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VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

Nova tragédia: jovem morre

atropelada por caminhão
Elisângela Pereira tinha

apenas 20 anos e saiu de
bicicleta para trabalhar
ontem de manhã na Ilha da

Figueira. Na esquina da Rua
José Theodoro com Rua
1152 foi surpreendida pelo
caminhão de lixo: morreu

na hora. Elisângela (de
camisa preta, no detalhe,
com uma amiga na praia)
deixa a mãe, a irmãzinha e

dezenas de amigos. Alguns
deles se abraçaram para
chorar em volta do caixão

(foto) no velório simples, na
igreja do bairro. Ontem foi
mais um dia de cão no

trânsito: só numa rua, em

questão de horas, dois,'
acidentes causaram vítimas,

��
e prejuízos. - PAGINA 4- : "

SOLUÇÕES PARA O TRÃNSITO
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Tarifa única até ano que vemI \i I

AMANHÃ NO'CORRE'IO
Na edição deste fim de semana o seu jornal estréia
quatro novas colunas dlárias. São informações
exclusivas para você, leitor e assinante do Correio,
que fazem parte da nova etapa de ampliação do

jornal. E pode esperar: nas próximas semanas,muito
mais novidades.
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FERNANDO BOND

Você vai saber o que diz um documento registrado em cartório
por lideranças políticas locais e que sela um compromisso. para,
as eleições de 20b6.Será respeitado?

IllNHA DE FUNDOI
JULIMAR PIVATTO

A sua coluna de Esporte traz uma informação que liga Jaraguá
do Sul a Madri. Enquanto a Malwee luta pelo título do Mundial
na quadra.o que vai acontecer nos bastidores?

ICORREIO ECONÔMICol
A Weg abriu esta semana um negócio na China, mas aqui
empresários catarinenses lutam para evitar a invasão dos ' í
produtos chineses.Saiba quais são os reflexos na nossa região.

ICORREIO TV I
As novelas,os casamentos na telinha e os namoros na vida real,

f as últimas sobre a programação das principais redes de tv do
País. E a estréia de"A Lua Me Disseja próxima novela das?

mínima: 21 o

AMANHÃ: '''.._ • Sábado de

� nebulosidade variada

�
e pancadas de chuva,
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minima: 21 Omáxima:31° Máxima:32°
HOJE: • Sexta-feira

nublada com

probabilidade de
chuva de 80%,
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Mais um dia violento no
_Q.'
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trânsito de Jaraguá coincidiu
com a presença do enge
nheiro de transporte
Antônio Clóvis Ferraz, o

"C "( fioca na ato com o.

vereador Afonso Piazera),
que recebeu da Prefeitura o

desafio de tentar resolver o
caos das ruas e bairros da
cidade. "Nosso sonho é ter

nenhum caso de morte no

trânsito", garantiu ele ao

Correio do Povo. Na

entrevista, "Coca" anunciou
que a llarifa lJnica para os

ônibus estará implantada no

máximo em um ano.· E
ontem dois engenheiros do
Dnít vieram a Jaraguá para
ver a BR-280 e a ponte do
Portal, na entrada da cidade,
que está com problemas na

estrutura. _ PAGINA 3
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Fim do acordo
A partir de hoje, o Brasil

não tem mais nenhum
acordo com o FMI e está

"dispensado" das imposi
ções econômicas. O anún

cio da não-renovação do
acordo foi feito na segunda
feira pelo ministro da
Fazenda Antonio Palocci.
O acordo, assinado em

setembro de 2002, foi

justificado pelo governo
anterior como uma medida

para enfrentar as turbulên
cias que haviam sido pro
vocadas pelos temores de
vários setores em relação à

previsível vitória do
candidato. de esquerda -

Lula -, na eleição presiden
cial de outubro daquele
ano. O FMI colocou à

disposição do Brasil US$
42,1 bilhões.

O rompimento com o

FMI, apoiado pela oposi
ção, foi possível porque o

Brasil conseguiu uma

virtuosa combinação de

indicadores, consolidados
nos últimos meses: superávit
em transações correntes, o

saldo comercial subiu a

despeito da desvalorização
do real, a indústria ganhou
competitividade e há um

considerável acúmulo de
reservas cambiais. A política
econômica permitiu melho
ra no perfil da dívida públi-

rior e impôs rigoroso contro
le da economia brasileira.
Acrescente ai a liderança
conquistada pelo presidente
Lula no cenário mundial,
que revitalizou a confiança
do país e acalmou os

investidores estrangeiros.
Completam o quadro
favorável as vitórias obtidas

pelo Brasil na Organização

... O rompimento com o FMI foi possível
porque o Brasil conseguiu uma virtuosa

combinação de indicadores consolidados

ca, hoje menos atrelada às

oscilações do dólar. A dívida
externa caiu US$ 16 bilhões
no ano passado e o risco

Brasil registra níveis histo
ricamente baixos.

Não obstante, é preciso
ressaltar que os números

positivos só foram possíveis
porque o atual governo

incorporou à política
econômica práticas adota
das na administração ante-

Mundial do Comércio sobre
os Estados Unidos e União

Européia, algo até então

inconcebível e impossível a
um país em desenvol
vimento.

Por ou tro lado, a não

renovação do acordo com o

FMI traz no bojo o desafio
do PT em quebrar paradig
mas e provar que está

realmente preparado para
comandar o maior país da

América Latina e uma das
mais promissoras nações do
Planeta. "Ao conquistar o

direito de caminhar com as

próprias pernas, graças aos

esforços de todo o povo

brasileiro", o Brasil demons
tra maturidade e segurança
na política econômica

implantada. A aposta agora
está na consolidação dos'
resultados positivos obtidos.

Do outro lado, a

população espera que, para
manter os atuais níveis, o

governo não recorra ao

aumento da carga tribu

tária, já demasiada. O

equilíbrio está na redução
dos gastos públicos e na

capacidade do país em

crescer a uma taxa anual

compatível com a neces

sidade, além, é claro, de
honrar os compromissos
assumidos. A nação respira
aliviada, mas de sobreaviso,
experiências anteriores

impedem o foguetório.

FRASES!�>--------�--------------------�------�

"Era a única saída do governo. Poderia ter resolvido desde ontem ou deixar sangrar até terça
feira.Os burocratas da Fazenda têm essa mania. Sempre querem garantir benefícios tributários"

• RodrigoMaia, líder do PFL na Câmara, sobre a decisão do Planalto em editar uma nova medida provisória em substituição à polêmica
ry)P.�6�2" .. _ , � \ ;'(
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li d I Pessoas & Fatos I
... PALESTINA

Abbasmanda prender
militantes do Fatah
o presidente palestino, Mahmoud Abbas,
ordenou ontem uma ação contra os militantes

.

de Ramallah que desafiaram as exigências de

deposição de armas. Abbas assumiu uma linha

mais dura depois que homens armados da Fatah

dispararam contra o complexo de governo em

Ramallah na noite de quarta-feira, quando ele

estava no local, e atacaram lojas e restaurantes

na cidade. Em outro sinal da falta de lei nos

territórios palestinos, uma multidão incendiou

no lnlclo da manhã barracas usadas como

escritórios pela polícla palestina na cidade de

Tulkarm,depols que policiais dispararam e feriram

três suspeitos.

... EUA
"

fndice de preços sobe
1,6% em fever�iro
o Departamento do Comércio dos Estados

Unidos informou que o índlce de preços dos

gastos pessoais com consumo (PCE) subiu
1,6% em fevereiro, em relação ao mesmo

período do ano passado. O núcleo do índice
subiu 0,2% em relação a janeiro. As estimativas
para o índice eram raras, mas giravam em torno

de um aumento de 0,3%, ante o mês anterior.
O dado do PCE consta do relatório de gastos
com consumo e renda pessoal de fevereiro.

A renda pessoal subiu 0,3%, em fevereiro (as
previsões de.elevação eram de 0,4%). Os
gastos com consumo cresceram 0,5%.

... ITALlA

Rebeldes doCongo vão
pôr fim à luta armada
Uma milfcia rebelde hutu denunciou o

genocídio ocorrido em 1994 em Ruanda e

anunciou a suspensão das operações armadas
na região. Radicais hutus são acusados de

orquestrar o genocídio de membros da etnia

tutsi e de hutus moderados em Ruanda mais
de uma década atrás. O anúncio, feito ontem

pelas Forças Democráticas de Libertação de
Ruanda (FDLR), em Roma, ocorre depois de
quatro dias de negociações realizadas em

Roma com representantes da República
Democrática do Congo (ex-Zaire) e da
Comunidade Santo Egídio, um grupo católico

que media conflitos ao redor do mundo.

"'HOLANDA

Crimes noSudãodevem
serjulgados pelaONU
o Tribunal Criminal Internacional está se

preparando para uma possível investigação de
crimes de guerra na região de Darfur, no Sudão,
um importante caso que as autoridades disseram

que pode confirmar a Ieqltírnldade do tribunal.

Espera-se que o Conselho de Segurança da ONU
vote uma resolução que irá autorizar a instauração
do processo contra os suspeitos de crimes de

guerra sudaneses pelo tribunal, cuja criação foi
fortemente combatida pelos Estados Unidos. �
provável que a resolução seja aprovada, uma vez
queWashington estava retirando as objeções de
enviar o caso do Sudão para o tribunal.

... GRA-BRETANHA

. PríncipeCharles chama
jornalistas demalditos
o príncipe Charles deu mostra do
descontentamento com a imprensa durante

sessão de fotos com os filhos nas férias anuais

da família real em uma estação de esqui na
Sufça. Ao posar com os filhos, os príncipes
William e Harry, oito dias antes do casamento

com Camilla Parker Bowles, Charles, referindo
se aos jornalistas e fotógrafos, comentou:
"Malditas pessoas. Eu detesto fazer isso':
Microfones instalados no local capturaram o

comentário do herdeiro do trono britânico.

Camilla, que não sabe esquiar, ficou na Grã

Bretanha realizando os últimos preparativos
para o casamento, marcado para 8 de abril.

... INDONtSIA

Vítimas de terremoto

aguardam ajuda oficial
Fortes chuvas, pontes derrubadas e estradas em

péssimo estado dificultavam a ajuda às vítimas

do mais recente desastre natural a atingir a
Indonésia, lamentou o presidente Susilo

Bambang rudhoyono enquanto sobreviventes
revoltados exigiam auxílio três dias depois de
um forte terremoto ter deixado centenas de
mortos e milhares de desabrigados. Enfrentado
por um grupo de sobreviventes faminto e

revoltado em Gunung Sitoli, o ministro de
Assuntos Sociais, Bachtiar Chamsyah, admitiu
que a resposta do governo foi lenta, mas disse
acreditar que a situação esteja melhorando.
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SUA OPINIÃO

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

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

correções ortográficas e gramaticais necessárias.

o que as escolas não

ensmam

Este texto já circulou na internet há algum tempo atrás,
mas é muito interessante e deveria ser aplicado em todas
as escolas no Brasil e no mundo, pois apresenta uma

realidade muito cruel do mercado de trabalho e da vida
adulta que o estudante não aprende na sala de aula.

Aqui estão alguns conselhos que Bill Gates
recentemente ditou em uma conferência em uma escola
secundária sobre 11 coisas que estudantes não

aprenderiam na escola. Ele fala sobre como a 'política
educacional de vida fácil para as crianças' tem criado
uma geração sem conceito da realidade, e como esta

política tem levado as pessoas a falharem em suas vidas

posteriores à escola.
Muito conciso todos esperavam que ele fosse fazer um

discurso de uma hora ou mais ... Ele falou por menos de 5

minutos, foi aplaudido por mais de 10 minutos sem parar,

agradeceu e foi embora em seu helicóptero a jato ...

Regra 1: A vida não é fácil- acostume-se com isso.

Regra 2: O mundo não está preocupado com a sua

auto-estima. O mundo espera que você faça alguma coisa

útil por ele antes de sentir-se bem com você mesmo.

Regra 3: Você não ganhará R$ 20.000 por mês assim

que sair da escola. Você não será vice-presidente de uma

empresa com carro e telefone à disposição antes que você

tenha conseguido comprarseu próprio carro e telefone.

Regra 4: Se você acha seu professor rude, espere até

ter um Chefe. Ele não terá pena de você .

Regra 5: Vender jornal velho ou trabalhar durante as

férias não está abaixo da sua posição social. Seus avós têm
uma palavra diferente para isso: eles chamam de

oportunidade.
Regra 6: Se você fracassar, não é culpa de seus pais.

Então não lamente seus erros, aprenda com eles.

Regra 7: Antes de você nascer, seus pais não eram tão

críticos como agora. Eles só ficaram assim por pagar as

suas contas, lavar suas roupas e ouvir você dizer que eles
são 'ridículos'. Então antes de salvar o planeta para a

próxima geração querendo consertar os erros da geração
dos seus pais, tente limpar seu próprio quarto.

Regra 8: Sua escola pode ter eliminado a distinção
entre vencedores e perdedores, mas a vida não é assim.

Em algumas escolas você não repete mais de ano e tem

quantas chances precisar até acertar. Isto não se parece
com absolutamente nada na vida real. Se pisar na bola,
está despedido, rua!!!!! Faça certo da primeira vez.

Regra 9: A vida não é dividida em semestres. Você

não terá sempre os verões livres e é pouco provável que
outros empregados o ajudem a cumprir suas tarefas no

fim de cada período.
Regra 10: Televisão não é vida real. Na vida real, as

pessoas têm que deixar o barzinho ou a boate e ir trabalhar.

Regra 11: Seja legal com os Cdfs (aqueles estudantes
que os demais julgam que são uns babacas). Existe uma

grande probabilidade de você vir a trabalhar para um

deles".

".

Gerson Costa, acadêmico do curso deMarketing da Unerj
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SEXTA-FEIRA,1 de abril de 2005

� Proibido
o artigo 37 da Constituição Federal

proíbe que as adminisj:rações públicas
exibam, nas publicidades institucionais,
símbolos ou imagens que caracterizam

promoção pessoal de autoridades ou

servidores públicos. E estabelece

punição,"nos termos da lei';para a não

observância do dispositivo cons

titucional.
Assim, a aparição de secretários,

presidentes de fundações ou autarquias
e autoridades governamentais nas

p�blicidades da Prefeitura é ilegal,
sujeita a penas previstas em lei.

� Aliás
A questão deve ser objeto de análise
dos órgãos responsáveis pela
fiscalização dos recursos e atos públicos
- Ministério Público, Câmaras de
Vereadores e até Procuradorias Jurídicas
das Prefeituras, para se evitar que as

administrações públicas incorram em

ilegalidades.
Até porque, se forem registradas ações
desta natureza, o prejuízo pode ser

grande tanto para o "artista'; que pode
ficar inelegível, quando à administração,
que responderá judicialmente pela
inconstitucionalidade. A não ser que ...

� Oindin
A Câmara de Jaraguá do Sul decide, na
sessão da próxima segunda-feira, sobre
o repasse de RS 100 mil do orçamento
do Legislativo Municipal à Associação dos
amigos do Esporte Amador (leia-se time
de futsal da Malwee).
De acordo com o presidente da Câmara,
Ronaldo Raulino (PL), os vereadores
analisam ainda a possibilidade de

repasse de recursos também para o

Corpo de Bombeiros, hospitais, clubes
de tiro, de futebol amador e demais

associações e entidades de utilidade

pública.

PANORAMA

� Comsea
Integrantes do Comsea (Conselho
Municipal de Segurança Alimentar) de
Jaraguá do Sul, liderados pelo presidente
José Pendiuk dos Santos, o Zé Padre,
participaram ontem à tarde da reunião
do Conselho Estadual, em Florianópolis.
Na pauta, a atuação dos conselhos em

Santa Catarina - ações, programas e

propostas de inclusão social e combate
de à fome.
De acordo com um dos conselheiros de

Jaraguá do Sul, a equipe pretende
também recolher subsídios e infor

mação sobre o programa Fome Zero.

CAOS NO TRÂNSITO

� Reunião
Acontece hoje, em Erval

Velho, o Encontro Estadual do
Fórum de Prefeitos e vices
do PT, que discute, entre
outras coisas, "os desafios e

perspectivas do PT" e "a

relação dos munidpios com

o governo federal':
O encontro reúne, além dos

prefeitos e vices do Estado,
vereadores, deputados, a

senadora Ideli Salvatti e

lideranças petistas estaduais
e nacionais.

UCoca" promete a tarifa única até ano que vem
CAROLINA TOMASELLI

Doutor em Engenharia de Transportes, Antônio Clóvis
Ferraz tem um desafio em Jaraguá do Sul: solucionar
os problemas de trânsito, a começar pela redução
drástica no número de acidentes. "Nosso sonho é ter

nenhuma morte no trânsito em Jaraguá do Sul';
resumiu.
Professor do departamento de transportes da USP

(Universidade de São Paulo),"Coca';como é conhecido,
está prestando serviços de consultoria para a Prefeitura
desde janeiro, quando visitou a cidade pela primeira
vez e diagnosticou problemas na "qualidade e

eficiência" do transporte público. Este, aliás, é outro
grande desafio do engenheiro, que prometeu em no

máximo um ano implantar a chamada Tarifa Única.Com
el� o passageiro vai poder ir a qualquer lugar da cidadeI "." r ,Ó, 1 í(' ,�- ./ t . ',J_ t':

•
,

-

•

pagando �9, uma passagem. . ,

Correio - O transporte de Jaraguá do Sul é considerado um

dos mais violentos do país. O senhor já conseguiu identificar
por que?
Coca - O trânsito apresenta muitos acidentes e acidentes graves.
No ano passado tivemos cerca de 50 mortes eu uma das principais
causas é a velocidade alta. O que estamos fazendo no momento é

conhecendo bem a cidade, conhecendo a forma como o trânsito da
cidade ocorre. Estamos fazendo pesquisas para detectar os vários
problemas que existem, de velocidade, de congestionamento, etc.,
e, a partir daí, vamos definir quais serão os remédios que serão

aplicados no sentido de reduzir velocidade. O objetivo é reduzir
drasticamente os acidentes, sobretudo os graves. Nosso sonho é ter
nenhuma morte no trânsito em Jaraguá do Sul.

� lia objetivo é reduzir drasticamente os

acidentes, sobretudo os graves. Nosso
sonho é ter nenhuma morte no trânsito" Piazera elCoca" no cenário do seu desafio: o trânsito de Jaraguá

Correio - O projeto de reengenharia do trânsito tem prazo
para ser executado?
Coca - Na verdade, quando se fala de transporte urbano, a gente
falade uma preocupação do prefeito, de melhorar esse transporte,
fazer um transporte mais eficiente. A questão do trânsito preocupa
muito, os congestionamentos e acidentes de trânsito, e também o

sistema viário. Temos que pensar no futuro, como fazer com que ele
seja expandido de maneira racional e a luz dos recursos disponíveis
da Prefeitura. O sistema viário de uma cidade pode ser comparado
ao sistema circulatório do ser humano. O sistema circulatório do
paciente J araguá do Sul está apresentando problemas, em alguns
locais as veias estão entupidas e outros o sangue está com uma

velocidade muito alta e pode provocar um derrame. Então estamos

passando esse paciente por vários exames, estamos fazendo pesquisas,
levantamento de dados para depois então prescrever o remédio, seja
para melhorar o transporte público, para melhorar o trânsito e para
ter um planejamento viário pro futuro adequado para a cidade.
Sempre trabalhando em conjunto com os técnicos locais, ou seja,
não vamos esquecer que J araguá do Sul tem uma história, projetos
foram desenvolvidos, refletidos, pensados. Estamos examinando tudo
isso e conversando com os técnicos para que as soluções sejam de
consenso.
Correio - Com relação aos problemas de sinalização, buracos
na rua, calçadas, ciclovias, qual o projeto que o senhor está
elaborando para dar qualidade à estrutura viária?
Coca - No mundo todo, hoje o pedestre é o foco principal, então nós
ternos que nos preocupar com o pedestre. Temos que ter calçadas'

em bom estado, possibilitar ao pedestre cruzar uma via de grande
movimento com segurança, enfim, o ser humano é mais importante
-que a 'máquina. Mas é claro que o ser humano depende da máquina
para se deslocar, então temos que estar preocupado com as bicicletas,
que possam ser utilizadas de maneira segura, com o carro, com

ônibus. Na verdade temos que ter um enfoque multimodal, ou seja,
examinar todos os aspectos. Por exemplo, é preferível entre evitar
um congestionamento ou evitar uma morte? É claro que é preferível
evitar uma morte. Então tem que ter Um enfoque no sentido de, em
primeiro lugar, ter segurança, aísim, em segundo lugar ter fluidez e,

no terceiro lugar, ter o máximo de conforto e comodidade para os

usuários.

� IINo mundo todo, hoje o pedestre é o
foco principal, então nós temos que nos

preocupar com o pedestre"
Correio - Sobre o Transfácil. O projeto já foi aprovado pelo
Bndes (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômiço
Social) e espera apenas a liberação, pelo Tesouro Nacional, de
R$ 43 milhões. O projeto vai implantar a tarifa única, com a

construção de terminais de ônibus descentralizados, ruas
exclusivas para ônibus, mudança na sinalização e construção
de calçadas e ciclovias. O que o senhor acha do projeto?
Coca - O projeto Transfácil é um projeto que foi refletido na cidade,
foi pensado e foi encaminhado ao Bndes para liberação de recursos.

Eu, particularmente, não sei qual a situação do projeto hoje. Agora,
é um projeto que foi desenvolvido alguns anos atrás, ele tem que ser

estudado, reestudado, reanalizado, e, eventualmente, feitas algumas
adequações ao momento presente. Uma coisa que tem que se

examinar é a questão da liberação de recursos, se isso vai ocorrer e

qual o montante quevai ser liberado para adequar o Transfácil à
realidade atual e à realidade financeira. Não adianta ter um projeto
que custa muito caro e não ter os recursos para executar. Então o

que nós estamos fazendo em termos de transporte público é

reestudar, reanalizar, refletir sobre o Transfácil e tentar caminhar no
sentido de adequá-lo a realidade atual em termos de movimentação,
da demanda de transporte, e compatibilizar com os recursos

financeiros disponíveis.

� "Estamos reestudando o Transfácil para
adequá-lo à demanda de transporte e

compatibilizar com os recursos disponíveis"
Correio - Então o senhor vai estudar o projeto para readequar
a todas as outras modificações que serão feitas no sistema
viário?
Coca - Claro. Sobretudo a questão do transporte público, que estamos
bastante concentrados nesse momento, estudando, juntamente com

os técnicos da Prefeitura e autoridades. Tem nos acompanhado o

Afonso Piazera, que conhece a alma da cidade e participou dessa
parte do planejamento do transporte. Reavaliando, já podemos dizer
que avançamos bastante, falta ainda uns 20% para a gente ter as

conclusões finais.
Correio - Pelas avaliações que o senhor fez até o momento, .

acha que é possível implantar a tarifa única em Jaraguá do
Sul?
Coca - A tarifa única é possível de ser implantada e ela vai ser

implantada no atual governo.
Correio - O senhor tem alguma idéia do valor desta tarifa?
Coca - A tarifa hoje é R$ 1,80, que mantém o sistema funcionando!
mantém o equilíbrio econômico e financeiro do sistema, o que é·', ,

importante. Mas com a tarifa única a população vai ser bastante
beneficiada porque as pessoas vão poder sair da sua casa e ir para
qualquer lugar da cidade pagando uma única vez. Isso, sem dúvida,
é um compromisso do atual governo e vai ser colocado em prática.

� "A tarifa única é possível de ser

implantada e ela vai ser implantada
no atual governo"

Correio - Qual o prazo para cumprir seu trabalho em Jaraguá
do Sul e em quanto tempo o trânsito vai estar remodelado?
Coca - Temos três fases bem claras. Uma fase é a de diagnóstico, de
você efetivamente levantar quais são os problemas, digo, levantar
de forma técnica e científica. A partir daí desenvolver os planos e

projetos e depois tem a fase de implantação. O que podemos adiantar
-

é que na parte em que está mais avançada, talvez seja a parte de
transporte público, eu acredito que dentro de dois ou três meses a

gente tenha novidades no sentido de estar com as coisas mais ou
menos concluídas em nível de projeto, para aí sim iniciar a efetiva
implantação das ações.
Correio - E essas ações devem começar quando?'
Coca - Temos uma expectativa com relação ao transporte público
de ter uma melhoria significativa da qualidade e a integração
tarifária, a passagem única, num prazo máximo de um ano, já
efetivamente implantado e funcionando. Na questão do trânsito é

possível que algumas mudanças, mais necessárias, também sejam
implementadas ao longo desse ano. Mas é evidente que a construção
de uma ponte, por exemplo, demanda recursos e vai depender de
recursos externos, porque a Prefeitura, nesse primeiro ano, está numa

situação relativamente difícil.
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CAOS NO TRÂNSITO

Jovem morre a ropelada por caminhão de lixo
MARCIA BENTO

� Elisângela saiu
cedo de bicicleta

para trabalhar. Não
voltou mais pra casa

JARAGUÁ DO SUL - Alegre,
divertida e muito "gente boa". É
assim que os parentes e amigos de
Elisângela da Cruz Pereira, 20
anos, a descrevem. Hoje cedo,
quando ia para o trabalho de

bicicleta, foi atropelada por um

caminhão de lixo. O acidente foi.
às seis e meia da manhã, na Ilha
da Figueira. Para os amigos só

sobrou a tristeza de perder uma
confidente, parte do que unia um
grupo de pelo menos 15 jovens.
Elisângela morava com a mãe e a

irmã de 5 anos. Ajudava no

orçamento, cuidava da menina e

da casa.

Êlisãngela trabalhava há quase
um ano na Gradual. Todas as

manhãs ela saia!de casa, na Rua

Águas Claras e ia de bicicleta para
a empresa, seguindo pela Rua José
Theodoro Ribeiro. Ontem ela não

conseguiu completar o caminho.
Na esquina com a rua 1152,
quando a bicicleta entrava na rua
de barro, ela foi surpreendida pelo
caminhão de lixo da Engepasa.
Foi tudomuito rápido: Elisângela
morreu na hora.

Na casa da esquina, a

moradora Truli Froelich acordou
com o barulho da batida. "Só ouvi
uma pancada e achei que alguém
tinha batido no pé de banana",
conta ela, dizendo que não ouviu

nenhuma freada. Ela e a família

explicaram que o caminhão vem
do centro, recolhendo lixo, e entra
na rua para continuar o trabalho.
"Eles vêm muito rápido, entre um

lixeiro e outro o caminhão acelera
muito", conta a filha de Truli,
Kátia Prochnow, que tem medo
da velocidade dos caminhões por
causa das duas filhas pequenas.

"Depois dessa tô com mais medo
ainda".

Os moradores do bairro acham

que o trânsito da Rua José.
Theodoro Ribeiro é muito

violento. O dono do

supermercado Kasmierski, José
Kasmierski, diz que muitos

clientes j á sofreram acidentes ao

sair ou entrar no supermercado.
"O problema é que aqui passa
muito trânsito pesado e as pessoas
só diminuem quando estão em

cima da lombada eletrônica".

Enquanto isso, as estatística da
violência no trânsito emJaraguá
do Sul só crescem. Os Bombeiros
Voluntários atenderam mais sete

acidentes entre a meia noite e às

16h30 horas de ontem. Um

balanço trágico para a cidade:
foram nove vítimas em poucas
horas.

Nota de Agradecimeto
Profundamente consternados com o falecimento de nosso querido esposo,
pai, sogro e avô

MANFRED WILHELM ALBUS

Ocorrido na data de 26 de Março de 2005, às 06:15h
em Joinville, com a idade de 69 anos, 10 meses e 07

dias, queremos por intermédio desta, agradecer
sensibilizados a toda a equipe de Médicos e

Enfermeiros do Pronto-Socorro, Centro Cirúrgico e

UTI do Hospital São José de Joinville, aos amigos, pela
atenção e dedicação dispensada, ao Corpo de
Bombeiros de Barra Velha, à Funerária Haas - em

especial aos Srs. Marco Sell e Marcelo Juvêncio, e ao

querido Pastor Cláudio Herbets pelas belíssimas e

confortantes palavras proferidas na Cripta e à beira do
túmulo.

Finalmente, desejamos externar nossos melhores aqradecimetos a parentes,
amigos, vizinhos e conhecidos, que nos-confortaram com gestos e palavras,
que acompanharam o nosso Manfred até sua última morada, agradecemos
também a todos que enviaram coroas, telegramas, cartôes de pesar e fizeram

Iigaçôes telefônicas nos confortando.

Aproveitamos para convidar a participarem da Missa de 7° dia, a realizar-se na

Matriz São Sebastião nesta Sexta, dia 01/04/2005 às 19 horas e do Culto em sua

Memória, na Paróquia Apóstolo Pedro ( Igreja Evangélica Confissão Lutherana
do Centro) no Domingo, dia 03/04/2005 às 09 horas.

Jaraguá do Sul, março de 2005.

Vva. Sônia Marquadt Albus, Edilene Albus, José Albus Neto, Paulo Albus e

Familiares.

As amigas de Elisângela se encontram para ir ao velório e não resistem: se abraçam para chorar

Dois acidentes na mesma rua
<'

Esta mulher saiu ferida de uma batida ao meio-dia na mesma ...

...esquina onde horas depois esta Fiorino bateu contra o muro

Entre os oito acidentes de trânsito atendidos pelos Bombeiros ontem, dois
foram namesma rua.Mesmo sem constar da lista dasmais perigosas da cidade
(aWaldemarGrubba é agrande campeã) aRuaJosé Emmendoerfer contabiliza
um acidente por dia. O cruzamento com aRua Amazonas é um dos trechos
mais problemáticos.A rua, que é de paralelepípedo e temmão dupla, vira pista
de alta velocidade. Para aumentaro pânico dosmoradores, a região é cheia de
casas e muitas crianças brincam nas calçadas e às vezes até nomeio da rua. O

primeiro acidente foi ao meio dia. Dois carros bateram. Um deles rodou e

invadiu a calçada.Amotorista, Nanci Solange Zimmermann, de 50 anos, foi
levada parao hospitalJaraguá com dores no peito.Quatro horas e meia depois,
outro acidente na mesma esquina, bem parecidos. Um deles rodou e também
entrou na calçada, só que desta vez do outro lado da rua.

Uma amiga
Por ironiadodestinoomaiorsorj,

de Elisângela da Cruz Pereira enl
deixar de andar de bicicleta e ser ma:

t

umamotorista na loucura do trâns,
deJaraguádo Sul. Ela tinha começ�
as aulas para tirar a carteira d

habilitação. A amiga Cíntia Man i
Goldarcker dividiaomesmo sonho. 'i
gente ia comprar as nossasmotoneta
Bis no fimdoano", conta ela. EU, comi
era conhecida pelos amigos, era que�
unia a turma. "Sempre que eu.

conhecia alguém e falavaque morav�

aquime perguntavam se eu conhecrn �
a Eli", conta a prima, amiga t!
confidente Leonice Tavares. As
meninas já estavam começando a

pensar no fim de semana. '�gente
sempre se encontrana casa de alguém
e depois decide pra onde ir. Às vezes

. vamos num bar, às vezes dançar",
conta Cíntia, que era uma das mais
tristesontemnovelório,onde as alllÍgal
se abraçaram para chorar

Aomesmo tempo que era alegre
e festeira, Eli também era responsável
e religiosa. Em casa ela ajudava amãe

com as contas, no cuidado com a casa

e principalmente com a irmã mais

nova. "Quando eu encontrei coma

menina, a primeira coisa que ela me

disse foi: madrinha, um caminhãode
lixo passou em cima da cabeça da

mana, ela tá no Hospital", lembra
emocionada Sidinéia Pereira. "Eu ja
sabia que ela tinhamorrido, mas não

tive coragem de contar".

Vans passam por vistoria

As vans foram vistoriadas no pátio do Ginásio Arthur Müller

JARAGUÁDO SUL-Umaparceria
entre aPrefeitura e oNutran (Núcleo
de Trânsito da Acijs - Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do
Sul) vistoriou todos os itens básicos de
segurança exigidos para as vans de

transporte escolar e comercial. Foram
avaliadas 40 vans e todas ganharam
selos. Os motoristas também foram
cadastrados e ganharam crachás de

ídentíficaçâo.
Com os selos, a Divisão de

Trânsito da Prefeituraespera facilitar
o trabalho dos fiscais e também dos
pais e usuáriosde vans. 'Agente espera
contarcom a colaboração dos pais na
fiscalização, porque a segurança é o

que importa", disse o diretor da
Divisão de Trânsito Sérgio Zapetla.
Entre os itens vistoriados ontem
estavam a documentação do carro,
do motorista e da empresa, além de
faixas laterais que indiquem o tipo de
transporte e algumas mudanças
intemas nas vans, como luz e cintos
de segurança. Itens de segurança

comuns, como pneus, piscas e luzes
também foramanalisados.

Os associados doNutran querem
que a Prefeitura mude a Lei

municipal que obriga todas as va!lS

serem substituídas com seis anos de

uso, ou seja, aquelas fabricadas em99
devem ser "aposentadas".O consultor
doNúcleo,Alberto IsraelZeni, explica
que ganharmais anos de vida útil ne
veículo não é o mais importante. ''A

prefeitura precisa compreender que
existem carros novos que estão m�
conservados e algunsmais velhos que
estão em bom estado. Isso não

prejudica em nada a segurança diJ5

pessoas que andam nestas vans".
Adivisão deTrânsito já planejoU

o próximo passo para garantir a

segurança nos meios'de transporte
alternativo da cidade: fiscalizar todos
os táxis. "Estamos atualizando uUla

leimunicipal que regulamenta coUlO

devem ser os carros e os cursos dos
taxistas. Depois vamos fiscalizardes
também".
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Batatas .gigantes na merenda

dos alunos da Ribeirão Molha
CESAR JUNKES

Ivete plantou as batatas e não esperava que ficassem tão grandes

}ARAGUÁ DO SUL - Duas
batatas-doces gigantes foram
colhidas da horta da Escola

Municipal Ribeirão Molha.
Uma delas pesa 3,7 quilos e a

outra, 2,6 quilos e serão servidas
na merenda escolar dos alunos.
As batatas foram plantadas no

final do ano passada pela
funcionária da escola Ivete
Salete Dalagnol. Ela cuida da
horta junto com a colega Rosinei
Zucoloto da Silva. Segundo
elas, essa é a primeira vez que
nasce uma batata-doce tão

grande. Quem colheu as batatas
foi o atual responsável pela
horta, Irineu Pawlak.

A Escola Ribeirão Molha
tem 200 alunos e tradição em

horta. As batatas foram

plantadas justamente para que
nascesse alguma coisa durante
as férias de verão. Agora, Irineu
está trabalhando a terra para
nova semeadura. De acordo
com o diretor Cláud-io Roberto

Ribeiro, serão plantados vários
tipos de verduras e ervas

medicinais, usadas em chás.

GERAL

Chagas: suspeitos continuam
sendo submetidos aos exames

]ARAGUÁ DO SUL - A

Vigilância Epidemiológica enviou
mais 34 amostras de sangue para os
laboratórios credenciados em

Joinville. As amostras são de pessoas
que não apresentam sintomas do
Mai de Chagas, mas tomaram

caldo de cana na BR-10 1 no

período de IOde fevereiro a 20 de

março. A cota diária para Jaraguá
do Sul é de 24 exames, "mas, como
sobraram cotas nos outros

municípios da 24a Gerência de

Saúde, conseguimos enviarmais",
explica a supervisora do setor de

Epidemiologia, Denise Thum,
Agora a Vigilância tem no

estoque amostras de sangue de 136

pessoas sem sintomas. Enquanto
todo o sangue estocado não for
encaminhado para os laboratórios
de Joinville, a Vigilância não vai

chamar nenhuma das pessoas que
estão na lista de espera. O cadastro
continua e até ontem a lista era de
1900 pessoas. Nenhuma amostra foi
enviada para o Lacen (Laboratório

Central do Estado) em Florianó

polis, autorizado a fazer os exames
de pessoas com sintomas do Mal
de Chagas.

No .Paraná, três casos foram
confirmados por ingestão de caldo.
Duas novas contaminações foram
divulgadas. Uma criança de cinco
anos e uma mulher, que estiveram
em Santa Catarina, estão
hospitalizadas em Curitiba. - Na

semana passada foi confirmado o

primeiro caso registrado no Paraná.
O paciente é um caminhoneiro que
tomou o caldo próximo àBR-101, em
Navegantes, em Santa Catarina.

Apesar de terem sido verificados no

Paraná, casos de pessoas de fora do
Estado estão nas estatísticas de Santa
Catarina. Em outros Estados também
aumenta o número de casos de

suspeita de contaminação. Em

Americana, no interior de SãoPaulo,
uma mulher de 43 anos que
consumiu caldo de cana nas férias
em Santa Catarina apresenta
sintomas de mal de Chagas.

ARQUIVO CORREIO

Denise: aos poucos, a situação está ficando sob controle

Valério,Vasel é solto por decisão do Juiz criminal
}ARAGUÁDO SUL - o comerciante

ValériaVasel, de 43 anos, presona terça
feira em flagrante por ter tentado
assassinarapróprio cunhadoVanderlei
Müller, de 33 anos, ganhou liberdade
provisória nanoite de quarta-feira.O
luesulsrírurodaVaraCriminal,Rafael
Osório Cassiano, atendeu o pedido
depois de verificar que Valéria Vasel \

não tinha antecedentes criminais, tem
trabalho fixo e residência. Ele já estava
na Presídio Regional de Jaraguá
quando foi liberado.

A tentativa de assassinato

aconteceu às oito e meia da noite de
terça-feira, em frente aoBar e Cancha.
A briga começou um dia antes numa
festinha de família. Na terça Valéria
apareceuna casada sogra ameaçando
Vanderlei demorte.A sogra disse que

RAPHAEl GÜNTHER

Vanderlei continua internado em tratamento no São José

este parecia estar alterado por causa
da bebida. Valéria foipara obar, onde
estavaVanderleie logo depois três tireis
foram disparados. Dois atingiram o

carro e um terceiro acerou a perna
direita do cunhado. Vanderlei foi
levado para oHospitalSãoJosé, onde
ainda está internado.

Retirada mais uma família da área de risco
}AAAGUÁ DO SUL - A família do

jardineiro Laudelino de Oliveira, de
, 37 anos, foi transferida ontem para o

Jaraguá84. Eles estavammorandoem
Uma área de risco no Morro da Boa
Vista.A espo- sa, NeusaXaviel, de 24
anos, e os três filhos, de 7, 5 e 1 ano vão
finalmentemorarem um local seguro.
O casal já sabia que a área doMorro
era da Prefeitura, mas mesmo assim
COmcomprou acasanoMorrodoBoa
VistaporR$ 600. "Era aúnicamaneira
de teronde viver", disse. Elesmoravam
alihá 10meses.

O casal-está cadastrado no setor
de Habitação da Prefeitura desde

novembrodoanoJ:n5Sado. 'Acasacnde
el -

.

es vaomorar foi desocupada porque
OS antigos moradores acharam uma

A casa foi desmontada pela Prefeitura: família vai ser transferida

casamelhor", dizosecretárioéxecutivo
. do Comdec (ConselhoMunicipal de
Defesa Civil), Carlos Alberto Dias.

Segundo ele, aPrefeitura deve ajudar
todas as famíliasque foram cadastradas

pelo Conselho e estão morando em
áreas de risco. "Cinco por cento dos

I imóveis construídos em conjuntos
habitacionais estão reservadas para
estas famílias".

Obra do Centro Vida está
J

muito lenta e vai atrasar
CESAR JUNKES

Este pintor é o único que aparece há 15 dias no Centro Vida

}ARAGUÁ DO SUL - Apenas um
operário trabalha na obra do Centro
Vida. Nelson Cardoso, 35 anos, é

funcionáriodaDe FariasConstruções
e deve levar mais alguns dias para
terminaro trabalho, que é lixar todo o

piso e retocar as paredes. A obra foi

inaugurada antes das eleições sem

estar pronta, foi abandonada em

dezembro do ano passado por falta de
pagamento e reiniciada emmeados
deste mês.

Há cerca de quinze dias, o

secretário de Sàúde Alfredo
Guenther garantiu que até o final do

mês passado o Centro Vida estaria

funcionando, mesmo que

parcialmente, oferecendo atendi
mento especializado. A obra já
consumiu quase R$ 1 milhão e deve
custar um pouco mais, já que, além
doacabamento que está sendo feito,
falta ainda um elevador.

O secretário de Saúde garantiu
que o Centro Vida vai funcionar,
desafogando omovimento registrado
no PAM (Pronto Atendimento

Médico), que atualmente funciona
no mesmo prédio do INSS, na
AvenidaGetúlioVargas.

Na Penitenciária Industrial
de J:oinville, o trabalho

é a grande lição.

secretaria de Estado da
segurança Púbica e
Defesa do CIdadão

Joinville vai abrigar uma das obras mais inovadoras na área da segurança
no Estado: a Penitenciária Industrial. Emfase de conclusão, a penitenciária,
primeira do gênero em Santa Catarina, vai oferecer um novo modelo de

reabilitação de detentos, por meio do trabalho. Para o administrador do
Presidia Regional de Joinville, este é um projeto sério de recuperação:
enquanto cumpre sua pena, o detento aprende uma nova profissão e tem

a chance de voltar para a sociedade. como um novo cidadão.
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lJil> STF ensaia la Súmula Vinculante

OMinistro doSupremoTribunal Federal (5TF), Cezar Peluso, vai propor aos seus
colegas a edição da primeira súmula vinculante da história da corte,Omagistrado
pretende transformar em determinação oficial, a ser cumprida pelas demais
instânciasdo PoderJudiciário, o entendimento pelo qual cabe à Justiça comum o

julgamento de ações de dano moral decorrentes de acidentes de trabalho. Isso
mesmoapósa EmendaConstitucional n°45, da reforma do Judiciário, ter definido
a Justiça doTrabalho comoa responsável pela análise doterna'Esse éum bom tema

para se tornara primeira súmula vinculante do Suprerno'dlsse oministroaoValor.
No dia 10 demarço, o Supremo julgou uma ação de dano moral decorrente de
acidentede trabalho e, por oito votos a dois, osministrosdefiniram a Justiça comum
como o foro competente para analisar a questão.OsMinistros Peluso eCelso de
Mello lideraram o posicionamento dos colegas nesse sentido."Quando acontece
um acidente de trabalho, pode haver urna ação por conta do acidente e uma ação
de indenização pordanomoral decorrentedesse acidente. Não convém que duas

Justiças julguem processos originados de um único fato'explíca Peluso.Para ele,
pode acontecer uma situação esdrúxula, na qual a Justiça comum pode não

reconhecer a culpa do empregador no acidente e, ao mesmo tempo, a Justiça
trabalhista poderá condenar a empresa pordanomoral."Asdemais ações pordano
moral continuam de competência da Justiça doTrabalho, a única exceção é para os
processos
decorrentes deaddentes'cornpleta oministro.
Oentendimento doSupremo só foi possível graçasa um deslizedos parlamentares.
Ao aprovarem a Emenda Constitucional n° 45, que estabeleceu a reforma do
Judiciário, os parlamentares incluíram o inciso VI ao artigo 114 da Constituição,
pelo qual cabe à Justiça doTrabalho julgar"as ações de indenizações por dano
moral ou patrimonial,decorrentes da relação de trabalho'Porérn.esqueceram-se

,

de alterar o inciso I do artigo 1 09, deixando em aberto a interpretação dotema. A
decisão tem sido criticada pelosmagistrados trabalhistas.
AAssociaçãoNacionaldosMagistradosdoTrabalho (Anamatra) divulgoumanifesto
contra o posicionamentodoSupremo. Foi divulgada uma decisão daQuartaTurma
doTribunal SuperiordoTrabalho (TST) sobre um processo que tratava do assunto.
Osministros declararamcomode competência da Justiça comum as ações de dano
moral em função de acidentes de trabalho.O relator do caso, IvesGandraMartins
Filho,dissetertomado a decisão por obedecera"disciplina judiciária'Ern outras
palavras,oministroafirmou seguiroentendimento do STF.Mas o assunto está longe
de ser resolvido.Tribunais inferiores não têm feito omesmo que oTSTetêm julgado
conforme seus próprios entendimentos. Uma decisão recente - e posterior ao
julgamento do Supremo- doTribunal Regional doTrabalho (TRT) da 2a Região
condenou uma empresa podedanomoral.
Oministro Peluso,do STF,defende a edição da súmula para evitar a confusão nas

instâncias lnferiores.É para esses casos que serve a súmula vinculante.O cidadão
fica quatro ou cinco anos na Justiça. Aí, quando chega aoSupremo,anula todo o
processo e começa do zero porque a ação tramitava na Justiça errada. Essa dúvida
é prejudicial para todomundo.dlz o ministro.Ele promete propor a votação da
súmula"assim que o acórdão forpublicado'OMinistroMarcoAurélio deMello acha

queé precisomais discussão para sereditada uma súmula'É preciso amadurecer
um pouco mals o terna'aflrrna omagistrado,contrárioà competência da Justiça
comum no caso em questão. Para ser aprovada' a súmula vinculante necessita do
votode dois terços dos onzeministrosdo Supremo.

RomeoPiazera Júnior.Advoqado na Cassuli Advogados Associados,Professor
Universitário eMestre em Ciência Jurídica.

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

EXTRATO CONTRATUAL
Contrato N°.: 3.0
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada .. : L.T. WONSIEWSKI & CIA LTDA. ME

Objeto : CONTRATAÇÃO DE SERViÇO DE MÁQUINA
Valor : R$ 91.960,00 (NOVENTA E UM MIL E NOVECENTOS E
SESSENTA REAIS)
Vigência : Início: 16/03/2005 Término: 31/12/2005

Licitação : TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS E SERVICOS N°'

7/2005
Recursos ..... : DOTAÇÃO :2014.177820015.339039

GUARAMIRIM, 16 de março de 2005

MARIO SÉRGIO PEIXER
PREFEITO MUNICIPAL

INTEGRATOR - COM0330 ExtratoContratual

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

EXTRATO CONTRATUAL
I Contrato N°.: 4.0

Contratante. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada .. : PRESTADORA DE SERViÇOS E CONFECÇÕES NESSEL
LTDAM

CONTRATAÇÃO DE SERViÇO DE MÁQUINA
R$ 72.520,00 (SETENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E

Objeto :

Valor :

VINTE REAIS)
Vigência :

Licitação :

7/2005
Recursos ..... : DOTAÇÃO :2014.177820015.339039

Início: 16/03/2005 Término: 31/12/2005
TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS E SERVICOS N°'

GUARAMIRIM, 16 de Março de 2005

MARIO SÉRGIO PEIXER
PREFEITO MUNICIPAL

INTEGRATOR - COM0330 ExtratoContratual

QUEDA DE ENERGIA

Empresários da região foram à
Celesc reclamar da rede elétrica

lJil> As empresas não

podem funcionar
direito e querem

providências da Celesc

FWRlANóPOUS - Presidentes das

associações empresariais das cidades
de Corupá, Schroeder e Guaramirim
e o presidente da Facisc (Federação
da Associações Comerciais e

Industriais de Santa Catarina),
Antonio Rebelatto, vieram à Celesc

parapedirmelhoríasna rede de energia
que atende às cidades. Corupá é uma
das cidadesmais atingidas pela queda
de energiaelétrica.

O presidente da Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de

Corupá, Hermann Suesenbach,
apontou num mapa do município
pontos de falha na energia. "Iernos
quedas constantes de energia que
vêm prejudicando e muito o

município desde "o comércio até as

indústrias", explicou. Outro ponto
apontado pelo empresário foi a falta
de resposta e atendimento da estatal
através da gerência local e do call
center. "Isto é um abuso. Como
contribuinte pagamos e queremos ser
bem atendidos", reclama.

Problemas como este também
foram relatados pelos empresários de
Guaramirim e Schroeder. "O call
center como'esrá não nos serve para
nada", explica Alceu Grade,
presidente daAssociaçãoComercial,

A Marisol S.A., uma das maiores e

mais importante indústria do
vestuário brasileiro, recebeu no

Hotel Blue Tree Park, em Brasília, o
prêmio Mérito Lojista 2004, na

categoria confecção infantil, no
segmento de moda, com as marcas

Marisol, Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre.
O troféu considerado o Oscar do

Varejo, foi entregue ao diretor de

marketing da empresa, Giuliano
Donini. A Marisol atribui a conquista
do prêmio, ao trabalho de parceria
desenvolvido com os lojistas e a

qualidade dos produtos oferecidos
ao mercado.

Industrial e Agrícola da Schroeder.
O empresário ressalta que a intenção
da reunião foi trocar idéias para
buscar soluções para os dois lados.

O diretor técnico da Celesc,
Eduardo Sitônío, ouviu todas as

queixas e disse que vai buscar as

respostas para os empresários.
Documentos foram entregues e

protocolados para que sejam tomadas
as providências necessárias. "Se for
problema nosso, vamos resolver.

Queremos que vocês sejam muito

bem atendidos e vamos buscar

soluções". O diretor lembrou que os

mesmos problemas enfrentados pelos
empresários são enfrentados pela
Celesc. "De cada 100 reais que
recebemos ficamos com apenas 12.
O resto vai para oGoverno, para os
tributos. Como não queremos
aumentar a tarifa temos que saber
administrar com este valor", explica.

O 'empresário e vice-presidente
da Facisc para a Região Norte

Norte, Maurici Zanghelini, pediu
encaminhamento ao pedido de

ligação de rede elétrica num

loteamento industrial em

Guaramirim que foi feito há seis

meses. O pedido foi encaminhado
através da Secretaria de
Desenvolvimento Regional e até o
momento o diretor não teve

conhecimento. O diretor vai
verificar a solicitação e ficou de
encaminhar resposta aomunicípio.

Sitônio disse que os gerentes
regionaisdaCelesc têmque passar seus

telefones para as entidades locais para
que a comunicação seja eficiente.

FLORIANÓPOLIS - A Celesc encerrou o balanço do ano passado com

lucro líquido de R$ 200,9 milhões, 19,5% acima do lucro registrado
no ano anterior (168,2 milhões). A receita bruta acumulada chegou
a R$ 3,9 bilhões, representando aumento de 31,8% em 2004: A receita

operacional líquida atingiu o montante de R$ 2,7 bilhões, superando
em 23,6% o valor de'2003 (R$ 2,1 bilhões). O resultado do serviço (RS
187,3 milhões) teve redução de 45,1 % sobre o ano anterior (RS 341,2
milhões). Essa redução deve-se ao provisionamento de

contingências e aos' efeitos da parcela "A" sobre os encargos intra
setoriais (CCC e CDE). O resultado financeiro apresentou valor

positivo de R$ 4,5 milhões, representando melhoria de 103,7%. Isso
resulta da redução do custo financeiro sobre as dívidas e do aumento
da receita financeira decorrente da política interna de combate à

inadimplência. A geração aproximada de caixa (Ebitda) foi de RS
446,8 milhões contra R$ 435,7 milhões em 2003.

Esses resultados devem-se ao crescimento de 3,8% do mercado de

energia elétrica na área de concessão da Empresa e ao processo
interno de ganho de produtividade. Em 2004, o mercado de energia
da Celesc registrou aumento tanto de consumo quanto de
consumidores. A Empresa faturou aos seus consumidores diretos
14.046 GWH, mais de 3% acima do volume faturado de 2003 (13.610
GWh). Em volume de consumo, a classe rural foi a que apresentou
maior crescimento: 7,6%. As classes industrial (46,3% do consumo

total) e residencial (22,7%), que historicamente lideram o ranking,
tiveram crescimento de 4% e 1,8%, respectivamente. Na composição
do faturamento líquido, essas classes contribuíram com 37,7% e

32,6% da receita anual. O número de consumidores subiu 3,4% em

2004 com mais de 64mil novas ligações ao sistema da Empresa. Em
dezembro, o número total de consumidores chegou a 1.950.709.

Nos dois primeiros meses deste ano, o mercado Celesc evoluiu

1,3% em relação ao mesmo período de 2004, totalizando 2.318 GWh.
O maior crescimento ficou por conta da classe comercial (1 ('j% do

total), com aumento de 6% no consumo. A classe industrial

representou 41 % desse total e a classe residencial, 25%.

Os ganhos de produtlvidade decorrem de, ações instituídas desde,
2003 para modernização de processos e réduçãoi:Jê tÚstos. AOáê:lciçâó
de compras por meio de pregões eletrônicos permitiram economia

de R$ 9,4 milhões no último ano, com redução média de 24% dos

preços. Outras duas ações, nesse sentido, foram a adoção de gestão
otimizada de estoques e a adesão ao conceito de drive para
orçamentos e compras.

A prefeitura de Guaramirim,
através da Secretaria de Educação e

Cultura está implantando a Casa da
Cultura "Paulino João de Bem'; na
Rua 28 de Agosto, 2.099. A
inauguração está marcada para o dia
06 de abril, às 19 horas. De acordo
com o prefeito Mário Sérgio Peixer

trata-se di= um espaço cultural onde
serão atendidas çrianças de 07 a 14
anos com oficinas de teatro, dança,
pintura e musicalização. O objetivo é

incentivar todas as manifestações
culturais no município e

principalmente valorizar os artistas
locais. A Casa da Cultura estará
aberta das 08h às 12h e das 13h às

17h de segunda a sexta-feira.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MALWEE

Jogos da Liga viram
treino para o Mundial
JULlMAR PIVATIO

... Time está no

Rio Grande,do Sul,
onde enfrenta o

John Deere e Atlântico

]ARAGuA DO SUL - AMalwee

viajou ontem à noite para

Horizontina (RS), onde enfrenta

amanhã o John Deere pela Liga
Nacional. O time gaúcho é o atual

líder da competição, com nove

pontos em três partidas. Os

jaraguaenses têm três pontos, mas

jogaram apenas uma vez. Na

segunda-feira, em Erechim, a

Malwee joga contra o Atlântico,
que tem apenas um ponto em duas

partidas.
Para o jogo de amanhã,

marcado para as sete da noite, o
técnico Fernando Ferretti vai

poupar alguns jogadores. "Não
jogaremos com time misto, porque
a Malwee não tem time misto.

Quem está relacionado tem plenas
condições de disputar a

competição", disse o supervisor
técnico Kléber Rangel. O time vai

usar essas duas partidas como

preparação para oMundial da Fifa,
Mas para o segundo jogo,

Alguns jogadores serão poupados na partida de amanhã

segunda-feira também sete da
noite, com transmissão da SporTv,
o time estará completo. Ferretti disse
que os jogadores precisam ter ritmo

de competição para chegarem na

Espanha preparados. "No jogo de
sábado alguns serão poupados para
evitar o desgaste". Depois do jogo
de segunda-feira, a equipe já
embarca para Puertollano, cidade
a 239 quilômetros deMadri, para a

disputa do Mundial.
TABELA - A tabela de jogos

do Mundial já foi divulgada. A

Malwee faz o primeiro jogo do dia
8, contra o Pittsburgh, às 14h
(horário de Brasília)" com

transmissão da Rádio Jaraguá. Em
seguida entram em quadra Benfica
(Portugal) x Fire Fax.

O encerramento da primeira
fase será no dia 9, com a primeira
partida entre Boomerang x Benfica
e a Malwee enfrenta o Carlos
Barbosa às 13h30 (de Brasília). As
finais acontecem no domingo, 10,
com horários a serem definidos pela
televisão espanhola.

Kia depõe, mas não revela investidores
DA REDAÇÃO - Foram quase

quatro horas de depoimento no

Ministério Público na manhã de
ontem, mas o iraniano Kia
[corabchían não informou o que o

promotor José Reinaldo Guimarães
Carne ia mais queria saber: quem
seriam as pessoas físicas por trás da
MSI - a empresa parceira do
Corinthians.O iraniano garantiu ao
promotor que aMSI está atuando
de maneira legal e transparente no
Brasil, e confirmou os nomes das
empresas que compõem o fundo de
investimentos. Alegando confiden
cialidade, no entanto, ele não
revelou os nomes dos investidores.

Carneiro integra o Gaeco
(Grupo de Atuação Especial de
Repressão ao CrimeOrganizado) ,

órgão doMinistério Público de São
Paulo. Ele investiga suspeita de

lavagem de dinheiro no acordo
entre a MS! e o Corinthians. O

promotor convocou Kía para saber
que empresas são essas que
compõem o fundo, de onde elas
tiram dinheiro e em que área

atuam.

"Nós revelamos a ele os nomes

das empresas parceiras, num

procedimento que por lei nem
éramos obrigados a fornecer.
Fizemos isso para demonstrar que
estamos atuando de acordo com a

lei e de forma transparente no

Brasil", disse Kia ao final do

depoimento, em uma entrevista

coletiva. Ele confirmou que a

Devetia e a [ust Sports são as off
shores participantes da sociedade

que integra a MS!.
"A gente explicou tudo.

Mostramos que estamos traba-

lhando de maneira correta e legal.
Disse inclusive que a gente estava
ali (no Ministério Público) como
uma forma de provar que não

temos nada a esconder", disse. Kia
afirmou ainda que não estava

autorizado a fornecer os nomes dos
investidores, por não ser obrigado
por lei. Além disso, continuou o

empresário, eles não queriam ser

"aterrorizados" pela imprensa como
aMSI vem sendo.

O iraniano desmentiu que a

MSI tenha ligações com os

magnatas russos Boris Be

rezovski, Badri Patarkatshvili e
Romam Abramovich. Kia levou

para o Ministério Público uma

grande quantidade de do
cumentos em que estão

registradas todas as contratações
de jogadores.

Internacional pode ganhar vaga à final hoje
DA REDAÇÃO - O

Internacional pode conquistar uma
vaga à final do campeonato gaúcho
hOje, na penúltima rodada da
segunda fase da competição. Para
ISso, precisa vencer o Veranópolis,
na casa do adversário, e torcer para
oGlória não ganhar do Juventude
em Caxias do Sul. Há apenas três

�:as, na terça-feira, o time de
1ViU' Ra
de n�y. malho estava ameaçado
eliminação se perdesse para o

Gló'na, em Vacaria.
.

Bastou a vitória por 3 a 2 para

I�dverter tudo. Agora o Internacionali era 5
d'

o grupo ,com nove pontos,
OIS à frente doGlória que tem sete

!lO
'

ntos. OJuventude, com quatro,

eho Veranópolis, com três, têm
c ances remotas. Dependem de

vitórias e de combinações
improváveis de resultados.

Na Chave 4 a definição ficará
mesmo para o domingo.Mas um dos

jogos de hoje, entre Grêmio e 15 de
Novembro, é decisivo. Os dois times
estão na liderança, com oito pontos
cada, e quem vencer irá à ultima

rodada, quando o 15 de Novembro
enfrenta o Brasil e o Grêmio encara
o Caxias, com a vantagem de poder
empatar para se classificar.

Na outra partida de hoje, o
Brasil de Pelotas, já eliminado, com
apenas um ponto, joga contra o

Caxias, terceiro colocado, com
quatro pontos, que ainda sonha com
a vaga, apesar de depender de
resultados paralelos favoráveis tanto
nesta quanto na última rodada.

• Há apenas três dias, na

terça-feira, o time de

Muricy Ramalho estava

ameaçado de eliminação
se perdesse para o Glória,
em Vacaria.

• O Juventude, com quatro,
e o Veranópolis, com três,
têm chances remotas.

Dependem de vitórias e de

combinações improváveis
de resultados.

ESPORTE

Juventus muda a tática de contratação
]ARAGUÁ DO SUL - Depois

de anunciar 14 jogadores para
o Campeonato Catarinense da

Série A2, a diretoria do [uven
tus resolveu assumir uma

postura diferente; não vai mais

divulgar nomes de jogadores até

a apresentação no próximo dia
7 de abril. Tudo porque, dos 14

já divulgados, três já receberam
propostas de outros clubes e

podem deixar o Juventus antes

mesmo de assinar o contrato.

A decisão foi tomada na

manhã de ontem, numa reunião
da diretoria, depois da desistên
cia do lateral-esquerdo César,

anunciado na quarta-feira. O
jogador recebeu uma proposta

por R$ 500 a mais no salário e

resolveu deixar o tricolor.

Segundo o Diretor de Futebol

do Juventus, Aleir Pradi, mais
dois jogadores podem sair.

"Com isso já peidemos um

centroavante e um zagueiro. A

partir de agora não iremos

divulgar mais nome nenhum
até o dia da apresentação". O
dirigente disse que a

divulgação na imprensa e no

site do clube' "faz crescer os

olhos-grandes" e vai anunciar

as contratações s6 depois que os

contratos estiverem assinados.
"Na verdade, ninguém faz

o trabalho de contratação como
o ]uventus. Quando di

vulgamos o nome dos jogadores,
os outros clubes vêm e

oferecem um pouco mais e o

jogador fica indeciso", disse
Pradi. "O Juventus não

contrata qualquer um. A gente
avalia muito cada jogador para
ver se não tem problemas
médicos ou até de indisciplina",
completou. Pradi ainda disse
que o ]uven tus pode não ter a

"fama" de pagar bem, mas paga
tudo em dia.

Ajinc disputa Estadual de natação em Brusque
]ARAGUÁ DO SUL .; A equipe

Ajinc/Urbano/FME VIaja
amanhã para Brusque para a I'

Etapa do Campeonato Estadual
Mirim/Petiz de Natação. A
competição acontece amanhã e

domingo na piscina olímpica do
Mineral Água Parke con-tará

com a presença de 250
nadadores de 14 clubes
catarinenses. De Jaraguá do Sul,
14 nadadores competem em três

categorias: Mirim 2 (lO anos),
Petiz 1 (11 anos) e Petiz 2 (12
anos).

Verônica Paciello, treinadora
da equipe, disse que os

nadadores são revelações do
Circuito Interescolar de

Natação. Essa será a primeira
prova do ano em piscina olímpica
(50 metros). "Será bom para os

atletas para eles aprimorarem o

nado nesse tipo de piscina, já
que os dois (campeonatos)
sulbrasileiros serão disputados
em piscinas desse tamanho",
disse Verônica.

Essa será a primeira de

quatro etapas da competição.
Os maiores adversários da Ajinc
são a Adblu (Blumenau), o

Colégio Marista (Criciúma) e a

FMD/São Bento do Sul, equipes
com grande número de
nadadores. Os nadadores que

viajam são: Categoria Mir{m 2:
Anne Andreatta, Diogo Danna
e Jean Pedro Ferrari; Petiz I:

Roberta De Masi, Gislaine

Mello, Emily Scholl, Helena
Gschwendtner, Daniele
Malheiro e Kayuã de Andrade;
Petiz 2: Lívia Capar e llj,

Amanda Guimarães, Ariana
Félix, Pedro Comazzetto e Felipe
Mahias.

• Os maiores adversários

da Ajinc são a Adblu
(Blumenau), o Colégio
Marista (Criciúma) e a

FMD/ São Bento do Sul,
equipes com grande
número de nadadores.

• A competição acontece
amanhã e domingo na

piscina olímpica do
Mineral Agua Park e

contará com a presença de
250 nadadores de 14

clubes catarinenses.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ESPECIAL I' SEXTA-FEIRA,1 de abril de 2005

CINCO ANOS DE BOLSHOI

Emoção de Luiz Henrique contagia JoinviUe
.... No dia que o balé

completava cinco

anos, a Justiça negou
pedido de denúncia

FLORIANÓPOLIS E JOINVILLE - O

governadorchorou copiosamente na
comemoração dos cinco anos do
Balé Bolshoi, em Joinville. Era o

desabafo de quem saiu reabilitado

por decisão da Justiça Federal das

acusações feitas sobre o desvio do
dinheiro de patrocínio que sustenta
a única escola do Bolshoi fora da
Rússia. E durante a festa Luiz

Henrique fez um discurso
emocionado (leia a íntegra nesta

página), que encerrou enéerrou com
citando a letra de uma canção que
marcou o combate à repressão e à

censura nos tempos da ditadura: "A
Escola Bolshoi vai passar Como diz
o nosso ChicoBuarque, vai passar,
vai passar .. Pois, 'apesarde você, que
busca luzes no suplício alheio,
amanhã há de ser outro dia!'"

Na noite dos cinco anos do
Bolshoinãohavia outro assunto, que
não fosse adecisãodo juiz da4ªVara
Federal de Joinville, MarcosHideo

o governador chega ao balé e se emociona ao ser abraçado ...

Hamasaki. Ele rejeitou a denúncia
do Ministério Público Federal

(MPF) contranove pessoas acusadas
de desvio de verbas públicas
oriundas do contrato de patrocínio
entre o Instituto Escola do Teatro
Bolshoi no Brasil e a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos. ;

Cabe recurso aoTribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF4), com

sede em Porto Alegre.
De acordo com a decisão, de 56

páginas, o juiz entendeu que a

denúncia está subsidiada em provas

ilegítimas, obtidas em procedimento
administrativo presidido pelo próprio
MPE O magistrado também
considerou o fato de que os crimes

atribuidos aos acusados não foram

objetos de inquérito policial.

JOINVlLLE - Leia na íntegra o discurso do governador na comemoração dos cinco anos do Bolshoi Joiville: "O que
é que eu poderia dizer, neste momento, ao mesmo tempo, feliz e magoado? Usaria as palavras de Cícero,
perguntando a Catilina:"por quanto tempo ainda, abusarás da nossa paciência?"
Ressuscitaria 5alieri, para perguntar-lhe porque não se conforma com o sucesso de Mozart?
É tão incrível, tão surrealista o que estão fazendo contra esta Escola e estas crianças, que precisaríamos ter neste
palco Amelita Baltar, para chorar, no verdadeiro lamento portenho de Piazzolla, a "Balada para um louco':
Esta Escola está sendo vítima da mesma inveja e pequenez, que está presente na História da humanidade. A
mesma inveja relatada na poesia épica de Homero e no Inferno de Dante. Foi movido por ela que, diante de

Pilatos, preferiram o salteador Barrabás a Jesus Cristo.
,

Sua covardia é a mesma de todos os poderosos do dia, a mesma dos guardas truculêntos de Treblinka e

Auschwitz, Abu Ghraib e Guantânamo, ou dos terroristas do 11 de Setembro, os do 11 de Fevereiro, ou dos que
mataram dezenas de crianças inocentes na Escola de Beslam. Suas vítimas estão retratadas por Picasso, no
genocídio de Guernica. Sua inteligência está denunciada nas duas grandes orelhas, com que Michelângelo
caracterizou o então todo poderoso doVaticano, no inigualável afresco da Capela Sistina. Sua arma é o linchamento

pelas manchetes, a condenação prévia, antes de qualquer julgamento.
Infelizmente, ainda não crescemos tanto, ainda'não aprendemos tanto, a ponto de impedir novos suplícios como
os de Dreyfuss e Galileu Galilei, de Alceni Guerra, de Ibsen Pinheiro, da Escola Base e tantos outros.

Mas, isso não me tira a gana de continuar lutando pela construção de um futuro comandado pela beleza, pela
arte, pela cultura, pela solldariedade, pela justiça, pela verdade, pela paz.
Embora nos sintamos, todos, como os personagens de Dostoyevsk - humilhados e ofendidos - vamos continuar

exaltando esta Escola, para garantir um futuro radiante a centenas de crianças, que, quando aqui chegaram,
tinham limitadas aspirações em suas vidas.
A presença e o apoio de todos vocês, aqui, nesta noite, é o pleno reconhecimento de que esta Escola é a coisa mais

importante que fizemos em nossas vidas.

Infelizmente, ao procurar macular os construtores desta Escola, estão atingindo essas crianças no seu legítimo
. sonho de crescer.

Mas, mesmo magoado com o que estão fazendo com esses pequenos grandes artistas, continuarei discípulo de
Gabriel Garcia Marques, que manda "escrever todo o ódio sobre o gelo e pedir a Deus que mande logo o sol':
A Escola Bolshoi vai passar. Como diz o nosso Chico Buarque, vai passar, vai passar...

Pois, 'apesar de você, que busca luzes no suplicio alheio, amanhã há de ser outro dia!'

Relator vai pedir o fim da CPI da Sapatilha
FLORIANÓPOLIS - A rejeição das

denúncias do MPF contra 'a Escol�
Bolshoi do Brasil pode encerrar aCPI
criadapara investigarsupostas irregula-

ridades.O relatordaComissão,deputa- .

do Francisco Küster (PSDB), infor
mou que vai aguardar a. próxima
reuniãoparafazeroencaminhamento

da matéria. "Acredíto que o fato
determinante e objeto da criação e

instalação daCPI desapareceucom a

� decisão do juiz federal".

...pelas Mães do Bolshoi, que depois assistiram o espetáculo em que os filhos davam parabéns à escola

Brasil. Cada vez mais, um país
de todos. Governo Federal.

.\
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• CORREIO DO POVO
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Jaraguá .

do Sul A Rapsag
lnstrumentos Musicais agora tem

filial em Várzea Grande (MT), onde
começa um trabalho social na ONG
Abrassa. Conhecida por trabalhar
commaterial e estilos diferentes na

confecção dos instrumentos, a

Rapsag foi convidada depois ela
divulgação das guitarras à prova
d'água, fabricadas pela empresa
jaraguaense. O criador da Rapsag,
Ali Gaspar, informou que o objetivo
é levar esse conhecimento para as

crianças carentes, ensinando a elas
teoria musical e a produção de
instrumentos.

.

liA intenção é atender até 10 mil
alunos. O Estado dará bolsas de
estudos para essas crianças, que
produzirão instrumentos para
vendere gerarfonte de renda.dlsse
Gaspar. Ele vai com os filhos e fica
em tempo indefinido lá, mas disse

que a fábrica 'continuará em

Jaraguá do Sul. "Vamos formar
professores também, para dar
continuidade ao trabalho. Nossa

intenção é voltar+comentou,
Há 30 anos fabricando instru-

.
.

arras estilizadas
Ali Gaspar mostra um dos seus protótipos de guitarra feitas de poliéster

.. - .;.....

• •

vra am o

Gaspar mostra um violão de madeira artesanal e um baixo que toca embaixo d'água

Gaspar no ateliê com as fôrmas dos instrumentos que serão levados para MT

o artista sempre teve o desejo de fabricar instrumentos transparentes

JULlMAR PIVATTO

mentos, Gaspar se diferencia por
fabricar instrumentos estilizados,
em madeira ou poliéster, feitos
artesanalmente e por encomenda.
"A diferença do instrumento feito
de poliéster é que esse material dá ':

mais 'sustem', ou seja, mais

vibração nas cordastexplícou.Uma
guitarra, por exemplo, feita sob
encomenda e desse material sai,
no modelo básico, por RS 1,5 mil.
"Mas o cliente pode trazer o

desenho que a gente faz'; disse
Gaspar.
O fabricante disse que a música
vem de berço."Meu pai era músico
e ensinou os filhos a tocarem. Eu
então comecei a fabricar
instrumentos, mas sempre quis
sair do convencional. Queria fazer
uma guitarra transparente': Ele
ainda lembrou que hoje em dia o

trabalho já não causa tanto

.espanto como no passado. "Me
'chamavam de maluco, mas

mesmo assim eu continuei':
comentou. Quem quiser
encomendar um instrumento ou

saber mais informações é só ligar
para 370-3100 ou mandar um e

mail para alicepsi@hotmail.com.
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I CII\IE PROGR,AMAÇÃO DA REGIÃO I
De 1 a 4 de abril

I CINE AE c I
Ij

I
Da Redação/GB Edições

s

Jaraquá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan

FiLME/HORÁRiO

Blumenau - Rua Sete de Setembro

FiLME/HORÁRiO
OChamad02
14:45 -17:00-19:15 - 21-30 Miss Simpatia 2

14:00 - 16:30 - 1,9:00 - 21 :30Entrando Numa Fria Maior Ainda
15:00-19:15

Vozes do Aiém
17:15-21:30

O Chamado 2
14:15 - 16:45 - 19:15 - 21 :45

Bob Esponja
Sessão Única 15:15

Constantine
14:30 - 17:00 - 19:30 - 22:00

Robôs
13:45 - 15:45 - 17:45

Joinville - Rua Visconde de Taunay
FiLME/HORÁRiO O Casamento de Romeu e Juiieta

19:45 - 21 :45
Miss Simpatia 2
14:00 16:30 19:00 21 :30

Reencarnação
13:30 - 15:30 -17:30 -19:30 -21 :30Rabos

13:30 15:20

Constantine
17:10 19:40 22:00

Ray
15:00 -18:00 - 21:00

OChamado 2
14:1516:4519:1521:45 Programações sujeitas a alteração

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ C-Comédia/M - Musical! S-Suspense/ DC - Documentário/ R-Romance/ i-infantil/F-Ficção

I U .F'OUCO J
F-

Contato:275 2477 - 370 6488 DA truISTORIA

Missas Informativo Paroquial
SASADO
15h30 Matriz

19hOO São Luiz Gonzaga
17h30 Rainha da Paz

19hOO Perpétuo Socorro

2 e 3 de abril
j�

1 NOSSA MENSAGEM
J

I 20 DOMINGO DE pASCOA

I "O Ressucitado manifesta-se no meio dos seus"

i A Eucaristia é um convite para celebrar em nossa vida o mistérioda Páscoa de
� Jesus. A Palavra de Deus que ouviremos e o Pão que partilharemos nos mostrarão

� a força da presença do ressucitado no meio de nós. Reconhecer Jesus Presente na

I" fração do pão, no perdão, na comunhão e na fraternidade é acolher a paz que
.

vem de Jesus e fazer desta paz um presente que de Deus recebemos e que

� desejamos compartilhar com os irmãos e irmãs de nossa comunidade. Que a

� misericórdia de Deus aconteça em nossos corações.

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

Super Size Me
O filme é uma jornada de um homem pelo
mundo dos problemas de saúde gerados
pelo ganho de peso e pelas cadeias de fast
food. É uma análise do modo de vida
americano e a maneira como estamos

comendo até morrer. Estudos recentes

comprovaram que a cada três americanos,
dois estão acima do peso ou são obesos.
Mas por que a população americana é tão
obesa? E de quem é a culpa? Você pode
arriscar um palpite depois de assistir a
"Super Size Me';um filme que mostra o que
a ingestão de fast food pode fazer por você.
Documentário - Ano: 2004 - Duração: 98
minutos - Cor - Livre Lançamento em

Vídeo e OVO

Os Sonhadores
Não há nada tão tentador entre o céu e a

terraquanto o fruto proibido. Em meio a

tumultos políticos, três estudantes se vêem
atraídos por sua paixão pelo cinema e uns

pelos outros. Enquanto seus pais estão de

férias, os gêmeos Isabelle e Theo convidam
o aluno de intercâmbio Matthew para ficar
com eles. Assim começa uma intensa e

erótica viagem de descoberta sexual e

desejo, onde nada é proibido e tudo é

possível. Filme de Bernardo Bertolucci, o
mesmo de o"Último Tango em Paris e

Beleza Roubada':
Drama - Ano: 2004 - Duração: 116 minutos
- Cor 16 anos Lançamento em Vídeo e

OVO

A Educação de Pequena Arvore
Seu nome é Pequena Árvore e depois que
perde os pais, ele vai viver com seus avós. É
o começo de uma vida cheia de alegrias,
descobertas, retrocessos, triunfos e bons

amigos, comoWillow John, um místico índio
Cherokee que faz previsões. A vida é difícil
durante a Depressão, mas para Pequena
Árvore é um tempo inesquecível para
aprender a crescer.
Drama - Ano: 1996 - Duração: 115 minutos
- Cor - Livre - Disponível em Vídeo

",

Falando de Amor
Whitney Houston e Angela Bassett estrelam
este filme engraçado e envolvente sobre

quatro mulheres que encontram força e

apoio na sua rara e especial amizade.
Savannah, Bernardine, Robin e Glória
buscam uma única verdade: o amor.
Bernardine pensava que já havia
encontrado, até que seu marido a abandona

por outra mulher. Savannah e Robin têm
sucesso em suas carreiras, mas não na vida
amorosa. E a divorciada Gloria está voltando
para o jogo, flertando com seu novo e

atraente vizinho.
Comédia - Ano: 1995 - Duração: 124
minutos - Cor - 12 anos - Disponível em
Vídeo
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Bolo de Carne
Ingredientes: 250 gramas de carne de vaca
moída; 350 gramas de carne de porco

magra moída; 1 colher (sopa) de molho

inglês; 1 colher (sopa) de catchuprl cebola
picada; 1 dente de alho bem espremido; sal
e pimenta-da-reino a gosto; lavo batido;
250 gramas de mussarela picada em
cubinhos.
Preparo: Misture todos os ingredientes.
Despeje numa forma retânqular untada e

coberta com papel alumínio. Leve ao forno
moderado para assar. Sirva quente com

molho de tomate de sua preferência ou frio

com salada de agrião e pão italiano.

I

Docinhos de Quejo
Ingredientes: 2 colheres (sopa) de manteiga;
1 3/4 xícara de farinha de trigo; 21/2 colheres
(sopa) de açúcar; 3 1/2 colheres (sopa) de
queijo mussarela ralado fino; 3/4 xícara de
leite.
Preparo: Misture os ingredientes
adicionando o leite, aos poucos, até formar
uma massa firme. Polvilhe uma mesa com

farinha e abra a massa na espessura de 1
centímetro. Corte os docinhos com um copo
ou cortador de biscoitos. Pincele com um

pouco de leite e salpique a mussarela ralada
em cima. Leve para assar em assadeira
untada, em forno quente. Se preferir,
enquanto ainda estiverem mornos, corte-os
ao meio e passemanteiga.

(Q)
TecnoFlex

Desenvolvendo Soluções
473717676

www.tecnoflex.com.br

Inf fts
s stemas

473716864
www.infosoftsistemas.com.br

CENTRIUM
INFORMÁTICA
Sistemas de Gestão

473717764
www.centrium.com.br

m

icroinformática
472751968

www.icroinformatica.com

tf
NETWORKS

472731112
www.tfi.com.br

" ',(
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FloribeUa é a nova

aposta da Band
Por Erica Guarda/GB Edições

Música, alegria, cor e romance marcam

"Floribella", comédia romântica que
estréia nesta segunda, às 20h lOna
Band. Nessa versão moderna da fábula
da Cinderela, o sapatinho de cristal foi
trocado pelo tênis colorido e o castelo
encantado do príncipe é uma mansão
na cidade do Rio de Janeiro

Se a Cinderela fosse uma garota do Século

XXI, seu caminho para a felicidade seria

muito diferente. Ao invés de esfregar o
chão ou lavar quilos de roupas, ela estaria

na luta para achar um trabalho e não

ficaria pedindo a nenhuma fada para lhe
dar um vestido ou uma carruagem. Muito
menos estaria esperando que um príncipe
viesse buscá-la em um cavalo branco. Ela é

que iria atrás dele e em busca de seus

sonhos.
Assim é Flor (juliana Silveira),
protagonista de "Floribella", nova novela
da Rede Bandeirantes. Como qualquer
moça de 19 anos, ela tem sonhos que às

vezes não consegue realizar facilmente.
Mesmo assim Flor é o alto astral em

pessoa. Alegre e inteligente, mas ao

mesmo tempo atrapalhada, não se deixa
abalar pelos obstáculos e com muita

música, dança e jogo de cintura, enfrenta
os desafios da vida.

muito nova e passou a viver sozinha contando apenas
com a ajuda de Titina (Zezé Motta) que era a melhor

amiga de sua mãe - e seu filho Daniel (André Luiz

Miranda), conhecido pelos amigos como Batuca. Flor
acredita que o marido da mãe, um humilde marinheiro
chamado Eduardo Miranda, é seu pai, e espera que ele
um dia volte do mar para vê-la. O que ela não sabe é

que seu verdadeiro pai é Armando Bettencourt, um
empresário muito rico e importante falecido
recentemente e que era casado com a má e ambiciosa
Malva (Suzy Rego). Armando também era pai de
Delfina (Maria Carolina Ribeiro) e Sofia (Drica
Rabello), filhas de Malva.

Quando Flor estava para nascer, Malva - sabendo do
romance do marido com Margarida - engravidou e,

por isso, Armando desistiu de Flor e sua mãe. Um ano

depois, Margarida casou-se com Eduardo e nunca

chegou a revelar à filha quem era seu verdadeiro pai.
Assim, Flor é obrigada a ter vários empregos para
sobreviver. Graças a sua personalidade forte e otimista,
ela vence todos os obstáculos e só ganha amigos.
Durante o seu tempo livre, canta em um grupo
musical com Batuca e outros jovens do bairro em que
vive. Tudo vai bem, até o dia em que Flor é despejada
da pensão onde vive e é obrigada a encontrar com

urgência um novo lugar para morar. Se-a vida fosse
como nos contos de fadas, este seria o momento em

que Flor iria para o palácio do príncipe encantado,
participaria de um baile e-mudaria sua vida para

sempre.
Ao invés disso, Flor vai trabalhar na casa dos
Fritzenwalden, que não é bem um palácio, mas poderia
ser. Lá ela passa a ser assistente da governanta, a
alemã Helga Beethoven (Vic Amor Mílitello). Sua
principal função é cuidar dos 6 irmãos <tom idade entre

8 e 25 anos.'

Os garotos são órfãos e o responsável pela família é o

mais velho, Frederico (Igor Cotrin). Para tomar conta
dos irmãos e dos ne&?cios da família, Fred foi obrigado
a abandonar os estudos na Alemanha e os sonhos

,

também. Transformou-se em um homem severo. e

rígido, infeliz e resignado com seu destino.
Assim como o príncipe que encontrou o sapatinho de
cristal, a princesa e a felicidade, Fred redescobre a

alegria por causa de Flor. A vida dos mais novos

também muda radicalmente
com a chegada da moça.

Principalmente quando
descobrem que nas horas

vagas Flor canta num grupo
musical e começam a

<1 Juliana Silveira será a

protagonista de
"Floribella". Linda e muito

divertida, a atriz será a

"Cinderela" da trama

Indústria Metalúrgica Ltda, :

Fone:276�510

j.. R: ..Ç.ªrJº.s ... q .. �.. ç .. h.l?r.!. ... 1J6?!::,. Zezé Motta é outra personagem
que promete fazer o público rir
bastante. Na nova novela da Band, a
atriz dará vida a cabeleireira Titina

participar da banda sonhando com um futuro
diferente do que Frederico imaginou para
eles.
Tudo se complica quando Malva, madrinha
de Frederico e viúva de Armando
Bettencourt, fica sabendo que o marido
deixou toda a herança para sua filha

bastarda, Maria Flor. Então, Malva decide
eliminar Flor e casar Frederico de uma vez

por todas com sua filha mais velha, a bela e

cruel Delfina.
No estado emocional em que Frederico se

encontra, teria sido fácil para Malva alcançar
seu objetivo, mas sempre surge alguma coisa

boa que muda o rumo da história. É aí que

aparece o amor no nosso conto de fadas
moderno. Flor apaixona-se por Frederico e ele

por ela. Agora é só acreditar que os finais
feli�e"S não acontecem somente nos contos de
fadas.

Roger Gobeth, C>
que viveu o

personagem
Jesus em

"Kubanacan", na
Globo, agora será
o protagonista de

"Floribella". Na
trama ele

interpretará o

milionário
Frederico

I DICAS DE LEITUR I
Teresa, a Santa dos
Apaixonados
Louca, seduto ra, h istérica,herege, impostora,ou
apenas uma mulher que amou com profunda
devoção aquele que morreu para nos salvar?
Quem foi Teresa O'Ávila, a santa protetora das
almas apaixonadas, com quem todos

compartilham seus segredos mais íntimos? A

jornalista Rosa Amanda Strausz aceitou com

prazer o desafio de escrever uma biografia da
Santa Teresa de Jesus que busca contar a vida
dos santos a partir de uma perspectiva humana,
em volumes acessíveis, informativos e

destituídos de doqrnas religiosos. Menina de

imaginação fértil, Teresa nasceu na Espanha
barroca e inquiridora do Século XVI. Era rica,
bela e sedutora, mas a morte de sua mãe
mudou por completo o rumo de sua vida. Aos
20 anos entrou para o convento das Carmelitas.
A jovem que sequer ·se comovia com a Paixão
de Cristo nos primeiros anos de convento, que
tinha aversão 'à idéia de casamento, acabou

comprando muitas brigas ao longo de sua vida
monástica. Ao manifestar sua vontade de casar

com Jesus,sentiu de perto a inveja das irmãs,o
peso dos inquisidores e sofreu, no corpo, as

dores das mortificações e penitências. Mesmo
condenada por todos, ela persistiu.Recolheu-se
às orações,reformulou a Ordem das Carmelitas,
escreveu sua autobiografia, abandonou seu

nome de nascimento e passou a chamar-se
Teresa de Jesus. Antes de morrer, aos 67 anos,
em 1582, ainda fundaria 18 mosteiros. Foi
oficialmente recon hecida como santa em 1662.
O lançamento é da Editora Objetiva e têm 200

páginas.

Faça o seu Coração Vibrar
Ao longo da vida, juntamos centenas de respostas para as nossas

perguntas, mas raramente nos questionamos sobre elas. Na maior parte
das vezes, aceitamos a resposta que o mundo nos dá e seguimos adiante,
sem pensar muito a respeito. É essa falta de questionamento sobre as

coisas que nos leva a ter uma vida superficial, na qual nossos verdadeiros
desejos e expectativas são sufocados. "Faça o seu Coração Vibrar" é uma
coletânea de pensamentos que nos incentiva a ver o mundo por um
ângulo diferente,expandindo nossa visão sobre a vida. Cada texto oferece
novos e surpreendentes sentidos para um dos temas que fazem parte do
nosso dia-a-dia, como amor, relacionamentos, inteligência, poder, fé,
trabalho e realização. A sabedoria provocante de Osho, um dos mais
polêmicos líderes espirituais do Século XX, nos faz refletir sobre o peso
que atribuímos à opinião dos outros e aos nossos próprios ideais,além de
nos ajudar a centrar nossa atenção no momento presente e nas coisas
que realmente valem a pena. O lançamento é da Editora Sextante e têm

96páginas.

.» Filhos da Sorte
No final dos anos 1940, em Hartford, Connecticut, dois gêmeos são

separados ao nascer. Nat Cartwrigth vai para casa com seus pais: ela,
professora; ele.vendedor de seguros -,mas seu irmão gêmeo está prestes
a começar a vida como Fletcher Andrew Oavenport, o filho único de um

multimilionário e sua esposa da high society. A partir de então, os dois
irmãos crescerão desconhecendo a existência um do outro. Nat deixa a

universidade para servir no Vietnã. Retorna como herói, termina a

faculdade e passa a ser um banqueiro bem-sucedido.Fletcher,entretanto,
gr.ad.ua-�e pela Universidade de Yale e distingue-se como advogado
criminalista antes de ser eleito senador. Nem mesmo quando se

apaixonarem pela mesma garota, Nat e Fletcher se conhecerão.
Continuarão separados em seus caminhos até que um terá que defender
o outro de um assassinato em que é inocente. Mas o confronto final
acontecerá quando Nat e Fletcher forem escolhidos para se oporem na

disputa ao governo do Estado.

Cidadania italiana
descendentes de
famílias trentinas

Têm direito ao reconhecimento da cidadania
italiana, todos os descendentes de famílias

trentinas (Província de Trento, Itália), que imigraram para o Brasil no

período de 1867 a '920.
Grande parte das famílias trentinas, que imigraram para a nossa

região,estabelecerarrrnas cidades de Rodeio,Rio dos Cedros,Ascurra,
NovaTrento,Blumenau.
As pessoas interessadas em obter a dupla nacionalidade (brasileira e

italiana), deverão providenciar todos os documentos necessários
que comprovem a sua descendência e encaminhar junto ao Círculo
Italiano mais próximo,para o encaminhamento.
O prazo encerra-se neste ano de 200S,no dia 14 de dezembro.

Coral do Círculo Italiano
Está ensaiando entusiasticamente lindas canções italianas. Parabéns
ao coordenador Sr.Venicio Pacher. É muito louvável o empenho ern

transformara coral em um Coral de boa qualidade.
Quem gosta de cantar, não seja tímido. Cantem conosco com alegria
contagiante.
Ensaios todas as quartas-feiras,às 19h30,em nossa Sede Social.

Eunice B. Delagnolo
Depto Comunicação

'.;'
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Voltando para casa

Nos próximos capítulos de "América",Júnior
(Bruno Gagliasso), o filho querido de Neuta
(Eliane Giardini) volta para casa, depois de
passar uma temporada nos Estados Unidos.
Entusiasmada com o regresso do filho, a viúva
seapressa em comprar-lhe um cavalo pois seu

sonho é que se torne um peão famoso.
Bastante confuso,Junior não saberá como
contar a mãe que não quer saber de lidar com
cavalos e bois.

I
Natural

Maria Fernanda
Cândido adora os seus

cabelos
encaracolados. Para
mantê-los sempre

brilhantes e com vida,
a atriz faz hidratação
de quinze em quinze
dias e nem aí para a

moda de escova

progressiva:

o amor acontecendo
Malvino Salvador, que estreou na Globo vivendo o

corajoso Tobias em "Cabocla", e a modelo Ana Luiza Castro
estão juntos. É romanceassumido mesmo.

Depois de ter dado uma canseira na produção do filme "Basic Instinct 2-
Risk Addiction", a continuação do filme "Instinto Selvagem" ainda sem

título no Brasil, Sharon Stone escolheu David Morrissey para contracenar

com ela no longa. Agora é esperar para ver.

Curtindo o sol
Enquanto espera o início das filmagens, Sharon Stone curte o sol nas

praias paradisíacas do Taiti. Contam as más línguas que a atriz chegou em

Bora Bora acompanhada pelo namorado, mas o casal acabou se

desentendendo e ele voltou para Los Angeles enquanto que Sharon
decidiu aproveitar as férias.

Coisa de filha
Sempre que pode, Deborah Secco reserva um tempo para curtir a

companhia da mãe. Assim aconteceu dias atrás, quando ambas foram
assistir ao show de Maria Bethânia no Canecão. Só para lembrar, Deborah
vive a decidida Sol,em "América".

MALHAÇÃO
SEGUNDA· Cabeção diz a Miyuki que está
desanimado, pois não é bom em nada, Naná
aconselha Cabeção a pensar com calma sobre o

que _quer fazer da vida e depois estudar bastante
para atingir seu objetivo. Urubu .oferece uma

carona para Betina.Ela aceita mas diz que vai com
vários amigos para casa e pergunta se eles podem
ir também. Urubu não gosta, mas é obrigado a

concordar. João e Natasha fazem sucesso com os

repórteres na sessão de fotos do estúdio. Fabiane
diz a Natasha que quer apresentá-Ia a Julinho
Babão, vocalista da banda do momento. Julinho
provoca João, que revida e é expulso do estúdio.
Natasha fica chateada. Betina agradece a Urubu
pela carona, deixando-o todo bobo. Marcão diz a

Urubu que ele não vai conseguir nada com Betina,
mas ele não desanima.Vivi conta para Letícia que
Cadu está sendo muito negligente com ela e

afirma que não vai esperar ele lhe dar atenção.
Jaque e Bernardo começam um curso para cuidar
do bebê,

TERÇA - Speed debocha do carro de Urubu,
Fabiane mostra o jornal para Natasha e garante
que todos estão a favor do ídolo teen, Julinho
Babão.Natasha confessa que está apaixonada por
João.Todos se assustam ao descobrir que Afrânio
tem uma iguana de plástico, a que� chama de
Darwin Jr, Natasha conta para Amanda o seu

dilema: a carreira ou João. Rita agradece o que
Miguel está fazendo por Jaque. Miguel a convida
para almoçar em sua casa. João reclama que
Natasha nem falou com ele, mas ela disfarça.
Cabeção tenta convencer Vilma a viajar para o

batizado do netinho, mas ela tem medo de avião.
Download sugere que eles dêem um livro de auto
ajuda para ela. Urubu fica tentado a melhorar o
carro com o dinheiro que sua mãe deu para pagar
oseguro.Jaque pede para conversar com Betina.

QU�RTA-Jaquediz a Betina que acha que não faz
sentido elas ficarem sem se falar, mas confessa
que ainda está muito magoada com ela. Boca
sugere a Urubu que ele use o dinheiro da
prestação do seguro para envenenar seu motor.
Jaque diz a Betina que precisa de mais um tempo.
Nata�ha . não consegue decidir se termina o
relacionamento com João. Letícia tenta animar
Vivi, que está arrasada por causa de Cadu, João
percebe que Natasha está distante. Miguel e Rita
se sentem cada vez mais próximos um do outro.
Natasha diz a Fabiane que se recusa a acabar o
namoro com João. Rafa derruba urna estante de
Afrânio.Urubumonta a estante deixando todas as
meninas impressionadas. Kitty comenta queUrubu gosta de Betina.Abigail diz a Jaque que seu

�ebê de mentira vai se chamar Jorginho.Jaque e
ernardo tentam dar banho em Jorginho e
derrubam toda a água em cima de Abigail.

Q_UINTA � João fica furioso com Natasha. Miyuki eKltty garantem a Betina que Urubu gosta dela.
Jaque Conta para Bernardo que encontrou Júlio

�ésar e ficou chateada. Natasha conta para
manda que brigou com Fabiane por causa de

��Iao. Cabeção. reclama com Rico que ele deixou
J ma com mais medo ainda de avião. Rico sugere

� �ab:ção que Vilma vá para a Itália de navio.
a �çao e Bel adoram a idéia. João diz a Natasha

��� J.á sabe que ela está com ele por interesse e

U �lnatudo.Natasha fica arrasada.Speed desafia
d r� u e seus amigos. João pede que Urubu o
elxedirigir o carro e ele concorda.

SIEXTA - Natasha tenta conversar com João mas

:nec�ão quer ouvi-la ..Downloa� mostra a Bei .que
f

ntrou uns cruzeiros maravilhosos para Vilma

9�:;��atas�a garante a Kiko,Marcã� e Urubu que
as

eJoao de verdade e pede a ajudem a fazer

est�a�es Com e!e. Miguel percebe que Rita não

concor�m e cUI�a dela. Urubu, Kiko e Marcão

dêem u
a� �m ajudar Natasha. Ela pede que eles

Afrânio �.Jelto de levá-lo ao Giga naquela noite.

esq I
IZ a_?s meninos da república que seus

deleued�tos sao de feiticeiros e que tratar bems sorte.Os meninos ficam impressionados.

Rafa sugere que todos tratem os esqueletos bem e

peçam a eles que Afrânio se mude da república o

mais rápido possfvel.Urubu garante a Kiko e Marcão
que vai conquistar Betina.Rico avisa a todos que sua

oficina de bicicletas já está funcionando,

SABADO - NAo HA EXIBIÇAo

COMO UMA ONDA
SEGUNDA - JJ fica furioso ao saber que Encarnação
deixou que Sandoval registrasse Rubico. Encarnação
diz ao irmão que quer dar uma família para o menino,
pois nunca conseguiu isso ao lado dele. JJ se lembra
de sua mãe e jura para si mesmo que não vai deixar
mais ninguém sair de sua vida. Rubico mostra sua

certidão a Frank e Gigi, que ficam felizes. Sandoval
conta para Daniel que foi JJ quem roubou a carga,
após conseguir informações de Marly. Amarante
sugere que eles dêem informações erradas para
Arismar passar para Marly. Daniel e Sandoval dizem a

Arismar que o caminhão vai levar a carga pelo mesmo
trajeto de antes.JJ fala para Encarnação que vai viajar.
Frank dá seu primeiro mergulho no mar e é aprovado
por Amanda e Rafa. Rubico e Gigi comemoram. JJ
manda Benvindo roubar a carga do caminhão como

fez da primeira vez. Frank diz a Bartô que quer
mergulhar atrás do tesouro, mas ele pede que o

menino espere Samuca voltar com as informações
sobre a maldição. Rafa chama Amanda para um

mergulho e, no mar, dá um anel a ela, pedindo-a em

casamento.

TERÇA - Encarnação vê a caixa onde JJ guarda as

lembranças da mãe e fica perturbada. Nina pergunta a

JJ se ele não quer fazer terapia para se livrar de seus

fantasmas.Benvindo fala para Robusto que elesjá têm
as informações para roubar a nova carga da empresa
de Sinésio. Robusto avisa Daniel que JJ engoliu a isca.
Amarante garante a Sinésio que sabe por onde levar a
carga. Abigail conta para Mariléia que lenita lhe fez
perguntas.Mariléia diz a Sinésio que Lenita descobriu
que foi amamentada por Abigail. Sinésio fica muito
assustado. Lenita ouve a conversa escondida e fica
ainda mais desconfiada. Rafa diz a A.lice que quer dar
um jantar para comemorar seu noivado e pede para
chamar Prata. Alice garante que não há problema.
Daniel descobre que JJ viajou e teme que ele esteja se

reaproximando de Nina. Almerinda pede que Daniel
não se deixe dominar pela tristeza e ele concorda.
Oscar e alguns peões desmatam a área em torno da
aldeia para as obras do resort.

QUARTA - Lavínia agradece a Mariléia pela ajuda.Gigi
comenta que deve ser chato descobrir que se é
adotado, deixando Lenita ressabiada. Amarante diz
aos pescadores que eles precisam se empenhar para
derrubar JJ. Mariléia diz a Abigail que Lavínia vai
precisar de ajuda constantemente no bar e sugere
que ela cozinhe lá ao invés de trabalhar em sua casa.

Abigail concorda.Amarante conta para Lavinia que JJ
nasceu na aldeia, e quem fez seu parto foi
Francisquinha. Lavínia pede que Amarante tome
cuidado com JJ.Mariléia conta para Sinésio que JJ foi
atrás de Nina no Rio. Lavínia e as mulheres decidem
impedir que os peões da obra passem pela aldeia.
Francisquinha explica que eles estão apenas
cumprindo ordens e convence as mulheres a deixá-los
passar. Rafa convida Prata para seu jantar de noivado.
Prata chama Virglnia para ir, mas ela diz que não se

sentiria confortável. Abigail diz a Lavinia que vai

ajudá-Ia na cozinha, Rosário decide ajudar Júlia a

servir as mesas.Lenita pergunta a Francisquinha se foi
ela quem fez o seu parto.

.

QUINTA - Nina percebe que a dona daquela casa,
embora se chame Ana Amélia Junqueira, é jovem
demais para ser mãe de JJ. Ana Amélia diz para sua

empregada que Nina devia estar à procura de sua tia
Naná, que também se chama Ana Amélia. Amarante
avisa Sinésio que a carga já'está completa e pronta.para
ser levada. Robusto garante a Benvindo que tem um

contato na aldeia que lhe disse que a carga já está a

caminho.Senvindo desconfia. Nina diz a JJ que vai voltar
para Florianópolis e pergunta a ele como era sua mãe.O
vilâo afirma que ela era linda, mas que morreu para ele
quando o abandonou. Ana Amélia fala para Naná que

uma moça de Florianópolis a procurou, deixando-a
tensa. Frank diz a Bartó que quer mergulhar. atrás do
tesouro, mas ele afirma que só vai permitir depois que
eles souberem como anular a .maldição. As rendeiras
vestem as roupas de época e se preparam para a

inauguração da loja. Francisquinha conta para Mariléia
e Sinésio que Lenita fez perguntas sobre seu

nascimento e os aconselha a contar a verdade.Mariléia
diz a Francisquinha que quer esperar mais um pouco.
Bartó descobre em um de seus livros uma simpatia para
quebrar maldição e, junto com os meninos, decide
experimentá-Ia. A inauguração da loja é um sucesso.

Almerinda comparece ao evento com Daniel e Mariléia
percebe que eles estão muito próximos. Lenita joga
charme para Floriano. Amarante entrega a carga.
8envindo avisa JJ que o caminhão não apareceu e diz
que desconfia de Robusto.

SEXTA - Encarnação diz a Nina que só tentou falar com
sua mãe uma vez durante todos aqueles anos,mas não
conseguiu. Almerinda e Daniel se aproximam cada vez

mais. Encarnação diz a Nina que só ela pode ajudar JJ e
afirma que os problemas dele começaram depois que
ela se apaixonou por Daniel. Oswaldo diz a JJ que
encontrou um apartamento para Encarnação,
deixando-o contrariado. Sandoval comenta com

Encamaçào que eles estão ficando mais próximos e

pergunta se ela acha bom ou ruim. Amarante confessa
para Lavlnia que o esforço que fez para entregar a carga
foi demais, mas pede que ela não conte a ninguém.
Lavínia concorda. JJ exige que Oswaldo impeça
Encarnação de sair de casa, mas ele se recusa. O vilão
provoca Rubico, dizendo que ele vai ganhar um novo

pai.Prata chega na festa de noivado de Rafa e Amanda e

dá flores para Alice, que fica um pouco perturbada.
Amarante confessa a Lavlnia que se envolveu com

Ylana, quando estava longe. Lavinia diz a Amarante que
aquilo não interessa para ela.

SASADO - Alice faz um brinde na festa de noivado que
deixa a todos emocionados, especialmente Prata.
Rosário conta para Floriano que vai trabalhar no bar de
Lavínia. Rafa mostra a Amanda que comprou uma

casinha na aldeia para eles morarem. Amanda fica
radiante. Júlia e Querubim percebem que lavlnia e

Amarante estão se dando muito bem e ficam felizes.
Garcia diz a Sinésio que ficou muito satisfeito com a

carga que ele entregou, deixando-o radiante. Lenita
provoca Nina, dizendo que Almerinda e Daniel não se

desgrudam.JJ fica furioso ao saber que Encarnação está
trabalhando na aldeia. Nina deixa claro para Daniel que
tem ciúmes dele' com Almerinda. Rosário se recusa a

usar roupas muito compridas para trabalhar e Idalina
prevê que aquilo vai dar confusão. JJ exige que
Encarnação pare de trabalhar na loja,mas ela se recusa.

Amarante pede Lavlnia em casamento. Ela não esconde
tamanha felicidade.

COMEÇAR DE NOVO

SEGUNDA - Carmem entrega a Estevão todas as provas
que tem contra Ademar. Murilo aparece no luau, para
alegria de Dandara. Linda e Rico fazem as-pazes. Sonya
vê Johnny na casa de Pedro. Johnny explica que ele e

Gigi estão tentando fazer com que seu casamento dê
certo de novo.deixando-a pasma.Miguel pede a Letícia
que sobreviva à morte dele para cuidar de Pedro,Abel e
Sonya, e pede que seu primeiro neto se chame Miguel
Arcanjo. Letícia jura que vai cumprir as vontades de
Miguel. Estevão mostra a Miguel as provas que tem
contra Ademar, deixando-o eufórico. Linda e Rico
anunciam que vão se casar.Murilo conta para Dandara

que vai ser transferido para Minas Gerais e eles dois
ficam sem saber se devem continuar a namorar.

Doidona encontra os desenhos que Mikhail fez de
Lucrécia e cartas que eles escreveram um para o outro.
Lucrécia descobre que Doidona roubou algumas de
suas cartas e fica ensandecida. Sonya manda Pedro

esquecer Gigi, dizendo que ela voltou com Johnny.
Sidartà começa a fazer obras para o quarto do bebê,
mas quase derruba a casa.

TERÇA - Estevão leva Ademar preso. Ademar culpa
Miguel por tudo e confessa ele quem foi o autor do seu

atentado quando era jovem. Miguel se sente mal.
Mérilin fica histérica ao ver que Ademar foi preso.
Sidarta diz a Isadora que a estrutura da casa deles foi
abalada pela obra e eles vão ter que passar uns tempos
em outro lugar. Isadora fica furiosa com Sidarta e vai
para o sítio de Doidão e Doidona.Doidona explica para

:I.

Desmentido
Dias atrás foi anunciado que Luana Piovani e Ricardo Mansur
teriam reatado o romance. No entanto, parece que tudo não

passou de um ligeiro engano: eles se reencontraram,
conversaram mas são apenas amigos, nada mais.

Mania de estrela
Fofoqueiros do bem andam espalhando que tanto Glória Maria
como Carla Camurati têm a mesma mania: as duas estrelas
fazem as suas compras de supermercado durante a madrugada.

Letícia que Lucrécia tem ódio da família de Mikhail impedi-Ia. Estevão avisa Miguel que vai prender
porque não conseguiu ficar com ele. Pimenta confessa Lucrécia imediatamente. Doidona percebe uma aura

'para Joana que teve uma namorada no passado.Joana negra ao redor de Lucrécia e faz uma prece para' se
fica furiosa e sai de casa.Lucrécia exige que Doi�ona lhe proteger do mal. Lucas grava seu rapo Joana percebe
entregue suas cartas. Doidona fala que entregou as que Miguel não. está bem e pergunta a Letícia o que
cartas para Letícia, deixando-a desesperada. Letícia está acontecendo. Pimenta sente saudades de Joana e

deixa Miguel chocado ao revelar que Mikhail é o pai de i fica arrasado. Doidão se desespera ao saber que
Olavinho. Mérilin se atraca com Carmem ao saber que f Lucrécia está ameaçando Doidona e chama Miguel
foi ela quem entregou os documentos de Adernar para í para resolver a situação.Estevão procura pelo juiz para
o delegado. Júlia separa a briga, mas Carmem jura se assinara mandado de prisão de Lucrécia.Miguel pede
vingar. Ademar é trancado na mesma cela que Tenórlo. para conversar com Lucrécia, que deixa Doidona ir
Murilo se despede de Dandara. Olavinho conta para embora e fica cara a cara com Miguel. Miguel diz a

Lucrécia que Ademar foi preso por desvio de verbas, Lucrécia que encontrou uma carta de Mikhail dizendo
deixando-a nervosa. Lúcia avisa Olavinho que não vai , que a amava e afirma que voltaria para ela se ela não.

deixarqueelesejaumladrãocomoAdemar. I tivesse morrido.lsadora e Dandara se dão conta de
que Sidarta está com uma séria paranóia de limpeza.

QUARTA - Glgl conta para Júlia que levou um fora de

!r
Letícia reza, pedindo proteção para Miguel. Lucrécia

Pedro e diz que vai embora do Brasil Teca diz a DOIdona ameaça Miguel Estevão chega na hora e diz a Lucrécia

que está zangada com os pais DOidona aconselha Teca que está presa
a não magoar seus pais e a convence a Ir à posse de
Olavinho MIguel pede que Olavmho não faça um

discurso em homenagem a Dante, revelando que seu :;, AMERICA
verdadeiro pai é Mikhait. Olavlnhc fica chocado e (
profundamente magoado com Lucrécia. Sidarta tenta

'I SEGUNDA
- lião e Sol ficam perturbados. Gil sente

esterilizar tudo em volta de lsadora, que fica cada vez uma cocetrae teme que Sol tenha usado,de propósito,
mais impaciente com as manias dele. Anselmo conta 1 um creme que lhe deu alergia.Neuta diz a Júnior que
para Abel que recuperou a posse da firma de pesca e diz na fazenda há muitos bois bravos para ele montar,
que agora vai dar uma volta ao mundo em seu barco. 1 deixando-o nervoso. Miss Jane se preocupa com a

Olavinho faz um discurso confessando que não se demora de Tony e pensa em ligar para a polícia, mas
elegeu por querer o bem do povo e abre mão do cargo'! May a convence a não fazer isso.Tony liga da delegacia
de prefeito. Lúcia assume o cargo de prefeita e garante

I para o celular de May, mas ela não atende de

que vai fazer o bem para a cidade.Miguel e Letícia ficam propósito. Irene conhece Pimenta e, imediatamente,
satisfeitos com a atitude de Olavinho. Mérilin conta ficam amigas. Sol diz para Tião que foi para os EUA
para Ademar que foi Carmem quem o colocou na porque sabe que não pode viver-de amor.Tião diz a Sol
cadeia. Carlos percebe que Miguel está colocando que a ama. Carreirinha diz a Neuta que os peões
todos os seus bens em ordem e pergunta a Sonya se fizeram uma festa para comemorar a chegada de
algo está acontecendo com ele.Olavinho confessa para Júnior, deixando-a emocionada. Tião pede para
Letícia que não consegue odiar Lucrécia, mas garante conversar com Gil mas ela, toda empolada, se recusa a

que não vai ser como ela. Mjguel conta para Olavinho vê-lo. Sol confessa para Detinha que provocou a

que tem poucos meses de vida. Eles se abraçam como alergia em Gil. Ramiro fala para Alex que eles precisam
irmãos. arrumar alguém para levar drogas para os EUA.

Haydée e Raissa chegam em casa, quase matando
QUINTA-OI avinha acusa Lucr.écia pelo fim de Mikhail e "Glauco de susto.Tony fala com Miss Jane,que o tira da
Ana e pelo atentado contra Miguel. Lucrécia nega tudo, cadeia.May finge ser solidária com Tony.Mercedes diz
mas Olavinho afirma que só quer distancia dela. Letícia I a Geraldito que quer arrumar um marido americano,
se assusta ao perceber que a saúde de Miguel está I deixando-o decepcionado. Neuta fica furiosa ao saber
ficando cada vez pior, mas procura consolá-lo. Pimenta que foi Carreirinha quem organizou a festa e colocou
implora para que Joana o perdoe,mas ela não quer nem tudo na conta dela.Haydée diz aGlauco que vai lhe dar
saber. Gigi não sabe o que fazer da vida e se consulta j mais atenção, deixando-o constrangido. Nina diz a

com Doidona. Estevão conta para Miguel que não viu a Helinho que não quer se envolver com ele,deixando-o
imagem da fita de segurança do spa, e por isso ainda pasmo.Simone começa a achar que Nickestá mais frio
não resolveu o caso de Eurídice. Miguel oferece a camela.
Estevão um equipamento ultramoderno para ele tornar
a imagem da fita mais nítida. Lucas mostra a Doidão que
vai poder gravar seu rap com odinheiro conseguido no
luau. OIavinha diz a Lúcia que vai deixar a casa de
Lucrécia, que ouve e fica magoada. Rico garante a

Dandara que Murilo está querendo casar com ela, mas
ela não acredita. Carlos se reaproxima de Sonya mas ela,
preocupada demais com Miguel, não entende as

intenções dele. OIavinha vai para o spa de Aída, que
deixa que ele divida um quarto com Mário. Doidona
garante a Gigi que ela ainda vai ser muito feliz no amor.

Estevão vê a fita no equipamento de Miguel 'e
reconhece Simone saindo do spa,

SEXTA - Estevão diz a Miguel que vai interrogar Simone
novamente. Carmem fala para ftala que está se

apaixonando por Estevão, mas afirma que está com

medo de se envolver. ftala aconselha Carmem a se

entreqar. Gigi não descobre se as cartas de Doidona
falavam de Pedro ou não e continua sem saber o que
fazer. Lúcia afirma para Simone que Ademar vai acusar
seus cúmplices. Lucrécia fica ensandecida de ódio ao

ver uma foto no jornal de Ademar preso. Estevão diz a

Carmem que não pára de pensar nela.delxando-a cada
vez mais envolvida. Ademar fica furioso ao ver sua foto
no jornal e exige falar com seu advogado. Simone fica
nervosa ao ser chamada de novo para depor. Lúcia fala
para Lucrécia que seu reinado vai chegar ao fim,mas ela
garante que não irão derrotá-Ia. Johnny diz a Gigi que
eles vão ter que viajar no dia seguinte, deixando-a
arrasada. Lúcia diz a Teca que vai aceitar seu namoro

com Betinho, mas pede que ela não minta mais. Teca
concorda.Mérilin sugere a Ademar que eles se casem na

cadeia mesmo, Adernar, comovido com a lealdade de
Mérifin, gosta da idéia. Lucrécia planeja fugir do pais.
Simone é presa.

SASADO - Lucrécia tenta pegar a luva de Aninha, mas
não consegue tocá-Ia, pois ela é protegida por uma
força sobrenatural. Aninha desaparece. Doidona
percebe queLucrécia está planejando fugire diz que vai

TERÇA - Tião não deixa que Sol atenda o celular. Alex
fica decepcionado. por não falar com Sol.Tião garante
a Sol que vai disputar rodeios nos EUA e levá-Ia com

ele. Mariano passa mal e é levado por uma ambulância.
Neuta vê Bebela andando só de toalha pela casa e

afirma que ela corre o risco de ser atacada por Júnior.
Júnior pinta as unhas de Ellis, deixando ela e Detinha

pasmas.Gil fica radiante ao ver que o tecido para o seu

vestido de casamento chegou. Tião e Sol combinam
encontro na rodoviária para irem para o Rio juntos.
Farinha avisa Odaléia que Mariano passou mal.
Odaléia desmaia. Gomes vigia a casa de Islene.lslene
dá uma bronca em Flor. Feitosa garante a Flor que ela
um dia vai poder sair sozinha. Graça percebe que
Gomes sumiu e começa a achar que ele tem outra,mas
ele afirma que está fazendo uma investigação sigilosa.
Odaléia tenta conseguir atendimento para Mariano,
que espera na fila do hospital público. Tião e Sol

partem para o Rio. Vera garante a Helinho que ele vai
encontrar uma mulher que lhe dê valor e se sente
atraída por ele.Nina se prepara para um encontro com
Glauco. Diva tenta fazer com que Feitosa se interesse

porCreusa.

QUARTA - Mariano fica emocionado ao ver Sol. Sol se
revolta por Mariano não ter bom atendimento no

hospital público. lião fica pasmo ao ver o mar e as

meninas de biqufni no Rio.Déia conta para Gil que Tião
foí visto indo para o Rio com Sol. Alex chega no Rio.
Helinho pergunta a Alex se ele quer que ele
desembrulhe os pacotes que chegaram, mas ele
manda-o não tocar neles. Nina tenta se convencer de

que Glauco a ama apesar de ter desmarcado o

encontro. Vera pergunta a Nina se ela tem certeza de

que não quer mais nada com Helinho e ela garante que
sim. Helinho e Vera almoçam juntos e ele se mostra
interessado nela. Vera se interessa por Helinho
também, mas teme estar fazendo uma besteira. Alex
vai até a casa de Sol e deixa um recado com Mariana,
pedindo que lhe telefone.Jatobá é impedido de entrar

num ónibus com Quartz. Tião espera para dar
pessoalmente a Gil a notícia de que reatou o namoro

com Sol. Sol conta para Odaléia que vai se casar com um

rapaz que está apaixonado por ela. Odaléia não gosta da
idéia e fala para Sol que os homens não prestam,
deixando-a magoada. Gomes segue Islene e a observa.
Graça fica furiosa ao perceber que Gomes sumiu de
novo. Neto diz a Hel6 que ela vai ter que ir ao Rio resolver
um problema de taxas do. apartamento deles.lnesita vai
para seu primeiro dia de aula numa escola americana.Gil
descobre que Ariovaldo está apresentando um rodeio e

decide ir também.Mariana diz a Sol que Alex deixou um

recado para ela.

QUINT� - Sol acha que' Mariana deve estar enganada,
pois não acredita que Alex viria procurá-Ia. Haydée é
muito simpática com Nina e a convida para jantarem sua

casa, deixando-a completamente sem graça. Vera
aconselha Nina a ir ao jantar para deixar Glauco
constrangido. Jatobá diz a Stallone que tem certeza de
que Vera está apaixonada. Sol revela a Mariana que
Mariano não está nada bem e não vai poder voltar ao
trabalho. Nina vai ao jantar na casa de Glauco. Haydée
pergunta a Nina se ela é comprometida e ela diz que
acabou de terminar um relacionamento. Gomes manda
Farinha chamar Diva, Feitosa e Islene para ir à sua casa e

diz que resolveu o caso.Creusa comenta com Feitosa que
não acredita em nenhuma religião, mas usa roupas
recatadas porque senão os homens a olham demais. Sol
apresentaTião para Odaléia,que o observa,desconfiada.
Nina percebe que Glauco não tem um casamento infeliz
evet embora da casa dele deprimida.Hel6 avisa Nina que
vai voltar para o Rio. Ed explica para May que eles só
podem se casar quàndo ele tiver dinheiro para comprar
uma casa.Jatobá fala para Vera que encontrou uma casa

que quer alugar. Vera fica preocupada, deixando Jetobé
satisfeito. Mariano volta para casa. Tião pede Sol em
casamento e Mariano e .Odaléla concordam. Neuta
mostra a Júnior que comprou um cavalo para ele
igualzinho ao que o pai dele tinha. Simone percebe que
Nick não está mais apaixonado porela.Alex vai até a casa

de Sol e pede para vê-Ia.

SEXTA - Odaléia diz a Alex que Sol foi para Boiadeiros.
Tiáo ga(ante a Sol que vai terminar com Gil assim que
chegar a Boiadeiros.Odaléia diz a Mariano que teme que
Tião magoe Sol.Mariano afirma que gostou de Tiào e diz
a Odaléia que eles devem agradecer por Sol ter desistido
de ir para os EUA. Alex vai para Boiadeiros atrás de Sol.
Simone diz a Nick que mudou vários planos para ir aos
EUA com ele e o acusa de ser um irresponsável. Dinho
gosta de saber que Simone e Nick terminaram. Laerte
fica furioso com a multa alta que Irene vai ter que pagare
diz a ela que quer voltar para o Brasil. Ramiro ameaça
parar de trabalhar para Pimenta,mas ela deixa claro que
isso não é uma opção.Radar sugere a Vera que ela se case

com Jatobá. Jatobá planeja fazer umjantar à luz de velas
para Vera. Tião apresenta Sol para Maria José e Zé Higino
e explica que sempre foi dela que ele gostou. Neuta
mostra a Júnior o cavalo que comprou para ele. Ellis
pergunta a Waldomiro se 'ele não quer domar o cavalo
mas ele dá uma desculpa e vai embora, deixando-a sem

entender nada. Graça diz a Farinha que vai 'viajar para
Soiadeiros e deixar que Gomes tome conta de si próprio,
Glauco fica irritado quando Haydée diz que quer
convidar Nina para jantar de novo. Raissa comenta com

Haydée que Glauco sempre está mal quando ela está
bem,deixando-a intrigada.

SASADO -Gil diz a Tião que ele vai ter que lhe pagar tudo
o que ela gastou nos preparativos do casamento,
deixando-o pasmo. Alex pergunta a Ariovaldo onde fica
a casa de Neuta e ele explica. Ariovaldo comenta com

Alex o nome do. falecido marido de Neuta e ele acha
graça. Júnior fica apavorado com a idéia de montar o

cavalo, mas Ellis garante que vai dar um jeito de tirá-lo

daquela situação. Carreirinha diz a Neuta que Dinho
estava contando vantagens sobre ela. Neuta fica furiosa
e decide tomar satisfações com Dinho. Pimenta exige
que Ramiro encontre logo uma pessoa para atravessar a

droga para os EUA. Sol garante a Tião que nunca deixou
de ser apaixonada por ele e ele diz o mesmo. Alex
garante a Ramiro que Sol vai aceitar atravessar a droga,
pois ela fará qualquer coisa para chegar nos EUA. Neuta
dá chicotadas em Dinho e diz que ele lhe faltou com o

respeito. Neuta se arrepende de ter batido em Dinho.
Nina confessa para Vera que não sentiu raiva de Haydée.
Vera conta para Helinho que Nina está pensando em

passar uns tempos nos EUA para ver qual é a reação dele.
Nina busca HelO no aeroporto e diz que vai voltar para
Miami com ela.lnesita diz a Mercedes que ninguém fala
com ela no colégio. Graça e Creusa partem para
Soiadeiros.Sol dá de cara com Alex na casa de Neuta.
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Pink é a cor.que
. ,.

recepcionara o mverno
A famosa grife Mercearia aposta na cor

que também vem acompanhada do
roxo e o turquesa

Os consumidores já estão atentos ao que as

vitrines de todo o país oferecerão nos

próximos meses. Principalmente nos

segmentos de moda (roupas, acessórios,
<sapatos etc.) e beleza, a expectativa aumenta,

considerando o crescimento do mercado de
consumo e o desejo de compra despertado
pelos lançamentos apresentados em eventos

especializados.
A grife Mercearia, por exemplo, está
mostrando em sua coleção para o Inverno

2005, a feminilidade, com um toque especial
de romantismo, que viaja pelo tempo
resgatando um passado glamuroso.
Transformando Moda em Atitude, a nova
coleção da grife traz estilo e modernidade

para a estação mais fria do ano.

A coleção sugere um mix para cada um criar

sua própria produção. Para isso, o ponto forte
está na versatilidade em unir o moderno ao

básico, passando, até mesmo, pelo esportivo

até o sensual.

Destaque para os

acessórios já eleitos pelo
público como hit nas

coleções da marca, como

cintos, pulseiras, colares e

brincos charmosérrimos,
agregando polainas,
cachecóis e golas de pelo,
complementos favorecidos

pela estação. A ousadia
está na proposta de abusar
da diversidade de peças,

formas, cores e tecidos,
elaborando produções
surpreendentes e

extremamente atuais. O ar

feminino e romântico

aparece de várias maneiras

na coleção, podendo ser o

"forte aliado" da
sensualidade ou do estilo

despojado.
Entre as apostas para o

inverno, as peles chegam
com tudo, aparecendo em

casacos, golas falsas e, até

mesmo, como faixas de
cabelo. As peças de cima,
que formam as

sobreposições, aparecem
marcadas na cintura,
sempre com uma fita ou

cinto. Outra ótima
".

surpresa está nas calças
, ;

jeans, com várias
('>"\ ,,"1.. j' r ri "p ":.

modelagens, cortes,
lavagens e formas.

Prestigiando a identidade
<'

do seu público, a marca
ainda traz uma ampla
diversidade de peças, em

comprimentos variados,
como casacos em sarja,

6. Na cartela de cores da grife Mercearia,
o pink é Q grande "anfitrião" do Inverno

2005, que também desfila o roxo e o

turquesa na passarela

moleton, pele etc. saias e bermudas, além dos
fofíssimos vestidos de chiffon. A mistura ainda
enaltece o charme das estampas florais, retilíneas, o
moleton estonado e o veludo.
Uma das maiores surpresas é a nova linha exclusiva
de sapatos com estampa das "Power PuffGirls". A

coleção ganha complementos essenciais para
arrasar na 'temporada. Botas com salto altíssimo e

bico fino - tanto em cano alto, como em cano baixo
- tênis com couro lixado e cano alto e escarpins de

,

verniz e couro lixado dão originalidade ao look.
Na cartela de cores, o pink é o grande "anfitrião" do
Inverno 2005, que também desfila o roxo e o

turquesa na passarela,

<l Entre as apostas para o inverno estão as peles, que chegam com tudo,
aparecendo em casacos, golas falsas e, até mesmo, como faixas de cabelo. As

peças de cima, que formam as sobreposições, aparecem marcadas na cintura,
sempre com uma fita ou cinto

- Nada mais deselegante do que retocar o batom no restaurante, ou no

teatro, apesar de ser uma atitude cada vez mais comum. A maquiagem
de uma mulher é coisa de seu uso mais do que pessoal, portanto nada
de ficar abrindo estojinho de batom na frente de outras pessoas. Estas
"armas" devem ficar dentro da bolsa e serem usadas no banheiro.
- Enxágüe muito bem os cabelos, principalmente depois usar o

condicionador. Deixar um pouco de creme nos cabelos pensando que
vai ajudar a combater o ressecamento das pontas é uma ilusão.Tudo o

-que vai acontecer é que depois de secos, os cabelos ficarão pesados e

sem brilho.
- A tendência das cores na maquiagem são claras e discretas. Durante
o dia, tons claros e suaves nos olhos e na boca. Já à noite, use e abuse
dos brilhos.

.
- Use e abuse do filtro solar. O verão já está acabando, mas o filtro solar
é para ser usado durante o ano todo. Além do sol é preciso ter cuidado
com a exposição excessiva nas camas de bronzeamento artificial. Cada
vez mais surgem casos de câncer de pele por causa de abusos na hora
do bronzeamento. Proteja-se.

.

- É quase que certo que nenhuma mulher está contente com o corpo
que tem. Ou se acha magra demais; ou os cabelos são volumosos
demais; ou o quadril é largo; ou é estreito ... E assim por diante. Só que

ARlES· Momento em que estará para atrair a simpatia alheia e tirar proveito que de tal
benefício.Contudo tome cuidado com seu orçamento financeiro,gastando somente o que for
de extrema necessidade.Pode amar.

a moda, os estilistas, enfim os profissionais ao ramo

milagrosamente sempre encontram um jeitinho de ajudar
esta grande "legião de descontentes". Confira.
As magras demais podem abusar das peças justas, claras,
brilhantes, com tecidos encorpados. O strech lhes cai muito
bem e valorizam as formas.
As mais' gordinhas tem como aliadas as cores escuras e

devem evitar as estampas ou brilhos. E podem lançar mão
de conjuntos de malha dupla. Os sapatos de salto ajudam a

alongar a silhueta.
Os bumbuns grandes podem ser diminuídos com um

blazer, casaco ou-blusa mais compridos. As calças e saias

retas, não muito justas, e de cores escuras disfarçam o

quadril grande. Especialmentea cor preta ajuda a equilibrar
as formas. Os vestidos de mode reto são os mais indicados

porque não marcam os quadris. O truque é chamar a

atenção para outras partes do corpo, neste caso um decote

generoso ajuda bem.
Se o problema são os seios grande demais, então

é

usar

roupas bem decotadas, deixando o colo nú. O ideal são os

decotes quadrados. Os decotes em V devem ser evitados.

LIBRA - Todos os esforços que têm empreendimento no sentido de elevar-se e prosperar
profissionalmente e socialmente se farão sentir com maior força neste dia. Analise e verá quanto
progrediu e prosperou.

ESCORPIÃO- Estando alguns planetas importantes em trânsito em bom aspecto,há indícios de êxito nas

questões que demandem sigilo, loteria, jogos, esportes e casamento. Dia excelente para resolver um

problema financeiro.

TOURO - Terá feliz resultados em novas associações, melhor ainda se forem com nativos de
Áries. Um pouco de desarmonia em sua vida conjugal, mas com compreensão, tudo acabará
bem.

G�MEOS - Grande entusiasmo com o trabalho. Atitudes urgentes e decisivas poderão ser

tomadas e, desde que as direcione de forma construtiva, serão fonte de bons resultados
práticos efinanceiros.

SAGITARIO - Período não é totalmente favorável para tratarde assuntos relacionados com dinheiro,mas
muito bom para entabular negócios e obter novos conhecimentos profissionais, para serem postos em
prática brevemente.

CÃNCER - Dificuldades na vida doméstica e muito mau humor é

o que pressagia o fluxo astral
deste período para você. Evite as discussões p.recipitadas e seja mais inteligente que tudo sairá
a conte,nto.Bom para viajar.

LEÃO - Seus projetos pessoais continuarão a se desenvolver de forma positiva, trazendo os

primeiros resultados práticos.Momento importante na vida familiar,na qual poderá encontrar
umequilíbrioemocional e interiormuito profundo.

CAPRICÓRNIO - Momento em que sua moral e reputação estarão em jogo, se entrar em contato com

pessoas de caráter duvidoso. Por outro lado,o fluxo será dos melhores para negócios relacionados com
metais emateriais para construção.

AQuARIO - Certas possibilidades de realização profissional que pareciam trazer bons resultados

poderão ser adiadas.Os novos rumos da sua vida ganharãomais consistência e força.através da sua luta e

das suas atitudes práticas.

VIRGEM - Pessoas nascidas em Libra poderão livrá-lo de embaraços financeiros neste dia.
Principalmente se forem do sexo oposto. Evite exagerar as palavras. De mais atenção a sua

família.Prenúnciode uma,viagem para o lugaronde nasceu ou viveu durante muito tempo.

Das mazelas femininas

Moda Unerj por Daiana Riechel.

Nascemos e vivemos mergulhados em um

mundo de coisas das quais muitas parecem
que não teriam a necessidade de estar

presente,ocupando na maioria do tempo um

espaço amplo que poderia muito bem estar

servindo a algo de maior utilidade e

aproveitamento. Estamos na era da cultura do
"kitsch" onde se tem uma grande oferta de

quinquilharias, mas uma grande perda de

tempo e espaço em função da falta de
vontade em procurar por algo que possa vir a
acrescentar ao invés de apenas enfeitar. -

.

Poderíamos enumerar uma gorda lista desses

pedregulhos que se acumularam em nossos

espaços, fazendo-nos tropeçar e impedindo a

passagem.Aqui neste espaço tento enumerar
e reclamar sobre algumas das mazelas
femininas que são muito familiares e

interessantes para se refletir a respeito.
Ser mulher em nossos dias não é
definitivamente uma tarefa fácil,além de zelar

pela casa e pela família (as herança) há ainda o

dever de estar e ser sempre bela e radiante.
Parece-me que a mulher perdeu o direito de

poder calçar chinelos e de estar menos

cuidadosa com sua aparência. Esse é um fato
crítico que acaba causando um sério

problema, o qual leva muitas mulheres a

pensar que caso não esteja produzida não é
devidamente feminina. Oras, a feminilidade
não está impressa apenas nos adornos

(rnaquiaqern, acessórios, perfumes, sapatos,
etc.) ela é acima de tudo caracterizada pelos
sutis gestos e elementos que apenas as

mulheres conhecem e têm o devido trato.

Acima de tudo a feminilidade não está

impressa nas futilidades proferidas pelos
meios de comunicações, ela está impressa
naquilo que dá a continuidade à humanidade:
no ato de gerar,na maternidade.O que nos faz
ser mulher é antes de tudo isto: ser o pilar
.principal para a. raça humana, o veículo

transportador de vidas e valores.
Tenho certeza de que muitos irão pensar que
esta linha de pensamento é antiquada devido
a imagem de mulher mercantilista que se

construiu nos últimos vinte anos, porém
engana-se quem pense desta forma.

Depois de muito ler e refletir a respeito
construí uma linha de idéias sobre a situação
feminina que verdadeiramente nada tem de
semelhante com a imagem que se construiu
da mulher na atualidade. Acredito que antes

de tudo a mulher é responsável por uma parte ..

muito importante na estruturação da
sociedade inserida no seio familiar. A

instituição família é o primeiro grupo social

que o ser humano participa e por isso aquele
que realmente merece o devido valor e

atenção, afinal é aonde o indivíduo receberá
as primeiras pinceladas do quadro social em

que ele será inserido futuramente. Dentro
desse contexto deve estar na dianteira a

mulher que é verdadeiramente o

personagem principal e que merece-atenção
devido a sua importância como agente social.
A mulher sempre desempenhou papel
fundamental na construção de novas

ideologias e revoluções sociais que
modificaram a humanidade, porém volto a

repetir que esse papel importante se perdeu
dentro da avalanche da cultura de massa que
trouxe a idéia de consumismo e capitalismo
selvagem ó qual vende a juventude e a beleza
em farmácias e clínicas e transforma a mulher,
orientando-as para um horizonte de cultura

plástica sem fu ndamento e objetivos.
Acredito e vejo que as mazelas que atacam as

mulheres são multas.e penso que deva haver
uma ação contra este tipo de coisa, uma

revisão de valores e costumes que possam
enfim transformar o nosso próprio olhar sob
nós mesmas.
E por assim seguem-se asmazelas femininas,

gastaria muito papel e tempo enumerando as

demais que insistem em causar feridas.
Construí aqui a minha idéia. Faça também a

sua.

PEIXES - Tire de sua mente as mas intenções, o pessimismo e o desanimo. Coloque no lugar, uma boa
dose de otimismo e força de vontade que tudo deverá melhorar para você. Evite o contato com pessoas
suspeitas e o desgaste da saúde com excessos.Êxito financeiro inesperado.
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o mais antigo ancestral conecido para o cavalo é o

Eohippus. Este animal era herbívoro, vivia em florestas e

suas patas eram parecidas com as do cachorro. Tinha

quatro dedos nas patas da frente e três nas traseiras e era

pequeno,do tamanho de uma raposa .. lsso foi a cerca de 60
milhões de anos. Após o aparecimento de várias formas
intermediárias de Eqüídeos surgiu o Pliohipus, à cerca de

seis milhões de anos atrás. Sua estatura podia atingir 1,20
m,sendo bastante parecido com o cavalo atual.

Além dos asnos e das zebras,espécies como a anta

e os rinocerontes se desenvolveram próximas ao cavalo. O

Equus caballus (cavalo) surgiu na América do Norte,com o

tempo as sucessivas correntes migratórais através do

Estreito de Bering, que na época fazia a ligação entre

América e Ásia, fizeram o cavalo desaparecer da América,

por volta de 9000 anos a.c., ao fim da Idade do Gelo. O
retorno por via terrestre já não era possível. Por volta de
500Ó anos a.c., antes de sua domesticação, já existiam

quatro tipos básicos de eqüinos, adaptados em ambientes

diversos. Nas florestas densas e frias do norte da Europa
surgiu um cavalo alto e pesado,que deu origem as raças de

tração, nas estepes da Ásia, quentes e secas, surgiu uma

cavalo menor e mais frugal ( menos exigente em

alimentação ), do qual se originou o Árabe, dentre outras

raças de sela.Quando o ser humano passou a fazer parte do
cenário, tudo já estava armado para que acontecesse o que

alguns denominam de "a parceria mais bem sucedida da

história da humanidade".

Ancestral do cavalo

Materia gentilmente cedida pelo GC Gauderios.

- "Cair bem como chuva em roça de
milho."

- "Grudado como bosta em

'tamanco."
- "Agarrado como carrapato em

culhão de touro."
- "Afiado como navalha de barbeiro

caprichoso."
- "Mais alto que cavalo de oficial."

- "Mais velho que rascunho de
Bíblia."

- "Bueno como dinheiro achado."
- "Bueno como faca achada."

- "Bueno como namoro no começo."
- "Mais assanhado que lambari de

sanga."
- "Mais linda que laranja de

amostra."
- "Mais branco que perna de freira."

- "Chato que nem gilete caída em
chão de banheiro."

- "Cobiçada como anca de viúva
nova e bonita."

- "Mais comprido que esperança de

pobre."
"Mais comprido que xingada de

gago."
- "Mais atrapalhado que cego em

tiroteio"
- "Mais curto que coice de porco."

- "Mais perdido que cebola em

salada de fruta."
- "Mais perdido que cusco que caiu

do caminhão da mudança."
- "Enfeitado como bidê de china."
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Califórnia da Canção Nativa
do Rio Grande do Sul

o que é Califórnia?
Califórnia vem do grego,

."conjunto de coisas belas". Aqui no Rio

Grande do Sul, inicialmente, se chamaram
califórnias as incursões guerreiras que
Chico Pedro, chamado de Moringue, fez na
Cisplatina.
Depois disso, califórnia passou a designar
"corridas de cavalos em que participassem
mais de dois animais em busca de grandes
prêmios".
Com as significações de "conjunto de

coisas belas"ou "competição entre vários

concorrentes em busca de grandes
prêmios" é que o nome Califórnia da

Çanção Nativa prevaleceu para seus

idealizadores.
O prêmio máximo concedido é a

Calhandra de Ouro, símbolo da Califórnia.
A calhandra é pássaro útil e de belo canto,

amigo do gaúcho e íntimo das casas de

estâncias e dos fogões, imitador do canto

de outros pássaros e responde ao assobio
do homem.
Simboliza também a autenticidade, a

elegância, humildade e a liberdade, pois
não suporta o cativeiro.
O troféu Calhandra de Ouro, patrocínio do
Conselho Regional da Ordem dos Músicos
do Brasil, ficará ria posse de quem for
vencedor três vezes consecutivas, ou cinco
alternadas.

Como surgiu a Califórnia?
"A Califórnia nasceu de um sublime
momento de inspiração de quem desejava
cantar a música do RioGrande do Sul e,mais
do que isso, fazer ou descobrir novos

caminhos para esta mesma música,
interessando a todos por sua qualificação e

seu desenvolvimento. Um nome pode bem
simbolizar esse movimento desde o

instante em que ele subiu ao palco em 1971:
Colmar Pereira Duarte". (Luiz Machado

Stabile) Evento: RODEIO NACIONALAMIGOS DATRADIÇAO

Objetivos da Califórnia: Entidade: CTG UNIAO DETAURAS

a) Oportunizar integração de poetas, Cidade: RIO DO SUL
músicos e musicistas,analistas,estudiosos e

críticos, no interesse da preservação e
Contato: 47521-2139

divulgação da identidade cultural gaúcha; De 08/04/2005 à 10/04/2005

b) propiciar reflexão e debates que Evento: RODEIO CRIOULO
depurem qualitativamente a arte em geral, Entidade: CTG FOGAO DE LENHA
considerada como o mundo de
re p re se ntativi d ad e-ex p ress iv i d ad e- Cidade: TIJUCAS

comunicabilidade do universo gaúcho; Contato: 48263-1592
c) elevar a expressão artística de temas e

De 08/04/2005 à 10/04/2005
gêneros/rítmos regionais, buscando '-----------------
valorizar a música do Rio Grande do Sul, Evento: 26 RODEIO CRIOULO

através de linguagem atual e criativa, Entidade: CTG DO PRETO
considerando origens e constantes do Cidade: CAPAPIVARI DE BAIXO
gaúcho;
d) premiar e divulgar, regional e Contato:48646-6008

internacionalmente, as composições que De 08/04/2005 à 10/04/2005
melhor expressem os objetivos acima '--Ev-e-n-t-o-:B-A-I-L-E-LA-N-Ç-A-M-E-N-T-O-R-O-D-E-IO
referidos;
e) valorizar artistas que representem

Entidade: CTGOSPRAIANOS

caracteristicamente a linguagem e a Cidade: SAOJOSE
cultura. Contato: 48357-0800

_Dia_09/04/2005 ._. _

Cft�OJ
Jaraguá do Sul- se

DEMARCHI
CARNES ./(/./:'- ..

f"\SO,

ntra Filé,
etc .....

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

'Confiro nossgs
ofertas imperdlveis

Coxão Mole R$ 6,98
Picanha Bovina R$ 13,99
Filé Simples R$ 5,99
Peito Bovino com Osso R$ 2,78
Posta Vermelha R$ 5,98
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OI PESSOAL! PRONTOS PRA BRINCAR
NO ESPAÇO?

PRA COMEÇAR, VOCÊ PODE ME

AJUDAR A CHEGAR A MINHA NAVE?
Aí SIM, A GENTE PODE COMEÇAR!

AGORA QUE VOCÊ ME AJUDOU A CHEGAR A MINHA

NAVE, ENCAIXE AS FIGURAS QUE ESTÃO AQUI
EMBAIXO E ENCAIXE NA CRUZADINHAl É FÁCIU

t:?

NOSSA! VISITEI TANTOS
PLANETAS QUE NEM

lEMBRO QUAL FOI O ÚLTIMO!
PINTANDO. CADA LINHA DE UMA

COR A GENTE VAI DESCOBRIR!

o lindo Eduardo Soares da L,uz, no dia

05/4 completa 1 ano, Seu,s pals,Sandro
e Márcia lhe desejam mUita saude

A linda Mu�ieli Macellai,completa5 anos no dla 05/4, Felicidades dos
seus, pais Muriel e Meire os avós
BI�slo e Maura sua tia Daí e sua
pnma Estefani

Embelezando noss
fofinhoWi".

a coluna, o
Iam Hoh', que,nas�eu. no último dia 04/3 AIrmanzrnha Bruna e os.' .

e Denis sentem pars Mana
felizes -se orgulhosos e

I
..

Soares irá

completar 2
'aninHos dia 03/4,a
mamãe Simone
Behrens Soares, o

papai José Pedro
Soares e o mano

AugustpC;.E;!sar!
Soares desejam
muitas felicídadesl!!

A gatinha Sarah,
comemora seus 4
aninhos no dia 05/4,
Parabéns e muitas
felicidades da Fran

---- •• Stúdio Fotográfico

AGORA. QUE TAL ENCONTRAR NO CAÇA
PALAVRAS OS NOVE PLANETAS DO NOSSO

SISTEMA SOLAR? SÃO ESTES: TERRA,
SATURNO. PLUTÃO, MARTE, MERCÚRIO,
URANO, VÊNUS, JÚPITER E NETUNO.
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Nascimetos

f
.'

, 03/4 a tota
dia .

2 meses na . Os paiscompleta da NOVasK1, , teliZ.es
Mine Edua�iana estãO mUito

.luarez. e fachegada
com a sua
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