com um

grande elenco de astros e estrelas, Isabel vai
para Paris para auxiliar sua irmã, e ao chegar
lá, descobre que esta forabandonada por
seu rnarldo francês. Pára esquecer os votos
conjugais, as irmãs decidem arrasar em

Paris, conhecendo gente nova em festas
onde os cidadãos locais se encontram com

os estrangeiros. Romances interculturais,
choque de culturas e escândalos não
demoram a surgir.
Comédia - Ano: 2003 - Duração: 117
minutos - Cor 12 anos - Lançamento em

Vídeo e OVO

Desafio Final
Jun Lee é um ex-policial expulso da

corporação que, sem opções, foi para os

ringues lutar para sobreviver. Sua nova

carreira de sucesso o levou até a luta contra
o campeão mundial Jack Miller, para ver
quem é realmente o melhor. Porém,
mafiosos seqüestram sua filha e o obrigam
a perder a luta se quiser vê-Ia com vida
novamente. Agora, mais do que lutar pela
vida, os dois lutarão pela honra.
Ação - Ano: 2004 - Duração: 90 minutos
Cor 16 anos - Lançamento em Vídeo e

OVO '
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I I
Queijadinhas da Gigi
Ingredientes: 1 lata de leite
condensado; meia colher (sopa) de
margarina;4 ovos (claras e gemas
separadas); 200 mi de leite de
coco; 4 colheres (sopa) de queijo
ralado; 100 gramas de coco ralado;
1 colher (sopa) de raspas de limão.
Preparo: Misture o leite
condensado, a margarina, as
gemas e o leite de coco até ficar
homogêneo. Adicione o queijo, o
coco ralado e as claras batidas em
neve. Misture delicadamente e

junte as raspas de limão. Distribua
a massa em forminhas untadas, e
leve ao forno pré-aquecido até
ficarem douradas.

Delícia Crocante
Ingredientes: Pão-de-Ló: 6 ovos separados; 1/2 xícara de açúcar; 1/2 xícara de
farinha de trigo; 1 pitada de sal. Bata as claras em neve e, aos poucos-acrescente o

açúcar, batendo sempre. Junte as gemas e bata por mais 10 minutos. Acrescente a

farinha e o sal peneirados, misturando delicadamente, com uma espátula.
Coloque numa assadeira retangular, untada com manteiga. Leve ao forno, pré
aquecido, por 25 minutos ou até dourar e soltar dos lados da assadeira. Deixe
esfriar, desenforme sobre uma superfície polvilhada com açúcar e reserve.

Recheio: 1/4 de xícara de açúcar; 1 xícara de leite condensado; 1 xícara de nozes

picadas grosseiramente; 200 gramas de chocolate meio amargo, em tablete,
derretido em banho-marta.
Preparo: Corte o pão-de-ló em pedaços e forre uma fôrma de bolo inglês de 11,5
x 28,5 cm. Numa panela, coloque o açúcar e leve ao fogo para derreter e
caramelizar. Junte aos poucos o leite condensado e mexa bem até engrossar e
soltar do fundo da panela. Retire do fogo,junte as nozes e misture. Espalhe um

pouco do recheio de nozes sobre o pão-de-ló da fôrma do bolo inglês e cubra
com o restante' do bolo. Aperte bem. Desenforme e cubra todo o bolo com o

chocolate derretido.
-

TecnoF/ex

I f s ft

Desenvolvendo Soluções
47371 7676

www.tecnoflex.com.br

s stemas

473716864
www.infosoftsistemas.com.br

CENTRIUM
INFORMÁTICA
Sistemas de Gestão

473717764
www.centrium.com;br

icroinformática
472751968

www.icroinformatica.com

tfl
NETWORKS

472731112
www.tfi.com.br

---------�-- -- --
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Rir Ainda é o

Melhor Remédio 275-2888 - 275-3487
Ruo f,eln'Oldo I<ou, 380

Por Erica Guarda/GB Edições

Emissoras se rendem ao humor e exibem dezenas de

programas que mostram situações cômicas para
alegrar os telespectadores

Fone: 370-8910
Rua Marina Frutuoso

nO 502, Centro
www.cedeha.com.br

maioria das vezes os "cassetas"
tiram sarro de pessoas famosas e

muito influentes.
O SBT também já percebeu há
muito tempo o gosto do brasileiro

pela comédia, "Chaves", por
exemplo, é exibido na emissora de
Silvio Santos há mais de 20 anos,

Reprisado inúmeras vezes, o

seriado mexicano sempre garante
bons índices de audiência à

Já foi comprovado que as pessoas mais risonhas tem cerca de
20% menos rugas do que aquelas que estão sempre' com a

fisionomia fechada, Apostando nisso, as emissoras de
televisão brasileiras estão exibindo dezenas de programas que
têm o objetivo de fazer rir, Afinal o público brasileiro gosta
mesmo é de uma boa comédia,
Até as novelas já perceberam este filão, prova disso é o

personagem Giovanni Improta (josé Wilker) em "Senhora do
Destino". Tati-Pink, participante do "BBB 5" caiu no gosto
do público pelo seu jeito carismático e alegre, Por mais
aborrecimentos que ela tenha, não deixa o humor ir embora,
As grades de programação estão infestadas de programas de
humor, A Globo, por exemplo, tem vários: o destaque é para
o "Zorra Total" que freqüentemente tem seus quadros
alterados para trazer novidades ao público, A "Grande
Família" que volta em breve na tela da emissora também faz
muito sucesso.

, Q veterano Trapalhão Didi (Renato Aragão) vem
encantando gerações e semanalmente alegra os começos de
tarde dominicais de crianças e adultos. Não podemos também
esquecer os quadrcW'-ti�'fiti'lfit>r que são veiculados no

"Fantástico". O mais famoso de todos é o "Retrato Falado",
quadro apresentado por Denise Fraga, que tem o objetivo de
mostrar histórias reais e engraçadas, enviadas telespectadores.

, E a série que também volta na nova programação global é ''A
Diarista". Sucesso absoluto no ano passado, a atração
comandada por CláudiaRodrigues, ? diarista Marinete, foi

toda reforrnulada e promete ser
um dos programas mais

engraçados da TV brasileira.
Atualmente pode-se dizer que a

turma do "Casse ta & Planeta

Urgente" são os humoristas mais

inteligentes da telinha. Eles

conseguem fazer rirI mostrando o

cotidiano brasileiro e muitas vezes

mexendo em "vespeiro". É que na

emissora.

Veterano no mundo do humor,
Carlos Alberto de Nóbrega
herdou a "Praça" do pai, o
humorista Manoel de Nóbrega, a
quem Silvio Santos sempre teve

muita admiração e respeito. Assim
sendo ''A Praça é Nossa" tem
horário garantido na grade do SBT. Além disso,
o humorístico agrega muitos dos antigos nomes
do humor, que já não encontram mais espaço
em outras emissoras.

Não se pode deixar de falar também de "Meu
Cunhado", série apresentada nas noites de

quarta-feira e estrelada pelos veteranos Ronald
Golias, o Bronco, e Moacyr Franco. No elenco
também está a ex-global Guilhermina Gingle.
Apostando no sucesso de "Chaves", a Rede
TV! lançou no ano passado o "Vila Maluca",
programa muito parecido com aquele exibido
no SBT. Outra atração da Rede TV!, que
também traz bons pontos de Ibope para
emissora é o "Pânico na TV". Por várias vezes a

atração, que veio do rádio, conseguiu deixar a
Rede TV! em segundo lugar de audiência, e
em alguns momentos, em primeiro lugar.
''A Noite é Uma Criança", de Otávio Mesquita,
também alegra as madrugadas das pessoas que
têm insÔnia e fatura bons índices de audiência

para a Bandeirantes. "Os Três Patetas", atração
exibida em preto e branco e que foi produzida
há mais de quarenta anos, também tem seu

público cativo e permanece na tela da Band,
assim como as loucas trapalhadas do inglês
"Mr. Bean". Vale lembrar que as aventuras de
Rowan Atkins foram originalmente exibidas no

Indústria Metalúrgica Ltda.

IFone: 276-1510
,R: ÇélrJ9? º�chl�rLJ 1§$, I

6. o "Pânico na TV" está fazendo
tanto sucesso na Rede TV!, que já �

despertou o interesse de Silvio Santos.

Dizem que em breve a atração pode
mudar de emissora

Brasil pelo "Fantástico". Na

época o sucesso foi estrondoso.
A Record, a mais antiga
emissora brasileira de televisão
no ar, já exibiu centenas de
humorísticos que fizeram a

alegria de muitas gerações.
Agora a atração de humor que
mais faz sucesso na emissora do

Bispo Edir Macedo é o "Shaw
do Tom", programa que mistura

entrevistas, .atualidades e uma: ...,
boa dose de piadas. O quadro
que mais famoso é o "Gentalha

que Brilha", paródia do

programa "Gente que Brilha",
que é apresentado por Silvio
Santos no SBT.
A conclusão que podemos tirar
dessà enchente de humor é que
a televisão brasileira está se

.

rendendo à comédia. E pode-se
esperar para breve novas

estréias com o objetivo de fazer
rir e, obviamente, aumentar os
preciosos pontos de audiência'

que garantem o faturamento das
emissoras.

<J Ronald Golias e Moacyr
Franco aprontam todas em

"M eu Cunhado". Série que é
exibida semanalmente no S BT

DELE UR
Curso língua
italiana

Saboreando Mudanças
Este livro trata de assuntos atuais 'relacionados à

alimentação. Para isso, a médica nutróloga Jane Corona
orienta como devemos nos alimentar para enfrentar as
mudanças pelas quais o organismo passa em toda a vida, em
especial as mulheres. E a chef Flávia Quaesma oferece
receitas balanceadas, que associam sabor e saúde. Com as

dicas apresentadas neste livro, toda a família pode adotar um
estilo alimentar saudável sem perder o prazer da boa mesa.

O lançamento é da Editora Senac RJ e têm 344 páginas.

Estão abertas inscrições p.ara o
curso de língua italiana, para

iniciantes.
Maiores informações através do
telefone 370-8636,das14hs

às19hs

Encontro 'Mensal
)

A Cartuxa de Parma
"A Cartuxa de Parma" é considerado o maior romance do
escritor francês Stendhal ao lado de "O Vermelho e o Negro".
O livro narra as aventuras amorosas vividas pelo
protagonista na Itália da era napoleônica.lniciando-se com a

célebre cena em que o herói FabríCio Del Dongo se perde no ,

campo de batalha deWaterloo, sem saber que participava de
um momento crucial da história européia, o enredo é uma

apologia da liberdade de espírito e da leveza, do ímpeto e da
energia individuais, que Stendhal identifica na ensolarada
Itália, aqui usada como imagem em negativo da Restauração
e do naufrágio dos ideais da Revolução Francesa. O
lançamento é da Editora Globo e têm 560 p.áginas.

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

,-'

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação

I)
l'

/
I
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Alongando as madeixas
Assim que terminarem as gravações de

"Começar de Novo", Werner
. Schünemann vai alongar os cabelos. t

que o ator será o galã do filme "O
General e o Negrinho", do diretor

Tabajara Ruas, e seu personagem exige
o novo visual. Aliás, não tão novo assim,

afinal quando estreou na Globo, na
minissérie "A Casa das Sete Mulheres",

o ator exibia uma vasta (e bela)
cabeleira. No elenco, entre outros, está

Tarcísio Filho.

I
Trocando as alianças

.

Débora Falabella e Eduardo Hipolitho pretendem se casar muito
em breve. Eles- estão juntos desde julho do ano passado e agora
vão oficializar a união. Felicidades ao casal.

Polêmica
DanielleWinits e Karina Bacchi atuarão
no filme "Amazônia Misteriosa"; do
diretor Ivan Cândido. As atrizes
interpretarão Natasha e Samantha, um
casal homossexual.

Difícil escolha
Durante quatro anos,Thiago Fragoso
foi vocalista da banda Poesia de Gaia,
mas agora o ator teve que deixar o
grupo por conta do acúmulo de
inúmeros compromissos profissionais.

A história de "Casa de Areia"
O filme conta o drama de uma mulher nordestina que briga com
as dunas de areia que teimam em cobrir sua casa; todos os dias de
manhã a obstinada sertaneja varre a areia que o vento da noite
soprou no seu quintal, até que ela morre e o inevitável acontece. Assediada

Comenta-se que a Record estaria de
olho na jornalista Renata Ceribelli,
uma das estrelas do "Fantástico".

Em "A Lua Me Disse", Carol Machado
interpretará Vitsa, uma moça de mora no leste europeu e que se envolve, via
Internet, com Talarico (Luís Salérnl.Já se sabe que a personagem é uma moça
que tem um comportamento nada convencional.

De helicóptero para o Faustão
.

Daniella Cicarelli participou no último domingo do "Domingão do Fa�stão': que foi apresentado ao vivo dos estúdios da
Globo, em São Paulo. Depois de acertada a participação de Daniella no programa, a produção da atração disponibilizou
um helicóptero para trazê-Ia de sua casa na capital paulista para a sede da emissora.

Entrevista
Foi a primeira vez que Daniella concedeu uma entrevista depois de seu casamento. Ela respondeu as perguntas de Fausto
Silva e também das pessoas que estavam na platéia. O jogador Ronaldo,marido de Daniella, também fez uma declaração
diretamente de Madri, na Espanha. A modelo ainda ouviu depoimentos de seus pais e avós.

Casando, de novo
Ronaldinho e Daniella Cicarelli pretendem pilotar outra festa de casamento em julho, quando o jogador se divorciará
oficialmente de Milene Domingues. Dizem que a lista de convidados já ultrapassa três mil pessoas. É ver para crer.

Naná pede·que Cebeçec vo�te par� � república e ele

I Amarante,fala
para Querubim que quer conversár! c�nseguir tudo de volta, Arda conta para Dandara

concorda, mas avrsa q�e."nao, �eslstlu .de se n:udar. com Lavmla.

I que ficou com anorexia, depois que lhe roubaram
Pasqualete conta para RIta e JulIO César a confusao na Mário e a incentiva a lutar contra a doença. Dandara
qual JO,à? se �eteu ,e avisa que .teve que �irar a bolsa

I
'QUINTA - Lavlnia diz a Amarante que. nunca deix?u í promete para Aída'que vai fazer tudo o que puder

dele, Julio Cesar bnga com Joao na frente .d�. seus de am_á-Io e afirma que ele é seu mando. Ela explica! para se curar. ftala diz a Júlia que vai estrear numa

amigo_s. Na�asha fica 'P�eocupada com a posslblhdad� que nao acha que fez nada de errado �m se env�lver í peça naquela noite, Júlia percebe que a mãe está
de Joao sair do colégio. Bel garante a Rafa que vai com Sandoval. Amarante e tavmía se beiJam) delirando. Doidona obriga Lucrécia a dizer a Leticia
tentar convencer Vilma a r.eadmitir Cabeção. Juliana Almerinda conta para Daniel que encontrou um I que estava preocupada e a fazer para ela o mingau
fica chateada por ter mentido para Taty. Pe�ro sente apartamento para alugar, mas fala que ele, é u� t que ela 'gostava na infância. Letfcia fica atônita.
pena dela. Download pede a Bel algumas dicas para pouco longe do dele. Sandoval pega suas roupas evaq Miguel tenta falar com Letfcia e não entende por que
fazer s�cesso com as meninas. Rita fala para o marido embora da casa de Lavínia, desejando a ela muitas i ela não atende ao telefone do chalé no spa, Estevão

que��1 voltar � tra��lharpara que ele_s possam pag.ar o felicidades.Todo o povo da al�eia dá as b�as-vi.ndas aí recebe o laudo da perfcia e descobre que o carro de
colégio de Joao. Julio César diz a Joao que ele vai ter Amarante e lhe conta as novidades. Rubico dlz parai Lucrécia esteve no armazém no dia em que Anselmo
que ajudá-lo a cuidar de seu táxi para aprender a ter Encarnação que Amarante voltou e afirma que agora! foi baleado.
responsabilidades. Todos na república paparicam ela e Sandoval podem ficar juntos. Nina pergunta a!
Cabeção, mas ele continua achando que Miyuki não Encarnação o que ela vai fazer agora. Sandoval í TERÇA - Lucrécia garante a Letfcia que aquele é
gosta mais dele. . co�fessa par� Robu.sto que ficou arrasado porter que! apenas um apelido que Doidona colocou nela,

deixar Lavfnla. Ansmar oferece um quarto para! Letfcia continua desconfiada. Lucrécia insulta Letfcia
Sandoval ficar. Júlia diz a Lav{nia que vai esperar! e diz que Miguel só se casou com ela para depois
alguns ?ias an�es de contar a Am�rante q�e·ela e! abandoná-Ia e se vingar. Letfcia fica muito magoada
Querubim estao namorando, Daniel explica para � e explica para Doidona que sua mâe não tem jeito.
AmaranteoprojetoqueeleeNinatêmparaaaldeia, ! Betinho. tenta convencer Dandara a comer urna

,

i torrada. Dandara fica emocionada com o carinho de
SEXTA - Nina não encontra Almerinda no!

I Betinho,
mas não consegue comer. Miguel demite

apartamento de Daniel e não percebe que ela está. Leon de sua empresa.Anselmo fala para Sidarta que
morando lá. Daniel fica aliviado,mas se sente culpado í precisa sair do hospital para cuidar de sua empresa,
por mentir para sua amada. Querubim fala de sua I Sidarta explica para Anselmo que s6 pode liberá-lo
aldeia para Càpiba, deixando-o interessado. Capiba! quando tiver certeza de que ele não corre mais risco
pede que Querubim descubra se há lugar na aldeia I de vida.lselas usa os barcos de Anselmo para trazer o
para ele e Viana, Nina conta para Encarnaç�o que� contrabando para Ouro Negrã. Tenório vê a

Sandoval e Lavlnia se separaram,JJ manda Oswaldo] quantidade de contrabando e 'começa a se revoltar
descobrir se Sinésio está fazendo algo para] por estar trabalhando tanto para deixar Ademar e
prejudicar seu projeto do resort. Lavfnia arruma suai Lucrécia mais ricos, Afda fala para Mário que ele está
casa para receber Amarante. JJ obriga Oswaldo a 1 cometendo um erro em sair da escola, mas ele não
dizer a Encarnação que ela não vai poder comprar 01 lhe dá ouvidos. Márcia Anita diz a Betinho que está
apartamento que. queria, P?is-hou�e-�m proble:na! pensando em seguir o exemplo de Mário e largar os
no contrato. Rubico ouv� ISSO e fica fur�oso. Nma I estudos também. Miguel fala para Dimitri que já
desconfia que tudo seja uma armaçao de JJ.! resolveu seus negócios e agora precisa voltar ao
Amarante volta para casa.Abiqall se preocupa com a! Brasil e reconquistar tettcia. Letfcia consegue
falta de notfcias de Samuca. Ele manda um e-mail] encontrar Thiago, o amigo de Pedro que ele pediu
para Rafa pedindo que o amigo não mergulhe perto I qUeCuida.ssedeseu caso.do navio do tesouro, pois ele esconde uma maldição.
Querubim se espanta ao saber que Amarante voltou, QUARTA - Olavinho exige que Lucrécia lhe diga que
para Lavfnia e pergunta se ele vai conseguir conviver! dinheiro é aqueJe. Lucrécia fica espantada com a

com o fantasma de Sandoval. Amarante fica I reação de Olavinho e concorda em lhe contar de
perturbado, Lenita vai visitar Almerinda na casa de 11 onde veio o dinheiro.Estevâo sonha com sua falecida
Daniel. mulher e sofre.Carmem fala para Linda que acha que

TERÇA - Querubim diz a Lavlnia que ela não é mais I Estevão está interessado nela, mas afirma que não
nada dê Amarante, Lavf[lia passa por ele e entra no SÁBADO - Amarante cumprimenta Sandoval. quer mais se envolver com homem algum. Lucrécia
quarto do hospital. Ela vê Amarante desacordado e Querubim não entende como seu pai pode aceitar a! conta para Olavinho que está fazendo contrabando,
chora muito, dizendo que nunca o esqueceu. Lenita amizade de Sandoval. Lavínia afirma para Querubim! Miguel fala para Dimitri que ele só precisa se

joga charme para Horiano.Amanda vêle fica furiosa. "que ele deveria encarar a atitude de Amarante como! consultar com mais um médico antes que eles
Prata fala para lavfnia que Amarante vai ter que ficar uma lição. Sandoval deixa claro para Amarante quej voltem ao Brasil. tetfcla decide voltar a morar em sua

no hospital alg,um tempo sem se aborrecer, pois está também quer se vingardeJJ, Rafa avisa RUbico,Frankl casa, enquanto Anselmo estiver no hospital. Thiago
abalado emocionalmente.Querubim decide que vai e Gigi que há uma maldição no' tesouro. Rubico chega em Ouro Negro e passa uma cantada em Júlia,
passar a noite no quarto de Amarante e manda decide ir conversar com BartO e se oferece para levar loque a deixa irritada. Júlia vê Carlos conversando
Lavfnia ir para casa. Amanda diz a Plorlano que ela Rafa junto. Amarante se sente frustrado por suas! com o agiota e fica furiosa com ele. Carlos explica
mesma vai contara Rosário oque ele está fazendo se pernas não funcionarem, direito. Rafa ficaj para Júlia que nâo há outra maneira de pagar o

ele não tornar jeito, Ylana conta para Lavínia que foi absolutamente pasmo ao conhecer Bartó. Bartó i tratamento de [tala. Estevão se espanta ao saber que
ela quem cuidou de Amarante. Almerinda, que está decide que ninguém mais vai mergulhar atrás do] o advogado de Pedro vai ser Thiago. Pedro percebe
hospedada na casa de Daniel, pede para que ele não tesouro enquanto eles não tiverem certeza se há 1 que Thiago está muito diferente do menino tlmido

< diga nada a Nina,garantindo que vai sair dali o mais mesmo uma maldição. Amarante confessa para j que conheceu na faculdade, pois virou um homem

QUINTA - Tatu diz a Bernardo e Betlna que não vai rápido possível. �avfnia co�ta par.a Sandoval' que Francisquinha que se sente mal em saber que Lavfnia

'I mulherengo.
Márcia Anita diza Betinhoque resolveu

deixá-los livres, porque eles são testemunhas de Amarante está VIVO. Rosário, Floriano e Amanda namorou outro homem. Ela aconselha Amarante a largar a escola. Lucrécia dá a Olavinho um cheque
tudo.A polícia chega e prende Iatu.Um policial conta decidem pe�sar num� ma�eira de reconciliar não deixar que aquela mágoa tome conta qele.j para sua campanha. Lúcia pega o cheque e diz que
para Bernardo que foi Download quem denunciou Pedroca e Idahna.Almermda diZ a Dolores que quer Sandoval fala para Lavlnia que ainda a ama. Dãniell!-elaéquemvaisabergastá-Iodireito.Tatu. Bel decide jogar bastante charme para alugarumapartamento,Ela não entende nada. não gosta de saber que Lenita esteve em sua casa e, )-

Download, Naná explica para Betina que vai ter que avisa Almerinda que ela é muito dissimulada. Rafal� QUINTA - Miguel conta para Dimitri que tem um

conversar com Pasqualete' sobre João. A enorme QUARTA - Francisquinha confessa p.ara_Amarante fala para Amanda que n�o acredita que 'haja uma tumor inoperável no cérebro. Dimitri fica arrasado.
camisa de Cabeção pega fogo e ele sai correndo. que incentivou Lavfnia � se envo,lver com Sandoval. maldição no tesouro e decide procurá-lo.Almerinda! Gigi fica furiosa porterque mora�comThiago.Xavier
Todos os clientes do Gigabyte riem. Vilma demite Ele fica arrasado,A n�tlcla �e que Amarante. está v�vo

lconfe.ssa
par� �ani�lquesente ciúmes dele e de

Nina.,
fica indignado ao saber que Pedro disse à policia que

Cabeção, deixando-o arrasado. Betina conta para se espalha pela aldeia, deixando todos felIZes. Nma Lavfnla e Franclsqumha temem que Amarante vá se atirou em Anselmo e garante que ele está fazendo

Jaque e João que a polícia pegou a fita. Cabeção fala esquece seu computador na casa de Sinésio. Lenita tornar um homem,amargo, uma bobagem.Miguel fala para Dimitri que não quer
para Rafa que vai sumir no mundo. Betina conta para copia em um disquete todos os arquivos de Nina .

'

que Letfcia e seus filhos sofram por sua causa e pensa
Jaque tudo o que Tatu fez. mas não diz que foi rel�tivosàaldeià.QuerubimagradeceaYlanaporter ." COMEÇAR DE NOVO I em não voltarao Brasil.Dimitri diza Miguel que seria

Bernardo quem a salvou. Jaque pede desculpas a cu!dado de Amara�te. Prata dá alta a. Amarante, mas ,',
• j crueldade da parte dele privar Letfcia e seus filhos

Betina por ter pedido que ela não tomasse aVisa que ele vai ter. que se. CUidar para ficar
SEGUNDA _" . í dos 'últimos momentos com ele. Dandara ajuda

providências contra Tatu, Taty descobre que Juliana completamente bom. Nina e Daniel entram com um '. DOld.ona eXige que LucréCia consoJe ! Sidarta a preparar um fondue para Isadora. Para
não conhece Thiago Chermont e fica com raiva dela, processo de tombamento da aldeia, Jj manda LetfCl� e dlzqueval contar seu passado para todosse ! grande felicidade da famflia Dandara acaba
deixando-a arrasada. Luís beija Miyuki e ela percebe Osvaldo ligar para Ferreira, o deputado que é aliado ela nao concordar. [t�la .confunde Júlia com outra

I experimentando o prato. Elvira é gentil com Joaha,
que ainda ama Cabeção,Vivi começa a desconfiar de deles no projeto do resort. Pedroca dá a Amanda um tessoa, o. qu1e a deixa c0n:'ple�amente arras.ada, que a trata friamente. Mário pede a Olavinho para ir
Cadu. Miyuki diz para Cabeção que quer voltar a perfume e un:' poema de sua autoria para ela e��o�� ���e�rad�ue Ten6T1� nao lev� seu plano 'morar com ele, Lucrécia não gosta, mas muda de
namorar com ele

'I
entreg"r a Idalma, mas fica arrasado pois ela dá o

'

b
e IZ que precisa cumpm as ordens II idéia ao saber que Mário tem muito dinheiro Sonya.

perfume para Quebra-Queixo 'passar na Cachorra. qu��ece eu. Gigi diz a Rosário que Pedro é muito pede que Carlos a perdoe mas ele é grossei;o com

SEXTA � João fala para Betina que não foi expulso, l
Amarante chega na aldeia e é saudado por todos.JJ �� eresngo e �o,nfessa que tem medo que ele a } ela,o quea deixa furiosa.Ri�o reclama com Linda que

mas ,>onta que Pasqualete tirou sua bolsa de

I
diz a Ferreira que eles .podem ter problemas para m ��e. on�� VISI\� Pedro na cadeia e diz que está! ela está gastando dinheiro demais. Linda fica

estudos.Jaque fica preocupada.Miyuki diz para Rafa conseguir co�struir.o resort, Júlia e Amarante se M��uel �?gUuef�:scoObrque ele está, f�zen�o �or í chateada. Oandara fica pasma ao saber que Márcia
e Kittyquevai pagar o conserto do carro de Cabeção. abraçam, mUito felizes por se verem de novo. de s

. e que Leon deSVIOU dinheIro í Anita também está pensando em largar os estudos
,

ua empresa, mas garante a Dimitrl que vai i Gigi fala para Thiago que sabe que ele teve uma'

MALHAÇÃO

COMO UMA ONDA

.SEGUNDA· João convence Marcão a roubar a fita de
Betina.Pedro dá a Juliana dois ingressos para que ela
leve Taty na peça deThiago Chermont.Rafa garante a

Download que Bel está falando mal dele em sua

coluna porque gosta dele. Oownload tenta beijar Bel.
mas ela lhe' dá um fora, deixando-o arrasado. Jaque
cuida dos detalhes do casamento e tenta saber a

opinião de Bernardo. mas ele, indiferente, só

conseçue pensar em Betina. Cabeção garanté a

Miyuki que já encontrou um lugar para morar, mas

nâo conta que é em seu carro. Betina flagra Marcão

procurando a fita em seu quarto é o expulsa de lá. Ela

pede que Bernardo guarde a fita. Marcão conta para
João que o plano dele falhou. Naná conversa com

Betina no telefone e, ao perceber que ela está
nervosa, decide ir para casa. Download pede
desculpas a Bel e promete que vai ser apenas amigo
dela, João convence Jaque a pedir para Betina não
mostrar a fita para Pasqualete.

SABADO - NÃO HA EXIBIÇAO

TERÇA - Download faz respiração boca a boca em

Bel.As roupas de Cabeção são roubadas de dentro de
seu carro. Betina fala para Jaque que vai decidir se

entrega ou não a fita para Pasqualete.Vivi fica pasma
ao saber que Bel finalmente gostou do beijo de um

menino.Júlio César põe uma meia vermelha no meio
das roupas brancas que Rita havia colocado na

.

máquina de lavar.Rita vê que as roupas ficaram todas
manchadas e acha que foi ela quem cometeu um

erro. Julio César diz a mulher que ela terá que largar
seu emprego, pois não está dando conta do serviço
de casa. Rita fica arrasada por ter que deixar seu

emprego, mas concorda em fazer a vontade do
marido. Miyuki descobre que as roupas de Cabeção
foram roubadas, mas ele garante que está bem. Bel
joga charme para Download, que não entende as

intenções dela.Cabeção fica com torcicolo depois de
dormir mais uma noite em seu carro.

QUARTA - Bel fala para Alin.e que vai mandar um
recado para Download em sua nova coluna, para ver
se ele percebe que ela está gostando dele.Taty conta
para Juliana que Thiago Chermont vai voltar para a

cidade para mais-uma apresentação da peça.Juliana
e. Pedro ficam sem saber o que fazer, Rita confessa
para Jaque que ficou muito chateada por ter tido que
largar seu emprego. Tatu exige que Betina lhe
entregue a fita. A menina liga para Bernardo e pede
que ele leve a fita até a casa de Tatu, Download ouve
tudo e fica preocupado. Miguel diz a Horácio que
lamenta que Rita tenha pedido demissão. Julião dá
algumas de suas roupas para Cabeção, mas elas
ficam enormes nele. Vivi fala para Aline que tem
achado Cadu frio com ela e confessa que está sendo
difícil namorar à distância. Tatu diz a Betina que ela
vai se dar' mai se Bernardo não aparecer iogo,
deixando-a apavorada. Naná tenta encontrar Betina
e estranha quando ela não atende o celular, Cabeção
se esconde atrás do balcão �o Giga.

SEGUNDA - Amarante fala para Francisquinha que
quer voltar para a eldeia.Ylana se oferece para ajudara
cuidar dele durante a viagem e diz ao pescador que
quer ficar com ele até o último 'momento. Amarante
pergunta a Ylana como pode agradecer por tudo o

que eia fez. Francisquinha percebe que Viana se

apaixonou por seu filho, Encarnação garante a Rubico
que sempre o apoiará nas brigas com JJ.O menino fica
emocionado. tavrnla tenta ensinar o pessoal da aldeia
as danças açorianas, Jackie garante a Alice que Prata
vai voltar para ela. Alice fica esperançosa. Virgfnia
sugere a Prata que eles namorem escondido por
algum tempo. Pedroca oferece flores para Idalina e

pede outra chance. Ela finge não dar a menor bola
para Pedroca, mas gosta do gesto dele. Sinésio leva
Amarante até o hospital onde Prata trabalha para que
ele faça alguns exames. Francisquinha conversa com

Amarante sobre Lavfnia, deixando-o desesperado.
Prata fala para Francisquinha que Amarante está bem/
embora tenha que fazer fisioterapia para voltar a

andar. Ylana decide ficar no hospital com Amarante
até que ele tenha alta.

namorada chamada Helena que o trocou por seu
melhor amigo. Thiago se sente humilhado. Linda
decide pedir mais dinheiro para seu pai. Carlos
percebe que a cUnica de Itala está cara demais e

decide levá-Ia para casa por uns tempos.

SEXTA - 'Miguel diz a Dimitri que não quer mais
rever Letlcia, Sonya ou Pedro, para não fazê-los
sofrer. Dimitri discorda da decisão de Miguel,mas é
obrigado a aceitá-Ia. Doidona e ftala relembram o

passado. Carlos conta para Murilo que trouxe sua

mãe para morar na república/mas avisa que ela não
lembra que Júlia também é sua filha. Albert
aconselha Mário a não ir morar com Olavinho e

pede que ele dê uma chance para Aída provar que
gosta mesmo dele. Mário fica balançado, mas

decide irmorar com seu pai assim mesmo.Afda diza
Albertque não vai fazer nada para impedir Mário de
se mudar, mas espera que ele se decepcione com

Olavinho e sua famflia.Letfcia liga para Miguel e ele
atende,sem querer.Miguel é frio com tetkta
que não vai mais voltar, ao Brasil. Letfcia fica
arrasada. Murilo fala para Júlia e ta rios que não há
espaço para Itala na república. Júlia e Carlos
concordam.Doidona se oferece para levar ftala para
O seu sitio. Júlia e Carlos ficam radiantes. Carmem
fala para Ademar que vai exigir metade -de seus

bens na Justiça se ele não lhe devolver seu piano.
Mérilin exige que Ademar se case logo com ela.
Oiavinho convence Lúcia a lhe devolver o cheque
de Lucrécia. Lucrécia fala para Olavinho que ele vai
ter que deixá-Ia continuar com o contrabando
quando for prefeito, Olavinho concorda. Anselmo
fica satisfeito ao saber que Letlcia está morando na

casa deles de novo.

SABADO - Pedro não gosta de ver Thiago beijando
Gigi.Gigi se afasta deThiago e diz a Pedro que ele a
beijou àforça.Thiago pergunta a Gigi'e Pedro se eles
são um casal e eles garantem que não.Giçi não fala
nada para Pedro, mas fica muito rnaçoada por ele
ter demorado a procurá-la depois que saiu da
cadeia. Teca chega tarde em casa e diz que estava
estudando com uma amiga. Mário confirma a

mentira dela, Lúcia não acredita em Teca, mas

Olavinho garante a ela que Mário não mentIria para
ele. Dandara mostra a Sidarta que está começando
a comer aos poucos e diz que vai tentar voltar ao
trabalho. Sidarta fica satisfeito. Estevão descobre
que o incêndio da fazenda Karamazov foi criminoso
e desconfia que o culpado também lenhá atirado

ell" Anselmo. Elvira aproveita que ela e Joana estão
amarradas juntas e explica que teve que prejudicar
Moacir para salvar a vida de seu filho. Joana é
obrigada a ouvir,contrariada.Betinho descobre que
os Calções Negros estão sujando a praia e decide
fazer uma campanha pela limpeza de Ouro Negro.
Lucas gosta da idéia, Elvira e Joana conseguem se

soltar. Joana perdoa Elvira. Sidarta fala para
Anselmo que sua recuperação está indo de vento

em popa. Júlia diz a Carlos que acha melhor hala
saber logo que é sua mãe,

1.
"> SENHO.RA DO DESTINO

SEGUNDA - Os médicos cuidam de Isabel, que
passa mal. Maria do Carmo e Edgard decidem
tentar ver Linda. Nazaré coloca uma roupinha
em Linda e diz que vai levá-Ia para casa.Edgard
encontra Nazarévestindo Linda e pede para vê
la.Nazaré recoloca amásca,a cirúrgica e Edgard
não a reconhece. A pediatra fala para Edgard
que Linda precisa ficar na incubadora porque é
prematura. Edgard tira Linda dos braços de
Nazaré e a leva até a incubadora,. Nazaré
percebe que perdeu a chance de fugir com
Linda e fica furiosa. Maria do Carmo ouve um

médico comentando que havia uma fãlsa
enfermeira no hospital e deduz que Naza ré está

• tentando roubar Linda. A familia de Maria do
Carmo decide procurar Nazaré pelo hospital.
Maria do Carmo vê que Linda está bem e fica
aliviada. Edgard fica apavorado ao saber que
N aza ré q ua se rou bou sua filha, Nazaré ga ra nte a

Josivaldo que vai conseguir pegar Linda.
Constantino mostra men,inos de rua para
Da ia ne e explica qu e é aq u ilo que acontece com

as crianças abandonadas. Daiane fica muito
abalada e decide que quer conversar com

algumas jovens e relatar sua expertência de ter
ficado grávida na adolescência. Shao Lin diz a

Daiane que quer ficar com ela e eles voltam a

namorar.Cicera aconselha Plínio a conversar com

Angélica. PUnio pensa em Angélica e morre de
saudades, Elias aconselha Jacques a aceitar o

namoro de Alberto e Shirley, deixando-o
balançado, Jacques passa por Djenane na rua,
mas não a vê. Maria do Carmo descobre que
Reginaldo vai fazer um comício na Comunidade
da Pedra, mas duvida que ele consiga enganar o
povo, Viviane e Reginaldo se preparam para o

comido. •

TERÇA - Viviane e Reginaldo encaram o povo da
Comunidade da Pedra, Sebastião vê uma faixa com

dizeres em homenagem a Reginaldo e fica revoltado.
Giovanni começa a cuidar do enredo da Unidos de
Vila São Miguel para o próximo carnavaLThomas fala
para Nalva que não quer mais que ela desfile. Nalva
afirma paraThomas que prefere abandoná-lo a deixar
de desfilar. Isabel mostra Linda para seus irmãos e

cunhadas, que fazem a maior festa. Maria do Carmo
diz a Maria Eduarda e Cláudia que quer ter mais netos.
Sebastião se dá conta de que Reginaldo pode
conseguir enganar o povo mais uma vez e decide
contar a Maria do Carmo o que sabe sobre a morte de
Leila, Maria do Carmo fica chocada ao saber que
Reginaldo foi o responsável pela morte de Leila e

decide interromper o comício dele, Cláudia confessa
para Isabel que gostaria que Maria do Carmo e Dirceu
ficassem [untos.Viriato conta para Maria Eduarda que
conseguiu uma vaga ,numa escola de culinária na

França e quer ir estudar lá por dois anos. Guilhermina
e Gisela decidem procurar pelas esmeraldas de Laura
na casa do Barão, Maria do Carmo comenta com

Sebastião que Reginaldo é mau caráter desde criança.
Josivaldo descobre que Edmundo foi pr'eso.Thomas
concorda em deixar Nalva desfilar sempre que ela

qüiser.Guilhermina garante a Dirceu que vai entregar
as esmeraldas a Giovanni quando encontrá-las.
Angélica fala para Plínio que sente a falta dele. Plínio
manda Angélica esquecê-lo, deixando-a arrasada.
Reginaldo pega o microfone para começar seu

discurso, Maria do Ca rmo o interrompe e pede que ele
diga como foi que Leila morreu.

QUARTA - Reginaldo fala para Maria do Carmo que
não vai discutir aquele assunto com ela ali. Viviane
tenta desligar o microfone de Reginaldo, mas

Sebastião não deixa, Maria do Carmo fala para todos
ouvirem que Leila se matou depois de ver Reginaldo e

Vivlane juntos num motel. Nazaré manda Josívaldo ir
a Vila São Miguel saber noticias de Linda. Gisela
convida Maria Eduarda para participar da caça às
esmeraldas na casa do Barão, Nalva anuncia para
Ubiracy que vai se casar com Thomas e se mudar para
Brasflia, mas garante que vai desfilar todo carnaval.
Ubiracy chora ao se despedir de Nalva. Reginaldo
descobre que o povo está exigindo a cassação de seu

mandato e fala para os vereadores que vai denunciar
as falcatruas deles se eles se voltarem contra 'ele.
Viviane confessa para Reginaldo que está com medo
e sugere que eles desapareçam durante algum
tempo. Alfred descobre as esmeraldas de Laura no

frigobar de Gisela. Viriato diz a Edgard que vai para a

França de qualquer jeito, mesmo sem Maria Eduarda.
Leandro conta para Maria do Carmo que o povo está
se reunindo na praça para protestar contra Reginaldo
e, Viviane, Plfnio vai até a casa de Belmira conversar

com Angélica. Merival entra na sede da prefeitura e

pede que Reginaldo se explique para ele.R..ginaldo é
grosso com Merlval, que fica chocado, Josivaldo fica
pasmo ao ver que O povo está protestando contra seu

filho. Reginaldo e Viviane saem da prefeitura. O povo
começa a atirar objetos neles e depois,começa a atirar
pedras. Merival atija uma pedra em Reginaldo que o

atinge na testa, Reginaldo se lembra de quando foi
atingido por um/pedra quando era menino.Maria do
Carmo percebe que Reginaldo foi atingido e grita,
horrorjzada.

OS CAPITU�OS DE QUINTA E SEXTA ESTÃO SENDO
MANTIDOS EM SIGilO

SABADO - Reapresentação do último capitulo
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A evolução da
•

rnaquiaqem
,

Foram os sumérios que inventaram o delineador. Tudo
aconteceu ,há milhares de anos, antes de Cristo, na
região da Asia, quando aquele povo descobriu que

passar Khol, uma espécie de carvão, ao redor dos
olhos protegia contra picadas de insetos e contra os

efeitos dos raios solares. Não demorou muito e os

egípcios gostaram tanto do khol que resolveram usá
lo para alongar os olhos e ainda desenvolveram
sombras esverdeadas e batons vermelhos. Um luxo
usado apenas pelas sacerdotisas e pelas classes mais

abastadas.

Logo depois, os chineses inventaram o pó-de-arroz,
que na Idade Média passou a ser usado no Japão,
'deixando as mulheres com o rosto totalmente branco
e iguais umas às outras, assim não havia mais

confrontos e nem ciúmes entre elas.
O tempo foi passando e a maquiagem evoluindo. Nos
anos 40, nos Estados Unidos, surge o primeiro
maquiador oficial do cinema, Max Factor, que criou o

pancake, esfumaçou as sombras e definiu os traços do
rosto das estrelas, estilo copiado pelas mulheres do
mundo inteiro, ou quase isso.

E falando nas estrelas de Hollywood, a inigualável
Marilyn Monroe enlouqueceu homens e mulheres na

década de 50j poucas usaram um batom vermelho
como ela. Nesta época já existiam os poderosos
corretivos, que aliados ao pancake deixavam a pele
com aspecto de porcelana,
A década de 70 foi marC;àd� pela liberdade de
expressão e por um movimenta pontra-cultura, isso
também influenciou na maneira como as mulheres

pintaram seus rostos. Foi 0 tempo dos cílios postiços,
sombras ultracoloridas, muito rímel e delineador.
Dos anos 80 até aqui, oque se vê é uma valorização
cada vez maior da saúJ� dá peler'os produtos de
maquiagem são bem mais naturais e em sua

formulação geralmente contém algum ingrediente de
tratamento e o imprescindível FPS.
Sem dúvida, a liberdade para cada uma compor o seu look
impera. A quantidade de produtos é imensa e cada uma pode
usar o que quiser, desde que se sintabem e valorizada, o que
não quer dizer que a moda não continue ditando suas

tendências. Muito pelo contrário. .'

L A atriz americana Marilyn Monroe
soube usar a maquiagem da década de
50 a seu favor. G lamourosa, ela
imortalizou o batom vermelho como

uma poderosa arma de sedução, assim
como criou um verdadeiro fetiche

quando disse que para dormir usava

apenas gotas do perfume Chanel nO 5

Antenada no que dita a moda, ou
criando o seu próprio r,nake-up, todas
concordam que a pele precisa de
cuidados. E dormir maquiada é uma

grande agressão.
Tanto as bases líquidas como os pancakes
obstruem os poros, aumentando a chance
de aparecer cravos e miliuns, aquelas
bolinhas esbranquiçadas. Até os olhos

sã.o prejudicados pelos resíduos de

maquiagem.
Para tirar a maquiagem, existem produtos
específicos, os demaquilantes, à base 'de
água, óleo mineral e de outras

substâncias que limpam o rosto. É
importante que sejam adequados a cada

tipo de pele, sendo que os olhos merecem

produtos específicos para a sua limpeza.

<J Para garantir a sedução e a beleza
da pele, limpá-la corretamente é tão

importante quanto fazer uma

maquiagem bem produzida. Afinal,
não adianta caprichar na sombra e no

delineador, se a pele não estiver livre
de cravos e com aspecto saudável

ÁRIES - Você será beneficiado pelas boas influências planetárias LIBRA - Excelente para o trato de assuntos do coração. A pessoa
neste período. Terá uma boa chance de mostrar sua amada estará mais acessível do que nunca, podendo apoiá-lo em

competência.Já está na hora de usufruir o que a vida tem de bom. grandes empreendimentos. Favorecido também no trato com

familiares.
TOURO - Hátendências para obstáculos na vida profissional ou
nas relações afetivas. Tente avaliar seus. próprios sentimentos. . ESCORPIÃO - Evite ser muito rigoroso em sua vida profissional.
Mas também é importante que analise e considere os interesses Guarde os ressentimentos e procure agir com diplomacia. Fuja de toda
dos envolvidos. e qualquer discussão.Cautela no trato com a pessoa amada.

G�MEOS - Não fique analisando tudo e todos para descobrir as
razões ocultas das coisas. Não tome nenhuma decisão baseada
mais no sentimento doque na razão.

CÃNCER - As pessoas serão atraídas pelo seu bom humor.
Chances de romance com alguém de sua esfera profissional.
Analise se vale a pena o risco. Não se deixe levar demais pela
emoção.

LEÃO - Você vai se sentir cheio de coragem e disposição para
batalhar suas coisas.Sea pessoa que está a seu lado é mais tímida
que você, vá com calma. Não tente impor as suas idéias a

qualquer preço.
.

VIRGEM - Sua criatividade está em alta. Seja mais ousado na vida
profissional e no terreno amoroso. Não deixe de se abrir para as

novas experiências.Aproveite e planeje o seu futuro.

. SAGIJÁRIO - Há muitas coisas novas atraindo a sua atenção e isso
poderá afastá-lo do caminho. Concentre-se em suas prioridades e

deixe as novidades para depois, principalmente no terreno

profissional.

CAPRICÓRNIO' Não receie revelar as suas verdadeiras intenções
profissionais. Fale delas de forma a conseguir simpatizantes para seu

propósito.Cuide da pessoa amada.

AQUÁRIO - Evite o estresse no trato com a pessoa amada.O momento
favorece os entendimentos em geral. Bom também para os jogos e

loterias.Procure relaxar e cuidar um pouco mais de si mesmo.

PEIXES - Não tenha receio de tomar as decisões necessárias Lembre
se de que os rompimentos,às vezes.Indicam o início de algo mais sério
e duradouro. Principalmente, não dê ouvidos aos conselhos de falsos
amigos.

A moda do sul

A imagem do sul do país formadora de super modelos está aos poucos
se transformando e caminhando para outros horizontes.
A região sulista do Brasil não está restrita apenas a ser berço das

preferidas dos criadores da moda, a nossa região está se transformando
e buscando evidenciar sua identidade e tendências. Os estados de
Santa Catarina e Paraná são atualmente os principais produtores do
ramo têxtil, mas não ditam as tendências da estação. Desejando
modificar essa situação, as regiões estão abrindo os olhos para uma

questão muito importante que vem ganhando espaço dentro de nosso

corpo acadêmico: a busca pela nossa identidade. O sul de nosso país é
extremamente rico e particular, fruto da colonização européia, adquiriu
traços e particularidades muito expressivas e que podem ser

amplamente exploradas.
Trabalhando nesta questão, o estado do Paraná está sendo palco
durante esta semana (01 - 04 de março) da V edição do Curitiba
Fashion Art, que se realiza na capital, no Centro de Exposições Horácio
Sabino Coimbra. O evento foi idealizado e coordenado pela jornalista
Nereide Michel e pelo produtor Paulo Martins, e envolveu 300

profissionais.
Apresentando coleções do outono-inverno de dez nomes do vestuário

( Sexxes, Enesoe Chan, Ex Madame, Mareu Nitschke, Kamete Cunha,
Silmar Alves, Lafort Collection, Roberto Arad, Koer, Pura Mania) , o CFA
ainda traz em seu bojo os trabalhos e as participações de
universidades, incluindo a Unerj (com a participação da coordenadora
do curso de moda Celaine Refosco e do professor Jorge H. Brognoli.) e
Senais da cidade.Traçando não somente o foco dos desfiles, o evento
que está na terceira colocação nos eventos de moda do Brasil, traz
ainda amostras de trabalhos e projetos de estudantes de moda; em
função disso criou-se o prêmio João Turin que visa premiar o melhor
trabalho da área têxtil, focalizando a diversidade cultural presente no

estado através do tema"Modas da Moda do Paraná': Na área de
conveniência do evento estarão sendo exibidas as exposições do Senai
sobre a imagem antológica da moda na década de 1950.
Em um estado onde o segmento têxtil foi o segundo colocado no

ranking dos setores que mais abriram vagas no estado, e que está se

firmando como segundo pólo de confecção no país o Curitiba Fashion
Art está a cada ano se afirmando como pólo de tendência, ampliando
os·horizontes e contribuindo na construção de uma nova imagem e

identidade para o sul do Brasil.
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Moda Unerj por Daiana Riechel.
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No Laço Jaraguaense·
Venha Participar Das Gravações Do
Novo DVD De João Luiz Corrêa

Informações:
(47) 371-4547

ou

ctglj@ctglj.com.br
Postos de Vendas: Oemarchi Carnes! Casa Carnpeira, Gauchita,

Posto Smurf's e Casa Estância Gaúcha.

Ingressos
Antecipados à

R$ 15,00

Terra &Pampa10 Anos

U

��Wfn1k
,. R$ 30,00 por Pessoa !.-'

• U

li .. BÁSICO - 16:00hs .. AVANÇADO - 18:30hs
tr«: 275-247719991·2355 - e-mail: rmarcoJlo@neltlflO.combr

Por IIdemar Effting 1 ildemar@meupagosul.com.br- www.meupagosul.com.br

Neste ultimo domingo dia 27 de fevereiro, alguns
meia guampa: Meio embriagado, ,

levemente ébrio.

amigos tradicionalistas, que estavam em um evento Anca: Quarto traseiro dos quadrúpedes.
promovido pelo eTG Do Trote Ao Galope, resolveram ir Garupa do cavalo.Otraseiro do vacum.

ao shopping aqui da cidade, neste local por algum Aporreado: Cavalo mal domado,
indomável, que não se dixa amansar. Aplica-

motivo ainda não esclarecido foram muito mal tratados, se,tambémao homem rebelde.

por parte dos seguranças deste estabelecimento. Pois China: Descendente ou mulher de índio,ou

foram barrados na entrada por um segurança os pessoa de sexo feminino que apresenta
alguns dos característicos étnicos das

advertindo com pouca educação que eles não mulheres indígenas; Cabloca, mulher

poderiam tocaro berrante que levavam em mãos. morena;Mulherdevidafácil;Esposa.
Já na praça de alimentação, resolveram tocar o Estropiado: Diz-se o animal sentido dos

cascos, com dificuldade de andar, em

berrante de forma moderada, onde outro segurança já consequência de marchas por estradas
.

com menos educação ainda, chamou a atenção de pedregosas.
nossos amigos, e saiu, então resolveram entre eles que Galpão: Construção existente nas éstánclas

destinadas ao abrigo de homens e de
estavam em uma roda de chope, cantar umas musicas animais; O galpão característico do Rio
como Batendo Água, atitude tal que agradou as Grande do Sul é uma contrução rústica, de

pessoas
;

que estavam ao redor. Resu Itado o nosso regular tamanho, em geral de madeira bruta
e parte de terra batida, onde o fogo de chão

"querido" segurança teve a capacidade de chamar a está sempre aceso. Serve de abrigo e

Policia Militar, causando grande constrangimento a aconchego à peonada da estância e a

nossos amigos. qualquer tropeiro ou gaudério que dele
. necessite.

E agora me fica a questão, esta praça de alimentação , .... uu.u .. u .... uuuuuu .... uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ........ uu ... u .. uu .. uu .. Uu .......... u .........

está lá para as pessoas se comportarem como se

estivessem em uma Igreja? E outro detalhe talvez

poucos lembrem,' mas no ano de 2004 durante a

Semana Farroupilha lotamos o mesma praça de

alimentação com um show de um Grupo Gouchesco,
será que só durante estes shows que movimentam muito

dinheiro é que o tradicionalista gaúcho tem espaço?
Se alguém puder me responder a tais perguntas ficarei
grato.
Ildemar Effting

No ultimo dia 24 de fevereiro, estive prestigiando a

Quinta do Laço, promovida pelo eTG Laço Jaraguaense,que abre
as porteiras para que amigos laçadores tenham espaço
apropriado para o treino de tiro de laço, proporcionando assim
uma diversão saudável.

E. todas as quintas-feiras, laçadores de vários eTG de

Jaraguá do Sul e cidades vizinhas reúnem-se para dar uns tiros de
laço.

O eTG Laço Jaraguaense tem como grande atrativo, a
ótima cancha que é toda iluminada,além de gado de qualidade.
Mas a Quinta do Laço não é só treino, mas também um dia de
encontrar amigos reunir a família, para saborear um bom
churrasco tomar uma cerveja bem gelada e bater um bom papo,
deixando os problemas do dia-a-dia de lado por algumas horas.

A família do eTG Laço Jaraguaense está de parabéns pela
iniciativa e pela organização que é de primeira.

E deixamos nosso convite a todos, laçadores ou não, a
virem, prestigiar a Quinta do Laço, pois C) eTG Laço Jaraguaense
estáTchêsperando de Braços Abertos.

Chimarrita:
Veio com os açorianos e se moldou nos

estados do Sul e inclusive na Argentina.
Rilo:
Juntamente com as country dance
(contradança), Paris importou da Escócia um
reei em formação de roda, utilizando a figura
do 8.Nos salões brasileiros,em torno de 1850,
era muito dançado, passando depois para a

zona rural com o nome aportuguesado para
"rilo".
Xote Inglês:
Dança de salão difundida nas cidades
brasileiras no final do século XIX, por
influência da cultura inglesa.Começou pelos
centros urbanos, executado ao piano e

ganhóu o interior já executado na gaita.
Roseira:
Também é uma dança açoriana resgatada
para a atualidade.

;) Joalheria & Ótica
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. i Em Jamg\1A:M. Mal Deodnro da Fonu:ca,190· gene: t7S-2419.
.

Av, M.1I, Ooo®!'O da F0I1M<:n.1J5· Fono: 275-21104.
Av Gelulio VIIf'(}U, 2611· Fonfl: arC·1Yt!9,

tlffl Jolnvilk:; RUiI, do Plilll,;!(JI:. 4Z9 • FlWO; 4.22-7216

Indústria e comércio de madeiras

312-0280

Ao lado a peonada
responsável pelos
bois no brete, estes
ai fazem um ótimo
trabalho, que
garante aos

laçadores a

diversão.

DEMARCHI
CARNES

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

\

Evento: li lORODEIOCRIOULO

Entidade:CTG CRIOULOS DO CAVERÁ'
Cidade:ARARANGUA

Contato: 48 524-1222

De 1 0/03/2005 à 13/03/2005

Evento: FESTA DAOVELHA

Entidade:CTG PEITORAL DE OURO

Cidade: FLORIANOPOLlS

Contato: 489991-3461

De 11/03/2005 à 13/03/2005

Evento: 7a FESTA NACIOf'JAL DA HORTALIÇA
Entidade:CTG CAMPESTRE CATARINENSE

Cidade:URUBICI

Contato: 49 278-4632

1

CASA CAMPEIRA

Confira nossos
ofertas imperdlveis
I/,·Pa eta Suína Sem Pele , R$ 5,99

Linguicinha de Frango .: R$ 4,99
Costela Recheada R$ 7,95
Alcatra Com Osso R$ 8,90
Frango Inteiro R$ 2,99
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PÁGINA DA CRIANÇA

II

1 DIVERTIDA ESSA TURMINHA DO FUNDO DO MAR, NÊ?
ENQUANTO ELES �RINCAR vod PODE EN(ONTRAR SETE

DIFERENÇAS ENTRE AS DUAS CENAS! o
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(OLOQUE A lETRA INI(IAL DE CADA FIGURA
NAS CASINHAS INDICADAS E VEJA A TRADUÇÃO

DE DUAS PALAVRAS EM INGLfs: SEASHElL E DOLPHIN.
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2 . (OLOQUE A LETRA INiCIAL DE CADA FIGURA NAS CASINHAS INDICADAS
E VEJA (OMO SE ES(REVE POLVO E SEREIA EM ESPANHOL'
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SEASHELL

No último dia
11, nasceu a

belíssima
Helena, a mais
nova

integrante das
famílias
Hqengen e

WeQk.S�us
pai� Aríete e

iiirijll�!I1if\\�':;;tlli!:�!t!BWli;!{I@;[Ij.i'iil(;t"lif Evetson és tão
muito felizes

lindo �i:ltheus Juan
Qreirarc.f.pmpletou 3

ar:linhOS;'rO 41timo dia 03/3,
seus pais (y\o.rgana e Joni
desejam felicidades e lhe

amam muito
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