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Bertoldi próximo do PP e PT incomoda POT
O PP não integra a coligação que elegeu o prefeito, Moacir Bertoldi, mas ocupa três cargos no primeiro escalão. Recentemente Bertoldi convidou o petista, Justino da Luz para inte
grar o governo. Enquanto isso, o PD�não ocupa nenhuma secretaria ou diretoria. O presidente do PDT, Ruy Lessmann, voltou a cobrar a participação efetiva do partido. _ PAGINA 3

Idosos são. os que mais

reclamam da falta de

etiquetas informando o

preço nos .produ tos.

Segundo eles, o sistema de
leitura e preços' nas

prateleiras não é prático.O
coordenador do Procon,
Juliano Nora, considera a

Lei Federal que eliminou a

exigência de etiqueta, uma
derrota. Nora informou

ainda que mais de.l00 lojas
já foram orientadas a

colocarem etiquetas com os'
valores dos produtos
expostos, as que não

cumprirem amedida devem
sermultadas. - PAGINA 5

QUANTO CUSTA

MUNDO ENCANTADO

Escola Municipal incentiva
leitura e, imaginação dos alunos

Que adulto não.guarda boas recordaçõesdaquela pessoa
que se dispunha a contar as histórias preferidas? Na Escola
Municipal Maria Nilda Salai Stãhelin em Jaraguá, qu.em
desempenha este papel é a professora Sueli deOliveira.Um
dia por mês,os alunos do pré a4a série deixam tudo de lado.

para entrar no mundo mágico das histórias infantis. O
trabalho está dando resultado; inclusive tem servido de
modelo para outras escolas dornuniçípio. _ PAGiNA 4
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SUL-AMERICANO

Malwee segueem ritmo forte
na busca pelo bicampeonato
Depois de estrear em-ritmo acelerado e'com duas goleadas,
a comissão técnica da Malwee acredita numa reedição da
final do Campeonato Sul-Americano do ano passado,
quando os jaraguaenses enfrentaram e venceram a ACBF

.

de Carlos Barbosa. A final acontece sábado com

transmissão da JaraguáAM. - PAGINA 8

SAÚDE

Sindicância apura denúncias
contra médico oftalmologista

I

O diretor de Saúde Pública da Secretaria Municipal de
Saúde, Sérgio Ferraza, confirmou ontem que será aberta
uma sindicância para apurar reclamações de usuários do
Sus em relação ao atendimento oftalmológico. _ PAGINA 5

DETALHES

Prefeitura e comunidade preparam
cemitérios para Dia dos Finados
Os floricultores esperam aumentar o faturamento com a

data, mas dizem que concorrência aumentou. - PAGINA 6
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CO'RREIO ECONÔMICO QUANTO CUSTA?

Ausência de.etiqueta
indicando preço é criticada

Reflexo MP do Bem
As possibilidades de correção da tabela do Imposto de Renda no

próximo ano devem ser reduzidas com a aprovação dá MP (medida:
provisória) 255, que incorporou partes di'! medida 252, a chamada
"MP do Bem': Essa avaliação foi feita ontem pelo secretário-adjunto
de Receita Federal, Ricardo Pinheiro, ao comentar a renúncia fiscal

prevista na MP 255 para Folha de São Paulo."A ampliação ele
�enúncia restringe ainda mais a já precária folga que o governo teria
em novos patamares, em novos tributos para o ano que vem'; disse
Pinheiro sobre a correção. da tabela.Após participar de palestra no

26° Congresso Brasileiro de Fundos de Pensão, provido pela Abrapp,
ele afirmou que o problema é que a MP 255 passou a incorporar.a
renúncia fiscal prevista na MP 252, que perdeu a validade por não

ser votada dentro do prazo por conta de manobra do governo par.a
derrubar a medida. Antes de ser alterada no Congresso, a MP 252

previa uma renúncia fiscal de R$ 3,3 bilhões por ano. Após as
-

alterações, essa renúncia subiu para. R$ 6,6 bilhões por ano.
.

;

ELls BINI
cada produto. "Muitos têm

dificuldade com esse novo sistema.

Aspessoas que não sabem ler são as

mais prejudicadas. Sei que para os

comerciantes o sistema é prático,mas
para o consumidornão há vantagem
nenhuma", considerá. A dona-de
casa. Irmã Barg, diz quemuitas vezes
tem dificuldade para encontrar os

preços. "Quando as etiquetas eram
colocadas namercadoria ficavabem
mais fácil. Para osmais idosos piorou:
Às vezes a gente precisa se abaixar e

I pra quem é de idade como eu, se

toma uma dificuldade, fora que fica
confuso". Ela tambémconcorda que
para osmercados seriaum incômodo

etiquetar todas as mercadorias.

''Apesar de que agora os preços não

sobem tanto qU,anto em anos atrás,
quando se tinha aquela inflação
toda e as etiquetas tinham que ser

trocadas toda semana", avalia. O
aposentado Lau�oAlvesCorrêadisse
que não tem dificuldades para
encontrar os preços e que costuma

usar o leitor ótico em caso de dúvida.
"Mas, com certeza facilitariamuito
se os preços fossem etiquetados na
mercadoria", diz. Nos próximos dias
o Procon fará a fiscalização nos

mercados da cidade, justamente para
verificar a forma como estão sendo

expostos os preços das mercadorias.
O coordenador'do Procon alerta

... Procon fiscalizará

supermercados na

próxima semana,

para testar sistema

'Crescendo
o município de Guaramirim

deverá ter incremento na

.
receita orçamentária a partir
de 2006. Saltou da 26a posição
no ranking estadual de

.arrecadação de ICMS para a

'17a, com base no exercício

2003/2004: Sequndo o

.prefetto Mário Sérgio Peixer,
i isso se deve a investimentos

, :feitos por novas empresas que
'sei instalaram no 'município e

:a ampliação de

�empreendimentos já
�existenté .

.

Juros
No mesmo mês em que o

Banco Central voltou a reduzir
os juros após um ano, o

comércio subiu fortemente
suas taxas. De acordo com o'
relatório, a taxa médiado
crédito para a aquisição de
bens duráveis, como
eletrodomésticos, subiu 6,2
pontos em setembro, na
comparação com o mês'
anterior pulando do patamar
de 53,7% em agosto para

, 59,9% ao ano.

JARAGUÁ DO SUL - Até o ano

passado, os supermercados eram

obrigados a etiquetar cada produto .

com o respectivo preço. Em 11 de
outubrode 2004, aLeiFederallO.926
considerada pelo coordenador do
Procon, Juliano Nora, como uma

"derrota para os consumidores",
eliminou essa exigência. Desde
então, . basta que os preços sejam
expostos nas gôndolas e-prateleiras.
Em caso de dúvida quantoao valor
de um produto, o consumidor pode
usaros leitores óticos, que através

dos códigos de barra, indicam o

preço das mercadorias. A difi
culdade é que muitos compradores,
principalmente osmais idosos não se

adaptaram bem à nova realidade.
Sem contar que os consumidores

precisamprocurarpelos leitores óticos
que não estão disponíveis em

quantidade suficiente.
A aposentada Z�naideMinelli

Moretti, ácha que o correto seria os
mercados colocarem os preços em

Leitor de preços não é pratico segundo consumidores

caso de mercadoria com prazo';
vencido, omercado é obrigado a fazer, i )

a troca na hora e inutilizar o produto.

aos consumidores que em caso de
dois preços diferentes para omesmo

produto, sempre valerá omenor. Em
Alta
Esta foi a principal influência
sobre os juros médios das I

operações de crédito em

setembro, gue tiveram alta de

0,4 pontol, chegando a 49,5%.
A taxa média dos empréstimos ,

às pessoas físicas cresceu 0,5
ponto percentual, passando a

64,9% ao ano.

, :.'
,Supermercados
; Ao contrário do mês passado.'
: as vendas dos supermercados
:catarinenses foram positivas
�em 0,82% no mês de

�setembro em relação ao mês

: de agosto. Na comparação
�com mesmo período do ano

�anterior as vendas foram
positivas em 2,490/6 .

Juliano Nora informou 'que mais de 100 lojas já foram orientadas ',�
i ,r

pelo Procon a colocarem etiquetas com os valores à vista dos h

produtos expostos nas vitrines, "Por enquanto estamos orientando
c

os lojistas, mas a partir do ano que vem os que não seguirem a"[J(
orientação serão autuados com multas que podem variar entre R$ ()

300,00'ê R$ 3 milhões, dependendo do faturamento da loja'; diz, Ele r?,

,explica que a exigência consta do Código de Defesa do Consumidor, .

uma Lei Federal criada em 1990. "Isso faz parte do princípio básico ,';,

dos direitos do consumidor que é o di�eito à informação" destaca.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

------�------------------�--------�------------------------------�--------��-,
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Professora incentiva leitura contando história
U

, ,

!

ESTADO DE SANTA CATARINA
. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGuÁ DO SUL

RUAWALTER MARQUARDTW llll-BARRA DO RIO MOLHA
.

89.259-700-JARAGUA DO SUL/SC
FONE: (47) 372-8000

,

Pelo Presente Edital, NOTIFICAMOS os contribuintes em débito com a Fazenda Pública Municipal, por
�alta de pagamento do Imposto Predial eTerritorial Urbano-P'Iu.para que no prazo de 30(trinta) dias,a
�6ntar da data desta publicação,dirijam-se ao setor deTributação desteMunicípio,e retirem o respectivo
�ocumento de arrecadação e efetuem o pag�mento dos valores devidos, sob-pena de que o Seu não

atendimento caracterize confissão de dívida, permitindo-nos a IMEDIATA COBRANÇA JUDICIA� dos

referidos débitos,conforme a Lei Complementar n° 001 /1993 - CódigoTributário Municipal e outros
arqumentos aplicáveis à espécie.5alientamos que a omissão da cobrança de tributos pela Administração
r,esulta em pen�lidades que atingem diretamente o nossoMunicípio, pelo não cumprimentá do àrtigo
� 1 da Lei Complementarn° 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal.·

Projeto começou a ser desenvolvido em abril desde ano e já exemplo para outras escolas municipais J:
LJo

,

JARAGUÁ DO SUL - A aluna da aumento de doações de livros que as Gincana cultural' J

2a série, Jaíse Franzner Frotsche, é crianças trazem de casa", informou Com o objetivo de fortalecer a·i
uma das crianças beneficiadas pelo Sueli. Neste ano foram doados

.

integração entre escola e iI

projeto Contação de Histórias, que aproximadamente 800 Íivros e outros. comunidade, a direção promoveuno :.,

começou a ser-desenvolvido em abril R$ 3.,540,00 foram investidos pela úlrimo final de semana uma gincana {)

deste ano pela professora Sueli de escola na aquisição de novos títulos, cultural recreativa, com aparticipação.j
Oliveira, naEscolaMunicipalMaria Para incentivar o senso de dos 780 alunos de pré a 8a série. As')
Nilda Salai Stãhelin, no bairro Ana responsabilidade nas crianças, foi atividades incluíram a arrecadaçâo 'i
Paula, Um dia pormês, os alunos do estipulada umamulta para'os alunos de materiais recicláveis que foram

pré a 4a série deix'am lápis e caderno que atrasam a devolução dos livros, vendidos por cerca de R$ 700,00,O '

de lado para escutar as histórias com a cobrança de R$ 0,25 por dia dinheiro será usado para comprar')
, contadas por Sueli. "Passei a gostar de atraso. O dinheiro é usado para pequenos presentes deNatal para os:
mais de ler e até de escrever", diz [aíse. compraimais livros, cujos títulos são estudantes, .com a ajuda da APP,C,

Aprofessoraconta que o objetivo sugeridos pelos próprios alunos. (Associação de Pais e Professores). A:-i
do projeto, que usa o recurso da "Comprarocstodaacoleçâodoflarry doação de alimentos foi uma das)

dramatiza-ção na contação das Potter que' as crianças estavam
I

provas da gincana e com isso foi;
histórias, é justamente ince�tivar o pedindo usando o dinheiro das possívelmontar 13 cestas básicas que; ,

gosto pela leitura. "Com o multas", contou a professora. serão. distribuídas para famílias"
desenvolvimento deste trabalho, Segundo ela, este projeto carentes que residem no'bairro.Uma.'>

pudemos notar uma ,procura maior desenvolvido pela escola está das cestas será doada para a Apae';
por livros na biblioteca da escola e servindo de exemplo para outras (Associação de Pais e Amigos dos

. também houve um significativo unidades da redemunicipal. - Excepcíonais).

DíVIDA ATIVA - IPTU

:Cadastro Contribuinte CNPJ/CPF/RG Endereço do Imóvel Ano da Dívida Valor Valor

lançado corrigido

em UPM' em R$"

I
115839-9 'Ariovaldo Birai BrurnOliveira 287.415.280-34

118857-3 Ariovaldo Birai Brum Oliveira 287.415.280·34

17571-0 FaustinoTheilacker 103.934.809-25

: 26392-3 . FrancisGO Jussiê SantiagoGomes 631.148.609-15

: 18002-5 JaniraMichreffMartinsMenel S04.882.449-00

: 252S4-9 Joel FernandoVasselai 692.899.489·49

; 25275-1 Joel Fernando Vasselai 692.899.489-49

R. Exp.Alfredo Behnke, 213 ?001/?002/2003/2004 S,1009 430,46

2001/2002/2003/2004 4,7046 397,02
-

2001/2002/2003/2004 40,1244 3.386,10

2001/2002/2003/2004 7,0319 593,42

2001/2003 6,0885 513,81

2001/2002/2003/2004 9.4460 797,lS

2001/2002/2003/2004 6,8514 578,19

R. FranCiscoHruschka.s/n

R. Roberto Ziemann, 200.1

R. Erminio Nicolini,661

R. Barão do Rio Branco, 760

R. Ferdinando Pradi,45

R. Ferdinando Pradi
'. '

,
I

f UPM=Unidade Padrão Municipal
**0 valor Corrigido terá acréscimo de multa e juros.

Jaraquédo Sul/SC, 26 de Outubro de 2005.
I

Marlon Mareiel Pradi
Coordenador de Dívida Ativa

Sérgio José Félix
Secretário da Fazenda

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SERViÇO PÚBLICO·

Diretor deSaúde confirma

realização de sindicância
MARIA HELENADE MORAES

.... Reajuste é de 10%

no pequeno comércio
e rnas grandes redes

fiia entre 25% e 30%
!

.

�

JARAGUÁ DO SUL - o diretor
de Saúde Públi�a da Secretaria
Municipal de Saúde, Sérgio
Ferraza, confirmou ontem que será

a�érta uma shtdicância para apurar
a strie de reclamações de usuários
do Sus em relação ao atendimento

of;ialmológico. Os pacientes
agendados para serem atendidos

pelomédico [osoé Fortkamp Júnior
reclamam que não são exami

n;dos porque o'retinoscópio, usado
" '

para medir o grau de visão, está

sempre estragado. Alguns pa
cientes já perderam a consulta até

quatro vezes.

De acordo 'com o médico, o
equipamento estragou pela última
vez no dia 13 de setembro e

sbmente na quarta-feira foi
recolhido pela Secretaria de
'Saúde para ser consertado. O
inédico disse ainda ter estranhado
o fato da Secretaria decidir pela
sindicância 'e dá raz'ão às

reclamações dos pacientes, mas, no
entanto, esclarece "não ter culpa

.se o equipamento falha com tanta

freqüência". Fortkamp afirma
ainda que fez questão de mostrar
aos pacientes o equipamento
estragado e diz não entender o que
está acontecendo. Além de

Fortkamp, mais dois médicos
atendem no setor, "mas usam'
equipamentos particulares para o

trabalho ,porque o do Sus está

sempre estragado", alega.
O consultor da Prefeitura, Eni

.
Voltolini, enfatiza que a sindicância
tem por finalidade descobrir
exatamente o que está, acon
tecendo já que existem muitas

reclamações relacionadas ao

atendimento oftalmológico
'prestado pelo Sus. Voltolíni escla
rece que ninguém está sendo
acusado. "Estamos cumprindo com
nossa obrigação, que é a de

melhorar o atendimento de saúde

prestado à população e investigar
as possíveis irregularidades", afirma.

, O consultor informa ainda, que
ainda está sendo formada a

comissão de sindicância.

Indignação
A donà'-de-casa Maria'

Teresinha Carlini, 35 anos, ligou
. para o Correio do Povo afirmando

que também tem denúncias a fazer
,

contra o oftalmologista, que ela

Secretaria cria questionário para
conhecer hábitos alimentares

,

SCHROEDER - Funcionários da
Sécretaríade Saúde d� Schroeder
re�lizaram um pedágio .ern frente
à ;Prefeitura na semana passada.
Todos os motoristas que passaram
pbr ali responderam a um

q�estionário sobre hábitos
a1imentares e receberam folhetos
com dicas sobre como ter uma

alimentação saudável. A
e�fermeira Graziela Tavares Ertal,
c�ordenadora'do Programa Saúde
da Família, explica que o resultado
dos questionários vai servir para
direcionar as ações da Secretaria.

Graziela Ertal diz que a

maioria das pessoas não consome
água em quantidades suficientes
e.abusam das gorduras animais,
substâncias- responsáveis pelo
aumento do colesterol, doenças
càrdiovasculares, diabetes e

'hipertensão, entre outras, "A

ingestãode água, frutas e verduras
é.muito importante para. quem _

desejamanter a saúde.A falta disso

prejudica o funcionamento do

organismo, principalmente do
intestino", alerta a�nfermeira.

.

,

.

O _ funciOnário' de
almoxarifado, Romírio Ruediger,
disse que acha importante o

trabalho. "Muitas pessoas não

sabem o que comem", diz,
refertndo-se à falta de

conscientização de parte da

população quanto à importância
de uma alimentação equilibrada.
A professora Simone Dalsoquío
disse que acha "�uito válido" o

desenvolvimento da pesquisa que
servirá para direcionar as ações da
Saúde, A professora tem duas

filhas, co�.3 e 5 anos. '�smeninas
não são de comer doces e

salgadinhos e isso é' incentivado por
mim", conta.

Saúde para as crianças
Através do projeto "Saber

Saúde", que começou a ser

desenvolvido no município há

cerca de três anos, numa parceria
entre as secretarias da Saúde e

Educação, foram reelaborados os

cardápios damerenda escolar, que
passaram a incluir mais frutas. As
escolas também têm suas próprias
hortas, produzidas com a

. colaboração. dos alunos. No
Colégio Miguel Couto, por

exemplo, a cantina não vende
frituras e salgadinhos, dando
preferência para os sanduíches e

-sucos naturais. "Durante a fase-de
crescimento, a qualidade'
nutricional da alimentação é

fundamental para o bani
desenvolvimento das crianças",
destaca Graziela Ertal.

• O questionário vai servir
de base para elaboração
de políticas públicas
voltadas a saúde.

• A nuttricionista

recomenda a ingestão de

áqua, frutas e verduras em

abundância,

CÊSAR JUNKES

Maria (dir) diz que filha ficou cega .de um olho por negligência

-acusa de ter sido responsável pela
cegueira da filha Jéssica, atualmente
com 14 anos.r» acordo com ela, o
médico foi negligente ao tratar da

filha, que perdeu a visão do olho

esquerdo. "Ele era o único oftalmo
.

a atender pelo Sus na época em que
minha filha passou a ter problemas.
Durante todos os anos em que
atendeu minha filha, nunca disse
que ela precisava de cirurgia e na

última consulta, em 2002,mandou
a gente' procurar um médico

particular porque o aparelho usado'
por ele não tinha capacidade para
saber o grau de visão dela", conta

. Maria, que afirma não ter feito
denúncia na Justiça porque "tem
medo de ser prejudicada". [éssica,
segundo a mãe, tem problema de

deslocamento de retina desde os

cinco anos de idade.

Dia do Servidor público é.

comemorado com baile
JARAGUÁ DO SUL' - Para

festejar oDia do Servidor Público,
comemorado hoje, a 24ª SDR
(Secretaria de Desenvolvimento

Regional) promove um baile a

partir das 23 horas desta sexta

feira, na Sociedade Vieirense. Este
'é o segundo baile do servidor

público estadual promovido em

Jaraguá do Sul e ericerra a

programação da 6ª Semana do

Servidor, coordenada na região
pelo diretor-geral da SDR, Nilson
Bylaardt. De acordo com ele, mais"
de 1.200 pessoas já, adquiriram os

ingressos, mas a estimativa de

público é de cerca de 3mil pessoas

que devem se divertir até o

amanhecer ao som da Bánda In
Natura.

Folga
Mesmo sendo dia do Sérvidor,

os funcionários públicos estaduais
lotados em Jaraguá do Sul
trabalham normalmente hoje, mas
emendam o feriado -de 15 de

novembro, assim como em

Massaranduba, onde o feriado será

compensado em outra
oportunidade. Em Schroeder é

feriado. Em Guasamirim, a folga
de hoje foi transferida para a

segunda-feira.
.

Alunos da rede públicà municipal e estadual de sete escolas
de Jaraguá do Sul participaram quarta-feira, no Sesi, do"Circuito

Ayrton Senna da Juventude'; do ProjetoSuperação Jovem,

promovido em parceria com o Sesi, Instituto e empresas de

Jaraguá do Sul. Participaram do evento aproximadamente 150

estudantes (20 de cada escola) que se revezaram rias
apresentações dos projetos desenvolvidas nas unidades de
ensino durante o ano.

A
»

Associação deIornais Diários

do Interior promove integração
FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI)

A Associação dos Jornais Diários
de Santa Catarina - ADI/Se
promove neste sábado (29) de
outubro, no Hotel Jurerê Beach

Village, em Florianópolis, o III

'Workshop de Integração; que
reunirá Cerca de 170 profissionais
de todo o Estado. O objetivo do

evento; que terá como tema

central o fortalecimento da Mídia.
Regional, é promover a atualização
e capacitação dos setores dos

jornais, 'ou seja, da, direção, até
redação e comercial. "Aentídade
está completando 10 anos de

criação, procurando atuar sempre
pelo crescimento de seus

associados", explicou o presidente
da ADI/SC, Ámer Félix Ribeiro:
Pela primeira vez, a Associação
reunirá', no mesmo evento, os

departamentos de jornalismo e
/'

comercial. Entre os participantes,
destaque para o jornalista Eduardo
Tessler, consultor e diretor para o
Brasil do InnovatíonInternational
Consulting Greoup e Claudia
Carpes, diretora da Secretaria de

Comunicação do Governo do
Estado. Atualmente, a ADI/SC
conta com 23 jornais associados ê i.

seis parceiros. Também serão

apresentadas no evento as

novidades da Central de Notícias

Regionais - CNR,- que produz
diariamente material jornalístico
para os jornais diários do interior
além de enviar boletins para 67
emissoras de rádio, filiadas a

Associação Catarinense de
Emissoras de Rádio e Televisão

.

(Acaert). A tiragem conjunta dos

jornais associados ,e parceiros da
ADI/SC chega a 133 mil

exemplares por dia. .

DIVUU;AÇAO/CNR

O' jornalista e consultor Eduardo Tessler será um dos painelistas

MARCELlN_O SCHMIOT
Secretário de Gestão,

-1
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO N° 131/2005

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM'

"

"

OBJETO: Contratação de serviços de caminhões,.
,

retro-escavadeiras, trator de esteiras, escavadeira ;
I

hidráulica e trator de pneus conforme descrição no

Edital completo.ano de fabricação 1.990 ou posterior,
em perfeito estado de conservação, manutenção e

funcionamento, com motorista/operador e
r

combustível.
'.

.

REGIMENTO: Lei Federall 0.520/2002,de 17 de julho'.

.de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002,de 03 de
.

outubro de 2002. _

,. .! :
,DATA, HORA e LOCAL PARA' ENTREGA dos -i;
ENVELOPES: Até às 11 :00 horas do dia 10 de
outubro de 2005, na Divisão de Protocolo da !

I
,

prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua I I
.

WalterMarquardt nO t.t t i.batrro.Barra do Rio Molha. I:
O CREDE�CIAMENTO e abertura dos envelopes! i
serão as 13:30hs do mesmo dia. : :
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser: I

obtida no endereço acima ou via Internet

endereço ;www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 26 de Outubro de 2005.
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Benefícios da MP do Bem são

aprovados pelo Congresso

PREPARATIVOS

somil pessoas devem visitar
os cemitérios no dia de Finados�

medida provisória com um pedido
de verificação de quorum. Na

verdade, o deputado Gervásio
Oliveira (PMDB-AP) chegou a

pedir a verificação, mas não

conseguiu o apoio de parla
mentares de outros dois partidos
-corno pede o regimento da
casa.Para não desagradar o

cacique político, os líderes dos

partidos derrubaram a emenda,
mas assinaram um acordo se

comprometendo a encaminhar
um projeto de lei que irá tratar de
benefícios ao Amapá e ao Pará.

A "MP do Bem" como foi
editada em junho -acrescida das

emendas. feitas por parlamentares
conta com benefícios para as

empresas que exportam mais de
80% da produção, a redução de

impostos para computadores de
'até R$ 2500, a ampliação de prazos
para o recolhimento de tributos, o
aumento do prazo de

parcelamento das dívidas de

municípios com a Previdência, a
ampliação dos limites para o

enquadramento no Simples e a

regulamentação das pessoas

jurídicas que são prestadoras de

serviços, entre outros benefícios.

DA REDAÇÃO- Em um acordo
de líderes e .com votação sim

bólica, a Câmara dos Deputados
aprovou ontem as medidas que
dão incentivos a setores tão
diversos como as empresas expor
tadoras, as micro e pequenas
indústrias e o mercado imo-

'

biliário. A aprovação desses
benefícios, anunciados pelo
governo em junho, só foi possível
após uma reunião de mais de
cinco horas entre os líderes e Um

acordo para agradar o senador

José Sarney (PMDB�AP).
Quarta-feira, a MP 255, que

incluiu as medidas da chamada
MP do Bem, foi aprovada no

Senado com uma emenda de
autoria de Sarney que garantia
benefícios a dois municípios do
Amapá e a três do Pará.Os

deputados alegaram que esse

'incentivo -isen çâo de IPI

(Imposto sobre Produtos

Industrializados) - criaria uma

concor�ência desleal com as

empresas instaladas em outras

regiões do país e indicaram que,
ele seria derrubado.
Nó entanto, o senador

ameaçava impedir a votação da

ELls BINI

� Prefeitura pede
que população
evite levar vasos

que contenham água
}ARAGUÃ DO SUL - Cerca de

-50 mil pessoas devem visitar os

cemitérios domunicípio na próxima
quarta-feira, dia 2 de novembro,
data quemarca o dia de Finados.
Há alguns dias a Prefeitura iniciou
os serviços demanutenção nos sete
cemitérios que estão sob sua

responsabilidade, com a instalação
de caixas d'água, melhorias nas

instalações elétricas, colocação de
brita e jardinagem. Em outros 30

, cemitérios particulares asmelhorias
são de responsabilidade da
comunidade, que tem prazo até

,

domingo para realizar serviços de
conserto. De acordo com ó sub-

, coordenador de Serviços Públicos
da Prefeitura, Waldemar

Carnpregher, os dois dias que
antecedem o feriado - segunda e

terça-feira -' devem ser reservados
apenas para a limpeza dos túmulos.

Mas a administração pública já
tem outra preocupação. Osmaiores
cemitérios da cidade, o Evangélico
e o Católico, já estão com

Funcionários já começaram a fazer a limpeza nos cemitérios, vasos não devem conter água :,;:;
. '{fI

Gemes, ao lado dos dois maiores
cemitérios da cidade, disse que já
tem bastante reserva de flores para
o dia de Finados mas que o

movimento é sempre imprevisível.
Segundo ele, no ano passado as·

vendasforam boas, mas o aumento
na concorrência nos últimos anos o
lucro é dividido. O preçomédio dos
vasos com flores naturais na loja
Isaflor está em torno dos R$ 7,00.

capacidade esgotada. E o cemitério
da Vila Lenzi terá vagas para, no

máximo, seis meses. A prefeitura
pretende comprar uma área na Ilha
da Figueira com capacidade para 3
mil túmulos.

Há desde vasos menores, que s-;

custam R$ 4,00, até os maiores que, ,S
chegam a custar R$ 27,00. '1.-:':J

Campregher apela à população .6
para que sejam evitados vasos com'r:r;
água, que facilitam a prolíferação--,

, do mosquito da Dengue. "Se a,;:\')j

pessoaoptar por flores naturais, devt)J;:; i
fazer furos no prato dos vasos para [!�
que a água não fique acurnulada'e.e,
orienta,

Falecimentos
Faleceu às 21 :30h do dia 26/1 O,a senhora Anezita Fernandes da
Rocha, com idade de 85 anos. O velório foi realizado em sua

residência e o sepultamento no cemitério do Centro.
Faleceu às 22:30h do dia 25/1 O,a senhora Celita Hang,com idade
de 51 anos. O velóriofoi realizado na Igreja Evangélica da Paz e o

sepultamento no cemitério Municipal de Schroeder,

Venda de flores
O comerciante ValdívioMallon,

dono da floricultur� Isaflor, que há
oito anos atende na rua Procópio<,

CP JURíDICO
I
I

�escisão pode ser paga pormeio'
�� depósito em conta corrente

CORREIO TV
redacao@jornalcorreiodopovo.com,br"

Lá vem mudança
Nos corredores do SBT, o assunto é um só: o que
Silvio Santos vai fazer na grade de programação da
emissora em 2006? Tudo o que se sabe é que
Silvio vai virá-Ia de ponta-cabeça. Da programação
da segunda-feira ao domingo, tudo pode ser

alterado. Por exemplo:

IALoiraça
Vera Fischer far,á participação no final de "América': Ela será Úrsula, polícial
que prenderá Alex.

·-l))

• cO

O pagamento de verbas rescisórias mediante depósito em conta-corrente

do empregado não afronta o dispositivo da CLT (artigo 477, parágrafo 4°),
que trata dos atos relativos à rescisão do contrato de trabalho, por ser
equivalente a pagamento. em dinheiro ou cheque visado e não causar

prejulzo ao trabalhador,
Pi validade do depósito na conta bancária como forma de pagamento das

v�rbas rescisórias foi apontada pela Seção Especializada em Dissídios
Imdividuais (501-1) do Tribunal Superior do Trabalho em julgamento de

r�curso de embargos de uma ex-empreqada do Banco do Estado do
Maranhão S/A que recebeu desta forma sua rescisão.
De acordo com o relator do recurso, ministro João Oreste Oalazen, apesar
de não' constar expressamente do artigo 477, parágrafo 4°, da CLT, a
modalidade de pagamento por meio de depósito em conta está prevista
na Instrução Normativa da Secretaria de Relações doTrabalho, do Ministério
do Trabalho � Emprego (TEM/sRT) nO 3, de 21 de junho de 2002.

A Instrução Normativa permite o pagamento por meio de transferência
eletrônica disponível (TEO), depósito bancário em conta-corrente, ordem
bancária de pagamento ou ordem bancária de crédito, desde que o

.estabelecimento bancário esteja situado na mesma cidadedo local de
trabalho. É necessário ainda que o trabalhador seja informado do fato e,
que os valores estejamefetivamente disponibilizados para saque no prazo
previsto em lei (artigo 477, parágrafo 6°, da CLT).

'

� bancária afirmou que o banco adotou o procedimento de pagar sua'
rescisão por meio de depósito na sua conta-corrente com o único fim de
executar dívida de natureza civil, no valor de R$ 5.429,56. De fato, logo após
ó crédito, o banco efetuou o desconto referente à dívida. Para a defesa, tal
conduta é manifestamente lesiva ao direito do trabalhador.

Tanto o TRT quanto a Quinta Turma (na primeira análise do TsT sobre o

caso) afirmaram que, nessas circunstâncias, caberia à trabalhadora não

�omologar a rescisão do contrato de trabalho. A bancária afirma que não
teve como opor qualquer resistência à realização do depósito em i::onta
�orrente, pois somente tomou conhecimento do procedimento adotado

�elo banco no momento da homologação da rescisão contratual.

� questão da legalidade do desconto para quitação de dlvida de natureza
&ivil contraída pelo empregado, entretanto, não chegoo a ser examinada

pela 501-1. O ministro Dalazen salientou, em tese, que tal conduta poderia
violar o dispositivo da CLT (artigo 477, parágrafo 5°) que limita os descontos
efetuados a um mês de remuneração do empregado. Ocorre que a

, �rabalhadora não apontou a violação, o que impediu a análise da 501-1.

Condenado
o jornalista e comentarista esportivo Jorge Kajuru foi condenado a pagar
uma indenização de R$ 40 mil à apresentadora da RedeTv: Luciana
Gimenez. Em abril de 2004, Luciana Gimenez abriu um processo por danos'
morais contra Kajuru, que chamou a apresentadora de "burra" num programa
de TV. Além dos R$ 40 mil, Kajuru também será obrigado a pagar juros e

correção maneta ria contados a partir do início do processo.

_ r;

Dona Hebe
O programa de Hebe Camargo, que jáfoi um dos
mais assistidos da emissora, hoje desce a ladeira
do ibope. Na última segunda, chegou a marcar 2,7
pontos, ficando em penúltimo lugar no ibope da
TV aberta por vários minutos, à frente apenas da '

TV Gazeta. Pudera, com uma "atração"
interessantíssima como o novo CD country de
Lucas Babin, era previsível: Na média final, Hebe
fechou com quatro pontos, empatada com Band e

Rede TV.

Aperfeiçoando
Em sua mais recente estada na clínica de 'Ivo ,Pitanguy, a atriz Sonia Braga, que
a princípio faria

apenas alguns
retoques ligeiros no
rosto, também
resolveu dar um

upgrade em outra

parte de sua

mitológica anatomia.
Ela acertou os seios,
desde sempre
considerados uma

obra de arte e

patrimônio da
- brasilidade.

Nãoémoleza
A novela "Prova de Amor'; da Record, está sendo

gravada e colocada ao ar às pressas até agora. E
não está sendo bolinho. O primeiro capítulo só
ficou pronto na madrugada de segunda-feira,
quando foi finalizado. O capítulo de terça foi a
mesma coisa: gravou de dia, finalizou à noite.

Aham •••

Muitos atores e atrizes de "Prova de Amor" foram
informados bem antes da estréia que a novela'
teria cenas mais sensuais. Leia-se: teriam de usar

trajes sumários. O efeito do aviso foi uma série de
visitas a clínicas de cirurgias plásticas para
lipoaspiração e/ou implante de próteses de
siliconé.

Solteira?
Segundo a revista,

Conta Mais desta

semana, Cléo Pires
teria colocado um

ponto final no seu

relacionamento, de 2

anoscom Túlio Dek.A
revista ainda afirma
que Cléo e Túlio ter

minaram, com discus

são, durante o 'evento

de música Tim Festival,
no Rio de Janeiro.

"América"
Silvia Buarque, que se afastou da novela das oito

para dar à luz, gravou o desfecho de Elis. Ela voltará

para reencontrar o filho Sinvalzinho, que deixou
em Boiadeiros para fugir com um peão. Elis
aparecerá com roupas desenhadas 'por Júnior.

Palorna Maia de Assis Pereira, graduada em Direito pela Furb,
integrante da banca da Cassuli Advogados Associados, reproduz artigo
�xtraído do site www.tstgov.br/noticias/

'
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PRATAS DA CASA

ESPORTE

Xadrez vai para os Jasc com

equipe totalmente renovada
\ \, �

JULlMAR PIVATTO

....
I
Doze jaraquaenses

disputam competição l

I,

qU11e vai de 5 a 11

de novembro
I

'JARAGUÁ 00 SUL - COIlf uma'
equipebemeliferentedo ano passado,
a equipe de xadrez de Jaraguá do
Sul se prepara para os Jasc Gagos
Abertos de SantaCatarina). Todos
os competidores sãodaqui e, amaioria

delFs ainda em idade de.Olesc

(competiçãopara adetas até 16 anos).
No'ano passado, a equipe feminina
ficoucomo títuloda competição,mas
esta mesma equipe representará
Jouitville neste ano. O objetivarem
2oQ5, é ficarentre os cinco primeiros
no: feminino e entre os dez no

masculino.
O técnico Maurício Berti disse

que o nfvel técnico neste ano está

muito alto, pois, tanto nomasculino
comono feminino, adetas daSeleção
Brasileira estão inscritos para

participar da competição. A forma
de disputa é de quatro tabuleirospor
partida, e soma-se ospontosde acordo

,
com as vitótias. "No feminino, ternos
três atletas que podem competir de
igual pra igual, mas sobra um

tabuleiro. Issoquerdizerque entramos
com praticamente sete pontos a

CESAR JUNKES

Equipe jaraguaense segue em forte ritmo de treinos para os Jogos Abertos em Chapecó

menos", avaliouBerti.
Entre as meninas, o treinador

disse que os adversários mais fortes
são Joinville, favorito ao título,
Balneário Camboriú, que se reforçou
bem, Concórdia e Rio do Sul,
campeão e vice, respectivamente, dos
Joguinhos Abertos. As jaraguaenses
queviajamparaChapecó são: Karina
Kanzler (campeã brasileira sub-Iê),
Van:essaEngelmann (quarto lugarno

brasileiro sub-18), Jaqueline
Pamplona, Letícia Pereira, Bruna
Pereira e JosieliBerti.

I Jánomasculinoa cornpetiçãoserá
mais difícil. São seis equipes que têm
chances de brigar pelo título: Itajaí
(com três jogadores deSeleção), [oin
ville (que tem dois mestres interna

cionais), Blumenau, Concórdia,
Chapecó e Florianópolis. "Nossabase
nomasculino.ainda é de Olesc. Dos

Parreira convoca para amistosos'no Oriente
! DARmAçÃo-OtécnicoCarlos

AlbertoParreira fezontem sua última

convocação em 2005, desta vez para
os amistosos dos dias 12 e 15 de
novembro. As surpresas da

I .
.

convocação foram o atacante Fred..
I

.

que recentemente trocou oCruzerro

pelo Lyon, e o volante Edmílson, do
Barcelona.

i Fred foi convocado por Parreira
urna única vez, no amistoso contra a

Guatemala, jogo que marcou a

despedida do atacante Romário da

'Seleção Brasileira. Já o volante
Edmílsonvolta àSeleção depois de se
recuperar de uma lesão no joelho, que
o afastou dos campos por setemeses.
Ele voltou ao time espanhol emmaio.

O Brasil enfrenta no dia 12 os

Emirados Árabes Unidos, em Abu
Dhabi. Já no dia 15, a Seleção de
Parreira enfrenta o AlI Star Team/

K�ait Sport Club, na cidade de
Kuwait. Serão os dois primeiros
amistosos após o término das
Eliminatórias para o Mundial da
Alemanha, em 2006, na qual oBrasil
fechou emprimeiro, ultrapassando a
rivalArg�ntinanaúl� rodada. Essa
foi a última convocação de Parreira
neste ano" a 26ª desde que ele
reassumiu o cargo de treinador em

janeiro de 2003:

2aRodada
Próximos jogos - 30/10 (Domingo)

l
;:: Ii� !
v

, I
,

���. I

I
I:' I

julimar@terra.com,br ,

�nn....BU"""""""""""""""""""�:� I
----------------------�--------------------------------------------------- -�

seis representantes, quatro temapenas
15 anos. Tivemos quepriorizar aOlesc
e osJoguinhos, pois a Fesporte dizque
tem que escolher duas das três

competições organizadas por ela",
comentou Berti. Os representantes
da equipe são: Guilherme Pizoni,
Carlos Kanzler (os dois em idade.

adulta),Guilherme Schlichting, Luís,
Henrique Bernardino, Heverton

J,

Hauth eHelingtonHauth.

I LINHA DE FUNDOI
�------II

JULIMAR PIVATTO
.11--,-,------,

Primeira Divisão
,

Neste fim de semana tem seqüência o Campeonato Amador da

Liga Jaraguaense. Pela Primeira Divisão, no 'sábado, o Cruz de
Malta recebe o Tupy e o Caxias enfrenta, em casa, o Vitória. No

domingo, o Flamengo joga emPomerode contra o Caramuru e o

Botafoqo pega o João Pessoa na Barra do Rio Cerro. Todas as

partidas começam às 14h, com a categoria aspirantes. O artilheiro
da Primeirona é J41io César, do João Pessoa, com oito gols, um a

mais que Eduardo, do Botafogo. Nos Aspirantes, a artilharia é de
.

Adriano, do Caxias; com oito gols" dois a mais que Neosir, do

Botafogo.

I
� ,:

"

.�'lb

Natação
Três nadadores de Jaraguá
do Sul participam, no fim de

semana, do XXVI Festival
CBDA/Correios - Sul
Brasileiro de Clubes Mirim e

Petiz. As provas acontecem

na piscina olímpica do
Grêmio Náutico �niãof. em
Porto Alegre (RS). Os
representantes da equipe
Ajinc/Urbano/FME são: Pedro
Comazzetto e Felipe
Mathias, na categoria Petiz II

masculino e Ariana
Maximiliano Félix, na Petiz II

feminino.

Bicicross
Três atletas da equipe Duas
Rodas de Bicicross viajaram
ontem para Cianorte WR),
onde participam do

Campeonato Sul-Brasileiro.
'

Dorival Gruetzmacher,
Guilherme Krause Getelina e

Leonardo Spreddmann
.viajam junto com a

Federação Catarinense. O
diretor dó bicicross

jaraguaense, Valdir Moretti,
lembra também que os

interessados em se

inscreverem' para a última

etapa do Brasileiro devem
entrar em contato pelo
telefone 370-7461.

1.'"
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. '_Jasc

Hoje acontece a Cerimônia
de Acendimento do "Fogo
Simbólico" do 459 Jogos
Abertos de Santa Catarina. O
evento' será. na Arena,

Multiuso Antonio Heil, em
Brusque, a partir das 18h30.
Além da cerimônia, serão

.

assinados os editais para o

concurso da Logomarca e do
Hino Oficial dos Jasc, que
serão lançados nos Joqos
Abertos de 2006:

Ronaldinho
O meio-campo do Málaga,
Juan Rodríguez, criticou

'

ontem a atitude de
Ronaldinho Gaúchoem
simular um pênalti no jogo
que seu time perdeu para o

Barcelona. Rodríguez disse

'que o brasileiro deveria ser

mais correto. Parece que o

espanhol desconhece a

malandragem no futebol.

Acesso pavimentado revitaliza·
economia de Saltinho.

o Governo está cada vez mais proximo de, zerar o número de municípios sem acesso

pavimentado em Santa Catarina. Um bom exemplo é Saltinho, no Oeste catarinense. Junto '

com a Se 469, que liga Serra Alta e Campo Erê, o novo acesso ao município facilita a vida

de moradores e motoristas. No total.ia obra de implantação da rodovia e acessos recebeu
,

R$ 44 milhões em recursos. É o Governo agilizando o desenvolvimento de Santa Cat�rina.

Secretaria de
Estado da
InIra·EslrUblra
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SUL - AMERICANO

Malwee segue em ritmo forte rumo ao bi

Malwee, do craque Falcão, venceu o Millonarios da Colômbia, na estréia, por 8x2

Campeonato Sul-Americano do
ano passado, quando 'os
jaragu ae nses .enfrentararn e

venceram' o Carlos Barbosa. As
duas equipes brasileiras até agora
mostram umdomínio total e devem

protagonizar a final, que será neste
sábado, às 21h de Brasília. Para
confirmar a final, aMalwee ainda
tem o último compromisso hoje, às
23h30, contra o LaSonora, do Peru.
Os jogos têm transmissão da,Rádio

Jaraguá.
O supervisor técnico Kleber

Rangel disse que, fora os brasileiros,
os adversários mais fortes são os

times da Colômbia. "Mas já os

enfrentamos e vencemos bem (8x2
no Millonarios). Vamos com tudo

para a final". O esquema de jogo
vem sendo o mesmo, que é a troca

de jogadores a cada cincominutos.
"Em uma competição que tem

jogos todos os dias, é bom usar este

JULlMAR PIVATTO

.... Jaraquaenses,
acreditam em mais
uma final brasileira,
no Sul-Americano

}ARAGUÁ DO SUL - Depois de
estrear em ritmo acelerado e com

duas goleadas, aMalwee acredita
numa reedição da (in:al do

Venha conhecer através e um agradável
passeio, as belezas n ,turais do Arquipélago
das G a s em 'São Francisco d sul/se.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Já o Carlos Barbosaqoleou o Servi Sport, da Venezuela, por llx4 na terça-feira

esquema para chegarmos com

todos os jogadores inteiros na

decisão", comentou Rangel.
Ele também falou sobre os

adversários, dizendo que espera
uma evolução maior das equipes
nos próximos anos. "Eles vão

crescendo e, esse intercâmbio é

importante por causa disso. Outra
coisa que ajuda é, aumentar um
pouco o ritmo de competições", '

disse Rangel. O campeonato

também tem seus problemas.
"Como eles ainda são

inexperientes, a organização está
falhando em alguns aspectos, mas
nada que atrapalhe o andamento
da competição". Rangel destacou
a atuação do alaWillian, que vem
marcando muitos gols e é o

artilheiro da competição.

domingo e, no dia 5, já tem jogo
marcado pelos Jogos Abertos de
Santa Catarina. A Malwee, que
representa Jaraguá do Sul, está na
chave D, junto com Caçador,
Lages e Blumenau. A estréia será

no dia 5, sábado, contra Caçador.
Os jaraguaenses são os atuais vice
campeões, pois no ano passado
perderam a final, em lndaial, para
Florianópolis, que é representado'
pelo time do Colegial.

Jogos Abertos
O time desembarca no

Marujo
Amigo

MARUJO AMIGO PESCA OCEÂNICA E TURISMO lTOA.
Rua Macapá, 1332 Enseada

São Francisco do Sul SC 89240
, ,Fone: 55�47·449.0875

Fax: 55·47�449.1525
CeI. 55-47-9146.3986

'

marujoamigo@ilhanet.com.br
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Transformada
em

De objeto utilitá-rio a categoria de arte, a

cerâmica, sem dúvida" é uma das mais antigas
técnicas desenvolvidas pelo ser humano. Dar
forma a argila, transformá-la em uma peça
única ou usar modelos para reproduzir as
peças é uma atividade que exige técnica,
paciência, conhecimento e, acima de tudo,
sensibilidade. Em Jaraguá do Sul, o artista
plástico Rogério José Hreczuck é um dos
poucos ceramistas. a viver exclusivamente
desta atividade. Ele abriu um atelier em
setembro do ano passado e se diz satisfeito
com os resultados.
Depois de 11 anos fazendo cursos e

aperfeiçoando seus conhecimentos, Rogério.
agora ensina nove alunos em seu atelier,' que
tem área para exposição, mesa em concreto

para atender até 10 alunos simultaneamente e

dois fomos, um elétrico e o outro especial
para o "raku", uma técnica de queima de
cerâmica que surgiu no Japão, por volta de
1580, em Kioto, recebeu abordagem ocidental
em 19S0pelo americano Paul Soldener,
construindo assim a ponte entre a tradição de
técnica oriental e a, criação artística modema
do ocidente.
De acordo com Rogério, o "raku" não é

propriamente o que existe de mais elevado no
mundo da cerâmica, mas está entre as

técnicas mais apuradas e qualificadas como
arte. No "raku" não existem efeitos iguais.
Cada peça sai do fomo de uma maneira.
diferente. "O verde, por exemplo, acaba se
transformando em cobre. Tudo é uma

surpresa", cita o ceramista, que também
domina a técnica do "Raku nu", que' consiste
em deixa na peça apenas o efeito da fumaça
da queima, soltando o esmalte.

.

Apaixonado pela cerâmica, Rogério começou
esculpindo figuras humanas. Agora está na

fase abstrata. De acordo com ele, trabalhar a

figura humana é essencial para adquirir o
equilíbrio e proporção, elementos necessários

para que se tenha um bom resultado. Entre as

peças preferidas de Rogério, um vestido,
trabalhado em "raku", uma espécie de

lembrança do tempo em que o artista pensava
em ser estilista.
.�--

MARIA HELENA DE MORAES

esperto . Ser listo
fI hermano de Pilar, a pesar de tener paca edadr es muy listo.
0' Irmão dE;! Pilar, apesar de ter pouca idade, é muito esperto.

Como.se diz' •••1
Dicas de Inglas e Espanhol

Se você quer receber dicas de
inglês ou espanhol escreve pra gente: fellows@netuno.CQIT!,,_m:
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I ·CI P'ROGRAMAÇÃO DA REGIAO
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Cine Sh.op>.JMng Breithaupt �

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C Jourdan

SALA,

Jaraguá e Joinville - De 28 de outubro a 3 de novembro -Blurnenau - De 28 a 31 de outubro
,oi; 'w

�dlli.

Blumenau - Rua Sete de Setembro

FILME/HORÁRIO GÊNERO SALA

2 Filhos de Francisco D
14:00 -- 16:30 -- 19:00 -- 21 :30 1
Wallace e Gromit - A Batalha dos Vegetais DS
14:30 '2
2 Filhos de Francisco D16:30 -- 19:00 - 21 :30

O Virgem de 40 anos
C 313:45 -- 16:00 - 18:30 -- 21 :00

FILME/HORÁRIO
A Lenda do Zorra
13:45 -16:20-19:00-21:40

2
Plano deVôo
14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00

3

Os Irmãos Grimm
19:20 - 21 :50

Wallace e Gromit (dublado)
13:30 - 15:25 - 17:20

Joinville - Rua Visconde de Taunay
SALA FILME/HORÁRIO

4
GÊNERO
,

"AV
5

os

c 6

S

S

2 Filhos de Francisco
16:10- 18:50 - 21 :30

O Coronel e o Lobisomem
13:50

1 3:4S - 16:20 - 19:00 - 21 :40 O Virgem de 40 Anos
14:45 - 17:10 - 19:30 - 21 :50

A Lenda do Zorra

.

Wallace E Gromit
13:30 - 1 S:30 - 17:30 - Dias 28,29,30 e 31/10
13:30 - 15:30.' Dias 01 ,02, e 03/1 1

2
o Coronel e o Lobisomem
19:30-21:S0 -- Dias28,29,30E31/10
17:30 - 19:40 - Dias 01 ,02 E 03/1 1

Jogos Mortais 2
21 :50 _, Dias 01,02 e 03/1 1

A Noiva Cadáver (legendado)
14:00-15:45 -17:30-19:15

'O Jardineiro Fiel
21:00

D

3 Plàno de.Voo
14<00 - 16:00 - 18:00 -20:00 - 22:00

Programações sujeitas a alteração

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

SOCIEDADE CULTURA ARTíS11CA
FUNDADA EM 08":06-1956

Informativo

Paroquial
29/30 de outubro

Missas

SÁBADO
15h30 Matriz (1 a Comunhão)

19hOO Matriz
17h30 Rainha da Paz (la Comunhão)

19hOO São Luiz Gonzaga
17h30- São Benedito

19hOO Perpétuo Socorro

DOMINGO
07hOO' Matriz

09hOO Matriz (1 a Comunhão)
08h30 São Cristóvão

08h30 Molha
19hOO Matriz

NOSSA MENSAGEM'

Oneremos ver Jesus, Caminho,Verdade e Vida
31° Domingo do Tempo Comum

"0 amor deve ser aquele que serve!
."Dia Nacional da Juventude

A Eucaristia nos ensina a grandeza do servir por
amor:Ao mesmo tempo em que sornes
interpelados em nossa fé a viver o amor

doação, também nos sentimos fortalecidos
pelo mistério que celebramos para vivenciar a

grandeza do serviço ao próximo.Ternos um

compromisso com Deus e como Reino, e, nossa
missão consiste em sermos coerentes com a

Palavra de Deus permaneça nos corações dos
,

que crêém e os transtorne,
Queremós ser comunicadores dos valores do

'

Evangelho.

Visões de Outra Vida
Suspense policial cheio de ação e tensão,
onde nem tudo é o que parece e o que

pa�ece, ninguém sabe o que realmente é.

Após um trágico acidente de carro, Ann

perde a visão e a bebê ainda em sua barriga.
Apesar do trauma, um transplante de córnea
lhe devolve a visão,junto de terríveis visões.

.

Aos poucos, Ann percebe que está sendo
assombrada pelos-últimos momentos de
vida da sua doadora de córneas. E ela precisa
descobrir o que aconteceu para viver em

paz,
Suspense - Ano: 2004 - Duração: 94
minutos - Cor 12 anos - Lançamento em
vídeo e OVO

".

,

J,>1..�� $Ii� l/#'"*'

W'iili'_"'i!i#'� $< ...w Q..��J�

Chuva de Verão
É verão. A adolescente Janey e sua família se

instalam em sua casa de praia no litoral da
Nova Zelândia para mais uma perfeita
temporada de férias à beira-mar. Os dias de

Janey consistem em pescar, nadar e namorar
um de seus vizinhos. Mas à noite ela

participa das festas promovidas por seus
pais, regadas a bebida, música, dança e

muita sedução.Janey cada vez mais toma
consciência das falhas e crises do casamento

de seus pais. Ao presenciar o Início de um

tórrido caso amoroso entre sua mãe e um

jovem fotógrafo, Janey se sente atraída pelo
fotógrafo e começa a descobrir sua própria
sexualidade. Janey decide amadurecer

" depressa. Porém, ela amadurece rápido
demais'para o seu próprio bem.
Romance - Ano: 2003 - Duração: 98
minutos - Cor 18 anos - Lançamento em
vídeo e OVO

Chip Dog
Uma aventura surpreendente e divertida

para toda a família. Na pequena cidade de

Newyville, o solitário Zach encontra um

cãozinho na rua e o leva pra casa. Mas ele
mal sabe que Lenny - O Cachorro Amigo
sabe falar, E precisa de sua ajuda para evitar

que o microchip colocado em seu cérebro
caia nas mãos do malvado Dr.Wagner e
coloque todas as crianças em perigo. Agora,
amizade entre eles

é

a únicà chance de
salvar o mundo,
Aventura - Ano; 2003 - Duração: 89
minutos - Cor - Livre - Lançamento em

vídeo e OVO
. I

Sangue Frio
Depois ao assassinato em série de três

modelos, a jovem e sensual Francesca
Werther ganha a chance de ser a estrela

prlncipal de um espetáculo chamado"La
Notte Delle Stelle"Contudo, o assassino
continua a matar as pessoas à volta de
Francesca. O inspetor Di Palma, da divisão de.
homicídios da polícia, e a companheira de
quarto da modelo, Claudia, começam a

investigar o caso, sem saber que estão
entrando num violento jogo de vida,morte
e vaidade.

.

'Suspense - Ano: 2000 - Duração: 90
minutos - Cor 16 anos - Lançamento em

vídeo e OVO
.
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Bolinhos para o Chá
Ingredientes: 15 gramas de fermento biológico; meia xícara (chá) de leite; 1/2 xícara (chá) de água
morna; 2 colheres (chá) de sal; 2 colheres (sopa) de banha; 1 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo; 1

ovo; goiabada
' .

,

,

'

Preparo: Bata o fermento, o leite e água na batedeira. Deixe descansar por 10 minutos.Junte o sal,
o ovo, a banha e a farinha de trigo. Bata bem. Cubra e deixe crescer durante 30 minutos. Abra a

massa em retângulo. Corte em tiras de 10 cm de largura por 12 cm de'comprimento.Coloque um
pedaço de goiabada, em cada tira, e dobre torcendo as pontas, como se fosse uma bala. Faça um

corte em cada ponta.Coloque em s.uperfície polvilhada com farinha de trigo e deixe crescer durante
20 minutos. Frite em óleo quente até que fique dourado e escorra em papel absorvente. Se quiser,

,

polvilhe com açúcar e canela antes de servir. Dica: Experimente rechear os bolinhos com queijo
!l1ussarela cortadó em pedaços.
,

I
laranjas Marinadas
Ingredientes: 6 a B laranjas médias com bastante caldo; 1/2 litro de água; 5 cravos; 100 gramas de
açúcar; raspas de 1 laranja; raspas e suco de 1 limão; BO-gramas de licor (à gosto).
Preparo: Descasque ÇlS laranjas, tire todo o bagaço e corte 'em pedaços. Leve ao fogo ii água, o· ,

açúcar, os cravos e as raspas de laranjas e deixe ferver porz minutos. Deixe esfriar, acrescente as

raspas e o suco de limão e o licor. Despeje sobre as laranjas e deixe em lugar fresco por 24 horas.
,

.

Taça de Creme e Uvas
Ingredientes: 1 lata de creme de leite.a mesma medida de leite de vaca; 1 colher (sopa) de
maisena; 4 colheres (sopa) de chocolate em pó; 6 colheres (sopa) de açúcar; uva Itália a gosto.
Preparo: Leve ao fogo o creme de leite, o leite e a maisena e cozinhe até formar um creme. Separe
em duas partes, numa delas misture o chocolate em pó. Coloque em taças os cremes em camadas -

,

alternadas e, entre elas, uvas fatias. Decore com uvas inteiras e sirva bem gelado.

I
Até que ponto o

[Sol é nosso amigo ?

I I
Parte I

•

I "I I , I II
• • •

Coisas de bêbado

�
.�
ii�,

I
�1
I
I
i

I
I
I
o Bolo final

I� Ovelhinho estava nas últimas, chama o netinho e pergunta:
- Hurnll Que cheiro bom é esse?

ii - É o bolo de fubá que a vovó está fazendo.

I - Vá lá então, e traga um pedaço pra mim.
h O menino vai, mas volta meio desapontado.I - Não pode ser vovô. A VÓ disse que não pode comer ainda.lu' ?
I ,- e.por que.

I �E:;;:iUr::�:�:::r::
comer no velório

I

1,11"" ��r�p�t��u���;����r��o�t�a��!������i����:�:r��,a����fn���n;�,
atrás, pára para socorrer o coitado. Em sequida, chega a polícia queI pergunta:

' "

�:1 _ Ele morreu na hora?
: - Não. Morreu ainda ag'ora quanto tentávamos virar o pescoço dele para o
!
11 lado certo ...
11
li

Im
, I

,�
@

O bêbado entra no bar ao. lado do campo de várzea e já vai pedindo:
Zé, me dá logo duas branquinhas.

'

O Zé coloca as duas no balcão.
Depois de mais unias três, ele vai ao banheiro.

,

Nesse tempo chega um qrupo de anões pedindo para se trocar no bar
para fazer o jogo anual deles. O Zé diz:

'

- O banheiro está ocupado. Se troquem atrás do balcão. ,

De repente o bebum sai do banheiro e vê um monte de anões correndo,
Metade vestido de azul e metade de vermelho. No desespero ele gritq:
Zé. Fecha a porta do bar rápido que seu pebolim está fugindo!

,
, ,

O câncer de pele é o mais freqüente de todos os tipos de
-cáncer que acometem o ser humano.Segundo dados do,
Registro Nacional de Patologia Tumoral e Diagnósticos
de Câncer do Ministério da Saúde, este tipo de câncer é o
mais comum entre os brasileiros de ambos os seX<D.5. São
lesões habitualmente de fácil diagnóstico e que, quando
operadas precocemente, possuem índices de cura acima
de 95%.

"

De acordo com estatísticas do FDA (Food andDruq
Administration), cerca de 1 milhão de casos são

registrados anualmente em todo o mundo. Os registros.
envolvem todos os tipos de câncer de pele, sendo 40 mil
casos de melanoma cutâneo, o tipomais fatal de câncer
de pele;

,

,

Por 'ser um câncer que compromete inicialmente a pele, o
diagnóstico precoce pode ser feito na maioria dos casos

apenas com exame físico (análise da pele por um

dermatologista), dispensando a necessidade de exames

sofisticados. O diagnóstico precoce é a chave para o

tratamento de qualquer tipo de câncer, e também para o

'câncer de pele. Porém, mais importante ainda que o

diagnóstico precoce é a prevenção, ou seja, evitar que ele
apareça.
A prevenção deve abordar diversos aspectos.mas o mais

importante é evitar a exposição aos raios ultravioleta,
que são os principais causadores dos cânceres de pele.O
uso diário do protetor solar é/a melhor maneira de

proteger a pele dos raios UVA e UVB.

Atenção especial deve serdada as criança�.
Elas se expõem ao sol três vezes mais que os

adultos. A exposição solar em excesso até os

18 anos aumenta o risco de Câncer de pele na
idade adulta. Por isso, vale ressaltar que 80%
da exposição solar de uma pessoa acontece

neste período da vida, devido, principalmente,
ao excesso de atividades ao ar livre.
O protetor solar deve ser usado regularmente.
As crianças com queimaduras de sol dolorosas
ou com bolhas têm o dobro de risco de
desenvolver melanoma 'maligno. O uso'
regular do protetor solar nos primeiros 18
anos de vida reduz em 78% as chances de
desenvolver câncer de pele na fase adulta.
'Apesar dos contrapontos, o Sol é um dos

responsáveis para a síntese de vitamina D, por
isso, a exposição moderada com o uso do

protetor é benéfica. Para síntese de vitamina
D, basta exposição por 20 minutos, do sol da
manhã ou fim da tarde,2 vezes por semana. O
FDA recomenda o uso de protetores solares
apenas após os 6 meses de vida, quando a

estrutura de pele da criança torna-se muito
semelhante a do adulto. Mesmo assim, o ideal
é que as crianças utilizem loções
hipoalergênicas e não fiquem diretamente
expostas ao sol. '

Sem perguntas
O veterinário foi se consultar com um médico e diz:
- Quando eu trato os meus pacientes, sou obrigado a descobrir a doença'
sem fazer nenhuma pergunta. Experimente fazer o mesmo comigo.
O médico concordou e na hora de redigira receita disse:

,

- Tome esses remédios e se dentro de uma semana o senhor não tiver
,
melhora, sinto muito, mas vamos ter que sacrificá-lo.
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Globo sai na frente e começa a preparar'
a programação especial de' fim de·ano
Por Erlca Guarda/GB Edições

quinta-feira, depois de ''A Grande Família" será a vez

de mais um: episódio de "Correndo Atrás". O especial
volta à programação de final de ano mostrando as

desafortunadas peripécias dos sócios da Trampo,
empresa prestadora de qualquer tipo de - serviços. O
tempo passou, mas a vida não mudou muito para a

turma, que continua à procura de sorte no Íne�cado de
trabalho.
Já na sexta-feira, dia 23 de dezembro, depois do "Globo

-

Repórter", vai ao ar o especial "Levando a Vida", que
contará a história de amor entre dois brasileiros
comuns - o motoboy Formiga (Lázaro Ramos) e a

comerciária Grace Kelly (Juliana Paes) -, que resiste às

dificuldades éticas, financeiras e sociais impostas pela
vida moderna.
Na noite de sábado, dia 24 de dezembro, antes da
transmissão da "Missa do Galo", serão exibidos o

programa de Natal da Xuxa e um desenho animado.
No domingo, dia 25, depois de "Estação Globo", o
"Temperatura Máxima" vai exibir um filme especial e
também o "Domingo Maior", que vai ao ar depois do
"Fantástico", trará um título de sucesso para os

telespectadores.
Na terça-feira, dia 27, depois da novela Belíssima, vai
ao ar o especial "Os Amadores". Comédia urbana de
autoria de Mauro Wilson e direção geral de josé
Alvarenga Jr., a história tem início no CTI de um

hospital, onde quatro homens na faixa dos 40 anos

voltam da morte.
No mesmo dia, depois ·de "Os Amadores", irá ao ar o

"Vídeo Show Retro" com os melhores momentos da

programação de 2005.
Os encontros e desencontros de duas famílias vizinhas
na noite.de Natal é o tema central do especial "Toma
Lá Dá Cá", que vai ao ar na quinta-feira, dia 29.

Depois "de Toma Lá Dá Cá", o especial "Quem Vai
Ficar com Mário?" estará de volta à programação de
fim de ano da emissora. A atração contará a história do
crítico gastronômico Mário (Thiago Lacerda) em busca
de um grande amor. Desta vez, cansado de ter todas as

mulheres do mundo, Mário se converterá num

romântico e decidirá que é hora de se dedicar a uma
única mulher.

A 'Retrospectiva do Jornalismo, que mostra os fatos
mais marcantes do ano, vai ao ar no dia 30 de

dezembro, sexta-feira. A corrida de São Silvestre

poderá ser acompanhada no sábado, dia 31 a partir das
ISh, após o "Caldeirão do Huck". À noite será exibido
o "Show da Virada". O primeiro dia de 2006 trará

grandes filmes no "Temperatura Máxima" e no

"Domingo Maior".

I Emissora carioca está a todo o vapor na
produção de sua programação especial que será
exibida na segunda quinzena de dezembro

o alto astral l>
de Ivete

Sangalo vai

contagiar o público
durante a

apresentação do.

"Estação Globo",
que estréia, no dia

18 de dezembro

A programação de fim de ano da Rede Globo está cheia de

novidades, que começam no dia 18 de dezembro com a

estréia do infantil "Clara e o Chuveiro do Tempo". Em
quatro episódios.sempre aos domingos, até 08 de janeiro
de 2006, o especial vai contar a história de Vô Teodoro,

. que inventa uma máquina do tempo e se perde em algum
lugar do passado. Clara, sua neta, corri. a ajuda de seu

melhor amigo Nico, assume a missão de consertar o
"chuveiro do tempo" para trazer de volta seu avô. Só que
antes de atingir seu objetivo, Clara traz para a cidade de
Santana dos Caracóis vários personagens históricos, que
sempre estão perto de seu avô quando o tele-transporte é

acionado. A direção geral e a redação final são de Márcio

Trigo e o programa vai ao ar depois de ''A Turma do Didi".
Também aos domingos, de 18 de dezembro a 08 de janeiro,
os maiores sucessos m'usicais de 2005 serão relembrados. O

"Estação Globo", que irá ao ar depois de "Clara e o

Chuveiro do Tempo", será comandado por Ivete Sangalo.
Para cada programa, o diretor Marcos Paulo selecionará

hits de vários estilos

que serão

apresentados em

quatro temas: Show,
Festa; Rádio e

Novela. Cada edição
do programa terá
cerca de 70 minutos
e contará ainda com
a presença de outros

cantçres e cantoras

consagrados.
Na quarta-feira, dia
21, depois da novela

"Belíssima", 'irá ao ar

o especial de
Roberto Carlos e na

o programa [>
de Natal de

Xuxa promete
grandes novidades.

Por enquanto a

produção da rainha
dos baixinhos está
fazendo o maior

segredo quarito as

atrações que vão
abrilhantar o

. especial<l Na noite do dia
21 de dezembro é a

vez de cu rti r todo o

romantismo de
Roberto Carlos

��--------�------------------------�------�------------------��--------------------------�----------------------------------�-------------------------------

S 'DE LEI IR Processos de'
.Cidadania
Italiana .i

Província de>:.
Trento Itália

Paulo Autran Sem
Comentários
o livro é uma fotobiografia que cobre toda a

extensa carreira do maior ator brasileiro vivo
desde a sua estréia, ainda como amador, IlO .

espetáculo "Esquina Perigosa" (1947), até as

atuações mais recentes no teatro, cinema e

televisão. Apoiado na força expressiva e

documental das imagens fotográficas, o livro
ganha um charme extra pelas observações
pessoais feitas pelo ator. Os comentários
escritos para acompanhar o material
fotográfico são quase sempre divertidos e

informais.Os quase sessenta anos de vida
artística são também avaliados em breves
notas da crítica especializada, que ajudam a

compreender sua presença permanente no

panorama cultural do País,dos anos 40 até
hoje.Mais que documentos históricos,as
cerca de 250 fotos podem ser consideradas
verdadeiras peças artísticas.Vindas do
acervo pessoal de Paulo Autran e de
arquivos de instituições como Funarte,
Instituto Moreira Sales e Centro Cultural São
Paulo, constam entre os fotógrafos que têm
seus trabalhos reproduzidos no volume
nomes como Madalena Schwartz, chamada
a "grande dama do retrato", e Fredi Kleeman,
ator alemão que se tornou uma espécie de
fotógrafo oficial do TlK e da Cia.
Cinematográfica Vera Cruz, a partir da
década de 50.Trata-se de uma história do
teatro brasileiro através do olhar do seu

principal integrante.
.

Enciclopédia de Serial Killers '>
A obra oferece uma visão inédita do assassinato em série, desde a Roma

.

(
Antiga até os dias de hoje.Traz a mais abranqente pesquisa disponível ,Isobre o assunto e desfaz vários mitos populares a respeito desse
aterrorizante gênero criminal.Mostra os motivos que levam pessoas de
todo o mundo, muitas vezes tidas como normais é pacíficas, a praticar
certos atos de atrocidades. Entre os diversos casos terríveis e não
solucionados estão "Jack, o Estripador" e o "Assassino do Green River", A
enciclopédia traz um estudo a respeito desses seres que' surpreenderam I'

muitas pessoas, pois suas aparências,muitas vezes, eram de anjos, mas, na Iverdade, por trás de suas máscaras ocultavam um verdadeiro demônio. I
Este fenômeno de assassinatos sempre foi considerado o mais macabro e i
o mais fascinante ramo da criminologia moderna. Os verbetes, �essa obra, I
são colocados em ordem alfabética e incluem tanto casos de sérial Killers I
individuais quanto ensaios sobre tópicos gerais. São mais de 240 verbetes Idetalhados. O lançamento é da Editora �adras e têm 624 páginas.

Em 14 de dezembro de 200S, confor�e determina a Lei

379/2000, termina o prazo para as pessoas descendentes
da Província de Trento, norte da Itália, encaminhar toda
documentação para requer a cidadania italiana.
Por determinação do Circolo Trentino de Curitiba, órgão
responsável pelo encaminhamento .dos processos, os
Círculos Italianos não estão mais recebendo a

documentação para o encaminhamento, visto que.em
.dezembro/Oâ, ocorre 6· último juramento e existe a

necessidade de vários procedimentos (tradução de
documentos, conferência de toda documentação), para
que isso ocorra em tempo hábil.
Aqui, queremos agradecer a todas as famílias que con

fiaram em nossos trabalhos, encaminhando sua docu

mentação através do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul.
Nossomuito obrigado.

A Entrega: Memórias Eróticas
Ao conhecer um amante que lhe apresenta ao se�(!) anal, ato que ela
define como "sagrado", Bentley descobre um prazer radical e inesperado

.

que a faz "despertar" e descobrir os caminhos de sua própria sexualidade.
Nestas memórias ousadas e íntimas, escritas em primeira pessoa, a autora
afasta o véu que esconde a experiência erótica proibida desde os tempos
bíblicos e celebra "a felkidade que existe do outro lado das convenções,

. onde o risco é real e' onde reside o êxtase"."A Entrega" é uma exploração
sagaz, inteligente e eloqüente da obsessão de uma mulher que fará os'
leitores questionarem seus próprios desejos.Trata-se de um relato sagaz
e corajoso do percurso de uma mulher pelos labirintos do desejo e da .

alma. O lançamento é da Editora Objetiva e têm 220 'páginas.
Eunice B Delagnolo
Secretária do Círculo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I Saga
Assim que terminarem as

gravações de "América",
Mariana Ximenes parte
para Gramado, no Rio,

Grande doSul,
especialmente para

participar das fllrnaqens de
"Catarina", do diretor

'L:R.icardO
Zimmer.

O.
roteiro

conta história de uma

descendente de alemães e

sua vida no sul do Brasil.

"Tempo �om"
O CD "Tempo Bom", estrelado porOrlando Morais, está
'chegando ao mercado neste mês com selo da CultPar e
distribuição da Universal Music e traz 14 músicas, onde 12
são de sua autoria. Para o lançamento do novo disco,já está
marcado o show no Rio, neste domingo, no Garden Hall, na
Barra da Tijuca. A renda líquida do show será destinada às
obras de assistência e promoção social do MAP
(Movimento de Amor ao Próximo).

!

Nasce uma 'estrela
'

Especialistas garantem que, apesar de
uma certa falta de experiência,
Fernanda Lima está despontando coma

futura estrela de novelas.Quem viu
conta que a atriz tem melhorado a cada
dia o seu desempenho na novela "Bang
Bang"na qual vive a intrépida Diana.

Jamanta está de volta
Sílvio de Abreu decidiu "ressuscitar" o
Jamanta, de "Torre de Babei", especialmente
p�ra ser o melhor amigo e companheiro de
Pascoal, em "Belíssima". Interpretado por
Cacá Carvalho,Jamanta é um rapaz meio
confuso, que mete Pascoal em algumas
encrencas, mas é totalmente do bem.

Casal
A atriz americana Kirstie Alley e AI
Pacino foram flagrados em jantar'
romântico num badalado restaurante

em Nova York. Ela,muito niais bonita

depois de ter emagrecido 23 quilos, não
esconde de ninguém a nova paixão
depois de ter ficado cinco anos sozinha.

Coisa de amiga
Betty Faria e Glória Pires são amigas,mas por causa
dos compromissos profissionais ficaram algum
tempo afastadas.Agora, as duas voltaram a se

encontrar e haja conversa para colocar todosos
assuntos em dia.

Interligada (

Cláudia Rodriques, a Marinete de "A Diarista", conta
que adora navegar na Internet. Sempre que pode, a
atriz responde a todos os e-rnails que.recebe, não
fazendo seleção de remetente.

'

Babado internacional
Segundo a imprensa internacional, depois que

, Jude Law confessou ter traído Sienna Müller com a

babá de seus filhos, o ator flagrou a namorada nos

braços de uni amigo. Contam ainda que Law se

nega a perdoar Sienna que está qrávída. Quem pode, pode!
Outro dia Michael Jackson gastou nada mais, nada menos

que RS 337 mil em apenas 30 minutos.O cantor foi comprar'
presentes para seus filhos na Harrods, famosa loja londrina

'

pertencente a Mohamed AI Fayed.
Para conferir
Roberto Manzoni pilotou noite de autógrafos

'

marcando 0 lançamento de seu livró "O Bastidores
da Televisão Brasileira". A obra já está nas livrarias.

Copa2006
Se tudo der certo e a Globo autorizar a TV Cultura
poderá transmitir a Copa da Alemanha -.

�,l RESU O DAS N9VELAS I
"MALHAÇÃO'
�

:'SEGUNDA -' Bernardo e Download

:perseguem Nando, que sai correndo.
Vilma decide tirar a televisão da caixa.
Cabeção e Rafa, apavorado_s, a

convencem de que i ss o vai
desvalorizar a mercadoria. Bernardo
e Download alcançam Nando, que
chama os seguranças do clube.
Nando garante aos seguranças que
'Bernardo está confundindo-o com

'outra pessoa. Os seguranças decidem
levá-los para a administração do
clube. Download conta pãra Jaque
que Bernardo encontrou, Nando,
deixando-a apavorada.Jonas fala mal
deJuliana paraTaty,quefica furiosa e

termina o namoro. João fica devendo
dinheiro pa-ra um dos amigos de
Urubu e tem até o dia sequinte-para
pagar. Jaque pede á Bernardo para
reatara namoro.

Betina se oferece'. Jaque protesta,
deixando Bernardo espantado.

QUINTA - Jaque disfarça e diz que acha
que o testemunho de uma ex-namorada
não seria bom. Marta discorda. Rita dá
pela falta de seu colar, deixando João

preocupado. Rafa e Cabeção' pedalam
com dificuldade para levar a televisão de
Naná para o Giga, mas não conseguem.
colocá-la no lugar da outra a tempo,
Cabeção pede ao amigo que faça; o
sorteio da Ma.Vilma liga a televisão para
que a ganhadora a veja funcionando e ela

explode. João decide trabalhar de
flanelinha para consequir 'o dinheiro para
pegar o colar de volta. Vilma confisca O

carro de Rafa e Cabeção até que arrumem
dinheiro para pagar uma TV nova.

Natasha vê João trabalhando de
flanelinha. 'Bernardo recebe um bilhete,
no qual está escrito que a pessoa sabe
que ele é inocente.

TERÇA - Bernardo tem medo de
"rnaqoar Jaque, mas ela tanto insiste

que o convence a reatar o namoro.
: Cabeção sugere a Rafa a trocarem a

televisão quebrada de \Lilma pela de
Naná e depois, darem um jeito de
ganhá-Ia no sorteio. Bel fala para Léo

quevai peqar Puppy,a cachorrinha de
estimação de Aline, para que ele a

devolvê-Ia e causarboa impressão.
Jairo concede um dia para João,

! conseguir o dinheiro que lhe deve.
Betina fica chateada ao ver Bernardo
'com Jaque. Léo se assusta ao verque
Puppy é enorme,mas Bel garante que
o plano vai dar certo. Rita contrata

Lúcia para fazer comidas congeladas.
Léo confessa para Aline que estava

I querendo bancar o he r ói para
: limpressioná-Ia. Aline fica encantada.
: 2Letícia volta de Portugal. João pega

i IU�. colar de Rita para pagar sua
, "dívlda.

SEXTA - Jaque manda Bernardo não dar
importância a uma carta anônima. João
vê que-Natasha está com Renzo e fica
decepcionado. Rafa e Cabeção imploram
que Vilma não confisque o carro, em vão.
Rita diz a João que desconfia de Lúcia em

relação ao sumiço do colar, pois sabe que
ela estava precisando de dinheiro para
ajudar uma, tia. Renzo se aproxima de
Natasha, mas ela diz' ser só amiga dele.
Lúcia conta para Letícia que consequiuo
dinheiro que estava precisando com

alguns amigos. Cabeção decide gravar o
dia-a-dia da república para mandar para
um reality show, .pois se sua fita for
escolhida, poderá pagar uma nova

televisão para Vilma. João pede que
Natasha o perdoe.' Cabeção tenta

convencer o pessoal da.república a se

comportar na frente-da câmera. Bernardo
encontra outro bilhete que o manda
procurar o culpado nas notas fiscais do

posto de gasolina. ,

.

SÁBADO - Não há exibição.. QUARTA - 'João penhora o colar e
,

:dep�is dará um jeito de conseguir o
Ldinheiro para resgatá-lo, Bernardo e

Wrubu são intimados a -depor no

,processo sobre a explosão do

gerador, Bernardo fica nervoso, pois
sabe que 'não tem testemunha
'alguma a seu favor. Cabéção e Rafa
não conseguem pegar a, televisão de
"Vllma, pois o Giga está movimentado
demais.João dá o dinheiro a Jairo e é
convidado para um novo jogo. Rafa e

Cabeção pegam a televisão de Naná
,

para levar ao Giga. Lúcia .deixa seus
congelados na casa de Rita.O carro de'

Cabeção quebra e ele pega a bicicleta
de uma padaria 'para levar a TV de
Naná para o Giga. Marta, a advogada
de Bernardo, fala para ele que seria
bom conseguir algumas pessoas para

._ testemunharem pelo seu caráter.

ALMA GÊMEA
SEGUNDA - Rafael fica furioso com Guto .

Cristina chega na cadeia para ver Guto e

encontra Rafael que dz a ela que já sabe
de tudo, Felipe pede, perdão a Mirella por
ter se aproximado de Kátia, mas a jovem
não quer vê-lo mais.Julian leva Alexandra
para a casa de Adelaide, Mirella acusa

Kátia de ter acabado comseu namoro,
deixando Elias chocado. Kátia explica
para Elias que separou Felipe de Mirella
para conseguir o dinheiro do tratamento
de Ritinha. Romeu se disfarça de caipira e

vai cortar seu cabelo com' Roberval. Elias
.expulsa �átia de casa, Serena aconselha
Mirella a perdoar o erro de Felipe, Xavier
entrega uma lima a Guto para ajudá-lo

I

em sua fuqa.Guto conta para Xavier que
vai pegar as jóias de tuna depois que
sair da cadeia.

TERÇA r Rafael conta para Serena que
descobriu que foi enganado e pede que
o perdoe, Serena diz que vai pensar.
Eduardo tenta convencer Vera a não ir
embora. Débora aconselha Cristina a

apelar para os' bons sentimentos de
Serena pedindo que abra mão de
Rafael. Alexandra ouve vozes que lhe
mandam dar, um aviso a Serena. Kátia
conta para Crispim que Elias expulsou-a
de casa.Crispim a convida a se hospedar
em sua, casa. Robervalleva Romeu para
se hospedar na pensão de Divina. Vera
garante a Rafael que ele não será feliz se
abandonar o filho que Cristina está SÁBADO - Julian faz Serena se lembrar
esperando. Raul diz a Vitória que ficará do momento em que Luna ganhou as

no caixa do restaurante até Olívia ficar jóias de Adelaide. Serena conta para
boa da catapora.Vitória fica furioso,mas Julian que ficou feliz mas, ao mesmo

não sabe como expulsarRaul. 'tempo, teve uma sensação ruim. Olívia
" 'I ped.e a Jorge para descobrir se Raul está

QUARTA - Dalilafala para Cristina que tentando tramar algo para tomar conta

quer dinheiro para comprar a casa onde do restaurante. Jorge concorda,e depois
funciona a pensão. Cristina garante a se pergunta como vai fazerpara enganar
Dalila que lhe dará o dinheiro depois todos ao mesmo tempo. Ciro comenta

que se casar com Rafael. Vera vai com Julian que acha estranho que as

embora da cidade. Cristina pede a Jóias que foram roubadas de Luna nunca

Serena para não deixar. seu filho ser tenham' sido vendidas. Mírella decide se

criado sem um pa i. Serena fica 'vingar de Felipe. Romeu fala para
angustiada. Vitória diz a Olívia que ela Roberval que compra jóias para revendê
precisa controlar Raul ou ele tomará Ias epergunta se tem alguma.Dalila acha
conta do restaurante. Terê conta para que Romeu pode ser um investiqador e,
Serena que foi muito difícil crescer sem como acha que Roberval roubou a jóia
ter um pai. Generosa fica nervosa ao que ganhou quando era bebê, o proíbe
saber que há um homem. chamado de mencioná-Ia.

.

Romeu hospedado na pensão de
Divina. Romeu é galanteador com

Divina e Osvaldo não gosta. Alexandra
exige que Eduardo lhe prove que
esqueceu Vera. Kátia sofre com o

trabalho pesado no sítio de Crlspirn.
Olívia fala para Raul que não estava
doente de verdade.

QUINTA - Serena diz a Rafael que não

pode afastá-lo do filho que vai ter com
Cristina. Mirella pergunta a Felipe por
que se aproximou de Kátia e o jovem
confessa que se sentiu atraído. Mirella
fica chocada e termina definitivamente
com Felipe. Serena fala para Rafael que
ele ainda ama tuna, que não se deu
conta de que ela, embora seja sua

reencarnação é uma pessoa diferente e

que, por isso, não pode ficar com ele,
deixando-o arrasado. Alexandra diz a

Julian que quer muito se curar para
reconquistar Eduardo. Rafael pergunta
a Cristina se ela o enganou por amor ou
por dinheiro.Cristina afirma para Rafael
que o ama. Ermelino fala para Raul que
Olívia terá que receber o Oficial de

Justiça.

SEXTA - Rafael se recusa a se casar na

igreja. Cristina aceita as condiçôes de

Rafael, mas se sente humilhada. Olivia é

obrigada, a assinar a intimação. Romeu
conta para Roberval que é fazendeiro.
Roberval acha que Romeu' está
brincando, pois um fazendeiro jamais

numa pensão tão pobre. Abílio
fala para Olívia que o juiz da audiência de
reconciliação é tradicional e certamente
ficará do lado de Raul: Cristina sente
vontade de desistir do casamento.
Débora' qarante a Cristina que ela
acabará conquistando Rafaeldepois que
se casarem. Kátia vai dar comida aos

porcos e.se suja de lama. Raul pede que
florge seja seu espião. Cristina fica com

raiva ao ver ovestldo de noiva com o qual
se casa�ia na igreja e o rasga.

�:
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SÁBADO - Ben decide procurar sua ir�ã
Carmem. Aquarius insiste em ler o diário,
mas Dong Dong não permite.Gógol olha�
foto de Ingrid. Vegas manda Marilyn %e
afastar de Tábata. Zoltar pede que Tábata
fique longe de Brenda. Javier fala pata

QUARTA � Neon diz a Penny Lane que Mercedita. esquecer Ben. Zulma não qu�r
Yoko irá embora no dia seguinte. Úrsula que' Bike seja amigo de Brenda. Diada
entra na cozinha e o jovernfoqe. Góqol pergunta a Charles sobre o paradeiro de
se irrita com Rush que insiste em pegar

I
Ben. O forasteiro se confessa com padre

a foto de Ingrid.lrmã Encarnación acha Hacker e pergunta pela irmã. Hacker vibra

que Carmem foi adotada por alguma ao saber que ele é o filho de 'Richartl silvÊ\r.
família de Santa Fé. Diana se desespera 'I' Bike e Pablito não sabem o que dizer
ao descobrir o segredo de Ben. Bike, i quando Brenda pergunta -a opinião dós
Tábata e Pablito fazem um pacto de I pais deles sobre a escola. Hacker disfarça'
lutar pela escola. Penny l.ane se abre • quando Ben pergunta pela irmã. Ernest

com Catty que jura não ter segredos. i sugere que procure o convento eí:n
Neon descobre o plano de Jeff.. i Sacramento. Penny Lane e Neon se

Aquarius e Penny Lane trabalham em" reencontram por acaso,

uma nova invenção: um elevador.Yoko
procura Penny Lane para uma conversa. -, ,

Bullock acorda dispost? a concorrer à />AMERICA
presidência. •

invenções de Aquarius. Marilyn paqa .

um lanche para Pablito e Bike.Aquarius
garante a Penny Lane que Elga o

ajudará nos estudos. Ürsula não quer
saber do projeto do marido. lrrnã
Encarnadón escuta a história de·Ben.

BANG BANG

;.
,

.:
SEGUNDA - 'Nossa Senhora Aparecida

QUINTA _ Ben pede que Charles' deixa Tião na porta do purgatório. Mazé

esqueça tudo o que aconteteu.Yoko diz
. pede que Zé Higino deixe Geninho voltar

a B Li II o c k que N e o n não e s t á para casa. Sol sofre por não ter nada para

interessado nela. O rapaz pede que
beber nem para comer na balsa. Tony: e

padre Hacker o ajude 'a conversar com Helô-corneçarn a namorar. Raíssa liga para
Tony e diz que Haydée se divorciou de

Penny Lane. Dong Dong conta para
Aquarius o que está passàndo.Vlridiana Glauco.Tony deixa claro que não quermais
diz a Úrsula que deve se tratar com

saber de Haydée. Ed descobre que a

cirurqia de Chiquinho foi,marcada para o
Freud, o que a enfurece.' Bullock dia seguinte. A balsa onde estão Sol e Malu

'

promete aWashington que vai resolver enfrenta uma tempestade. O médico diz a
tudo com os colonos para que a ferrovia Simone' que o estado de Tião piorou e a
chegue logo. Gógol se assusta um' aconselha a chamar um padre. Tião revive
pouco com o romantismo deVegas.Jeff cenas da sua vida ao entrar 1')0 purgatório.Ideal manda Jeff devolver o dinheiro. Glauco vai à casa de Vera, pede para,Viridiana convida o psicanalista e o

conversar sobre turdtnha e Nina chega na
padre para um almoço. Ben diz a Jeff hora. Diva .volta mais cedo de viagem e
que está saindo da cidade e o manda encontra Creusa com um rapaz em sua
cuidar bem de Diana. As Naides casa.
recebem uma carta de alguém que se

identifica como prima.Dolores e que diz
conhecer o segredo das duas. Gógol
recebe uma carta de Ingrid, esposa do
verdadeiro xerife. Donq Dong chora ao

ler no diário uma declaração de amor

para ele. Ben avisa Javier que' vai
embora de Albuquerque,

SEGUNDA - Penny Lane e Neon são

interrompidos pela chegada de Yoko.
Shenq não sabe ,se revela que viu Ben.
Charles conta para Diana que Ben sumiu.
Elga tenta animarMarilyn.Ben olha a foto
de sua família e promete que vai achar a
irmã. Kid compôe uma música para
Brenda.Gógol deixa cair a carta de Ingrid.
Vegas a lê.sem que ele perceba. Ernest se
chateia com o rela cionamento entre
Freud e Viridiana. A prima Dolores
telefona para as Naides, que a esperam
apavoradas. Sam acha boa a idéia da
escola. Brenda conta seus pianós sobre a'
escola para Vegas.Vegas promete aj.udar
Gógol a resolver o problema com lnqrid.
Diana pergunta por Ben na casa de Javler,
Ben chega ao convento.

SEXTA - Gógollê na carta de Ingrid que
há um dinheiro no banco de Santa Fé.
Ben se despede de Mercedita. Baiana
prepara um xinxim para Viridiana servir
a Freud. Aquarius promete a Penny
Lane que vai se concentrar na

descoberta do gás neon.Marilyn rejeita
Jesse. Billy visita Elga. Penny Lane
manda Hacker dizer a Neon que não
falacom ele,enquanto Yoko estiver em
sua casa.Zoltar diz a Nicola que vai ficar
em Albuquerque. Bike,Tábata e Pablito
conversam com Brenda sobre uma

escola na cidade. Nicola impede que
Marilyn revele a verdade para Tábata.
Ben se emociona ao saber que sua irmã

pode estar viva.
QUARTA, QUINTA E SEXTA-FEIRA:
CAPITULOS FINAIS

TERÇA - Divaarrasta Creusa para a rua e

conta a todos \> que viu. Feitosa fica
transtornado, mas não toma- rienhuma
'atitude. Mazé se desespera ao saber do

.

estado de saúde de Tião. Sol pede ajuda à
Virgem de Guadalupe para escapar, da
tempestade. Consuelo dá. uma imagem da

. Virgem de Guadalupe a Mazé.Glauco diz a

Vera que gostaria de se casar com lurdinha
e que a ama de verdade. Haydée furta mais
um. objeto, e depois explica <la analista que
não' consegue evitar. Feitosa fica, muito
deprimido e se recusa a sair de casa' e a

comer. Zé Higino vê Geninho e se abraçam,
emocionados. O médium' explica para
Dinho' que Tião e Sol estão atravessando
uma provação, mas não sabe qual será o'
resultado. Sol se agarra ii balsa para não ser
levada pelas ondas.Tião chega às portas do
inferno e vê Creusa lhe chamando. A

tempestade magicamente se desfaz e Sol
vê a praia.Tião chegá ao céu e 'vê Acácio.

TERÇA - Freud avisa Harold que ficará
'mais tempo na cidade. Zoltar diz, a

palavra mágica. Freud convida Viridiana
para um passeio.Zoltar desfaz a mágica e

Catty acorda assustada. Kid toca com

Sam; Zorroh canta. Jeff garante a Diana

que Ben não vai voltar. Mercedlta chora
por Ben. Freud se diverte com as

rAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jóias para usar no V-erão 2006
A estação de mais brilho e luz do ano apresenta 'a nova coleção de jóias em ouro

amarelo e prata de lei "S.Pinheiro", concebida pela designer Sandra Pinheiro
Rocha.
Batizada de "Lumiêre", a coleção traz a essência das cores, as gamas da pedraria
brasileira aplicada aos metais nobres, em trabalho feito à mão, imprimindo um ar

exclusivo a cada item do acervo.

Paixões da designer, a conquista de novas lapidações, a descoberta e composição
de pedras em formatos singulares conferem ao timbre das jóias uma marca

registrada pela sofisticação e luxo.
A coleção em prata ressalta o brilho da ametista, do quartzo, dos cristais
translúcidos e opacos, do exótico olho-de-tigre em lapidação abaulada, do negro
ônix, das turmalinas e dos topázios em suas variações de tons.

As sementes de Jarina, brancas com rajadas em marrom e originárias da ,

, Amazônia, �ão a grande atraçãoda coleção em prata, ao lado da ametista verde,
rara e elegante, surgindo emdetalhes ou em composição de solitário, assim como

�s brilhantes. O pavê de pedras continua forte.evidenciando a estação verão,
mais quente e com teor m�is vibrante.
O formato das peças ganha-mais volume nesta estação. O conceito abstrato da

coleção "Lumiêre' apresenta pedras mais retilíneas, em tons mais claros, em
arranjos mais harmoniosos. Surgem, ainda, em composições quadradas ou
retangulares, seguindo um comprimento vertical- e longo. As formas de rosas ou

mesmo os solitários vêm com mais intensidade e riqueza de detalhes como
desenhos florais ou arabescos, com aplicações de brilhantes, zircones, dando mais

riqueza aos metais-nobres. A coleção "Lumíere" marca a primeira emouro '

amarelo 18k da grife. Com/influências orientais e clássicas, brincos, colares,
broches, anéis e pingentes exibem lapidações antiques e contemporâneas.
Turmalinas, ametistas, topázios e brilhantes são atrações de brilho, em fusão de
cores ou em dégradés mais luxuosos. Os arabescos e florais aplicados aos brincos
e os colares em composições de mandalas com pavês de pedras floritas, ametistas
e topázios garantem o design exclusivo da artista com o brilho .amarelo e intenso

do ouro trabalhado manualmente.

Os primeiros fios brancos
Como dizia as nossas avós: "EI�s são da natureza". É verdade,
mas nem por isso é preciso deixar que tomem conta das nossas

cabeças.Quando aparecem os primeiros fios de, cabelos
brancos, o fato é logo associado com idade.Chi!! fulano tá
ficando velho, olhe oscabelos brancos!! Pura crendice, porque
os fios de cabelos brancos também estão associados a fatores

genéticos, hereditários e de raça. Pessoas de pele muito branca
tendem a ter cabelos grisalhos logo, os amarelos demoram um

pouco mais e os negros só mesmo na veniice. Normalmente os

primeiros fios brancos aparecem por volta dos 40 anos.

Existem muitas maneiras de disfarçar os fios grisalhos e se for o
caso de assumí-los tem produtos específicos para evitar que
fiquem amarelados. Os fios brancos são muito vulneráveis aos
efeitos nocivos do sol/cloro e poluição por isso é preciso tratá-
los e proteqê-los. ,

Creme'ou xampu tonalizantes podem ser uma alternativa para
disfarçar os fios. Um tonalizante dourado aplicado em cabelos,
castanhos deixa os fios brancos levemente castanhos e se

misturam aos naturais. Mas se você quer mesmo esconder os
brancos, o jeito é partir para 'a tintura. Daí você pode optar pela
cor original do seu cabelo, ou um tom mais claro, ou aproveitar e
mudar totalmente o visual. Para isso existem excelentes
produtos que, além de, mudar a cor, tratam o cabelo.
Para quem optar pelo branco total, uma boa opção é usar

rinçagem. Este produto acaba com o amarelado dos fios, sem
colorir os cabelos. As rinçagens não encobrem os cabelos
brancos, mas dão brilho, além de deixá-los com reflexos de tons
cinza, pérola.furnê, prata ou ouro.

É bom saber que quando o fio de cabelo.se torna branco é

porque teve a sua melanina substituída por ar e o fio fica
'transparente e mais grosso e muito mais suscetível ao sol, cloro,
sal e poluição. É mentira aquela estória que se um fio branco for
arrancado, nascem dois no lugar.

Como usar o chapéu
Usar chapéus sempre foi sinônimo de elegância e sofisticação. É
muito comum vê-lo nacabeça de rainhas e princesas.
Durante algumas décadas foi peça obrigatória em guarda
roupas femininos emasculinos. Hoje, ele está na cabeça de
muitas mulheres marcando estilos e personalidades. E pode ser

r
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6 Turmalinas, ametistas, topázios e

brilhantes são atrações de brilho, em fusão
decores ou em dégradés mais luxuosos

, 6 A Coleção "Lurniere" traz a essência
das cores; as gamas da pedraria

'

brasileira aplicada aos metais nobres, em
trabalho feito à mão

usado sem susto, porque o chapéu faz parte da "moda' eterna".
Os de ráfia preta nunca saem de moda. Marcaram época J
continuam enfeitando' a cabeça das mulheres.
Os tipo panamá, em duas cores por exemplo, ficam, bem para
um passeio a tarde pela cidade, ou para fazer compras.

'

Chapéus de palha, coloridos ou enfeitados com flores também
são perfeitos. Enfeitados com fitas, combina com saias e calças
compridas.
'Numa cerimônia de casamento, por exemplo, você pode arrasar
com um chapéu de palha e crinal, enfeitado com flor de

organza. São coloridos e chiquérrimos. E falando em casamento,
os' chapéus podem ser usados em cerimônias realizadas atéàs
16:00 horas, depois deste horário, não.

, ,

Existem ainda os chapéus chamados rainha de ráfea que
lembram aqueles usados por Jacqueline Onássis e pela Rainha
Elizabeth II.

.

Chic mesmo é o 'canotier' usado pela Lady Di para se proteger
do sol brasileiro. Mas, se o seu negócio é seduzir, então apele

t.

para um chapéu de feltro vermelho e colha os resultados.

VQcê sabe qual é o seu tipo de pele?
,A natureza da pele - normal, Seca ou oleosa - é definidapor
fatores genéticos, como a quantidade de gordura produzida
pelas glândulas sebáceas e o grau de umidade.Outros fatores,
entretanto, interferem na aparência da pele.

'

Clima: No frio a pele libera menos água e fica com um aspecto
mais ressecado. Enquanto, qUE! no calor, há uma produção maior
de umidade e de gordura, deixando-a com aparência oleosa.
Estress: A liberação de adrenalina em situações de estresse
acelera o metabolismo geral e isso aumenta o funcionamento
das glândulas sebáceas, podendo deixar a pele mais oleosa.
Hormônios: TOda mulher produz uma determinada quantidade
de hormônios masculinos c testosterona e seus derivados.
Quando ocorre algum distúrbio hormonal, as glândulas
sebáceas secretarn excesso de gordura e tornam a pele oleosa.
Gravidez: Nesse período, ocorre um aumento na produção de
hormônios sexuais femininos (estrógeno eprogesterona)
deixando apele da mulher comviço e mais mais hidratada.
Menopausa: É a fase em que há uma queda na produção de
estrógeno, o hormônio responsável pela hidratação, tornando a

pele mais seca.

O
ÁRIES - Muito bom fluxo astral as transações relacionadas com terras, propriedades,
mudanças e a compra e venda de metais, jóias e pedras preciosas.Contudo não descuide
de seus familiares e seja mais arrojado.

'

•

TO'URO -Enfrentará algumas oposições e dificuldades impostas por parentes, familiares e

vizinho. Não.se preocupe, pois com auto-confiança e inteligência sairá vencedor.

G�MEOS - Você será o centro das atenções e provocará os mais variados comentários,
sempre para o lado positivo nas pessoas. Aguarde também um convite de uma pessoa
influente e'11 sua área profissional.

I
.

CÂNCER - A vida profissional, os negócios, as.assocíações, estarão bastante favorecidos
hoje. Faça novas amizades e procure auxiliar a quem necessitar de sua ajuda.

LEÂO - O convívio com novos amigos deverá fazer você mudar alguns de seus hábitos
para melhor. Mas, você poderá estar passando por um período de muita euforia com

novos projetos de vida e esquecendo-se de dormir o suficiente para repor as energias.

VIRGEM � Examine com atenção suas possibilidades de �e realizar profissionalmente e

descobrirá contatos pessoais e amizades, que poderão lhe ser altamente proveitosos. Fase
excepcionalmente benéfica, para solucionar problemas famtltares.

LIBRA - Tendência a tristeza e ao pessimismo:Deverá evitar tais coisas para-que tudo possa
correr bem para você neste dia. Cuide de sua saúde, evite acidentes e só viaje se for de extrema

.

necessidades. Elevação mental.

ESCORPIÃO :O,Maior entendimento com as pessoas do seu convívio. Possibilidade de proqrarnar
uma nova linha de ação. Novas idéias e estudos elevados poderão entusiasmá-lo bastante.

SAGITARIO - Originalidade em seus pensamentos e total independêncie mental, está previsto,
para você hoje.Você vai se sentir mais atraído ao estudo de ciências e a� experiências psíquicas.
Bom ao trabalho e ao amor.

c

CAPRICÓRNIO - Una-se aqueles que poderão tornar este dia alegre e feliz. Seja prudente com

assuntos de dinheiro, principalmente antes do meio-dia. A influência astral, paraaventuras e

especulações devem ser razoáveis. Amor e paixão, favoráveis.
,

AQUÁRIO - Propício para atrair asimpatia alheia e tirar proveito de tal benefício. Contudo tome
\ cuidado com seu orçamento financeiro, gastando somente o que for de extrema necessidade.

PEIXES - Terá feliz resultados em novas associações, melhor ainda se forem com nativos de
Câncer. Um pouco de desarmonia em sua vida conjugal, mas com compreensão, tudo acabará,
bem. Pense sempre positivo.

,Mod� e expressão
popular

Caminhando para um futuro inserto frente a .:1
muitas' interrogações relacionadas ao meio

.'

ambiente, é visível que vem se desenvolvendo ')

seriamente uma conscientização por parte de
uma sociedade que cada dia mais se preocupa e

busca por soluções para as mazelas que estão

prejudicando o campo terrestre e todo o seu \ ;:-)
entorno. ,

-.'.
Este é um fato do qual já temos conhecimento há {,:'k
muito tempo;' o que vem gerando curiosidade e J;(

vem instigando a sociedade em vários aspectos, .

<"1
entre os quais o âmbito da Moda, são' os canais, ,,;
utilizados para solucionar algumas dessas

',�

mazelas; canais estes que estão cada vez mais I,: �

ganhando espaços e formas alternativas, 01'.'

a presenta rido-se como um divertimento, ()

passando dessa forma, longe das r íqldas
estruturas de ferro e- das paredes 'de concreto
habituais.
Esses canais, na realidade se edificam sob a forma r <,

de equ'ipes,grupos e comunidades humanas que 'ii;'" '

se desenvolvem em lugares os quais em sua ,I
maioria não recebem atenção social e política e

"

que não ·imaginamos que possam se estruturar e

organizar de uma forma produtiva, mas .que na
" "

realidade tem uma estrutura organizacional muito) ':"
sólida e ganham formas a partir da iniciativa e da r

vontade coletiva para tornar-se realidade ,:.,'1

concreta. '-
. ,'�

Estamos falando de criadores à, margem do "

sistema midiático,de comunidades de baixa renda • ':;

que Costumam cultivar entre si uma filosofia de
'

,;:',
, auxílio coletivo visando à construção em conjunto. :.'1
Modelos desse tipo já estãoem funcionamento e

..,)

alguns já alcançam patamares além daquilo o que :)
se esperava inicialmente. Trabalhando com

materiais/ resíduos descartados, esses grupos
r.

utilizam daquilo o que possuem em abundância: rn

criatividade. Carentes em- sua maioria de .:�,

tecnologia, trabalham de forma artesanal. Através .;,

das mãos de estudantes, criadores liberais e,,:

donas-de-casa idéias as propostas que '"

geralmente não temespaço no mercado comum
,)'

ganham vida e também admiradores, que
cansados da falta de criatividade e de identidade
do mercado anseiam por produtos com propostas
diferenciadas que saiam do habitual proposto
pelo sistema. Expressando suas idéias e dando
vida aos seus saberes esses qrupos desenvolvem

peças exclusivas as quais vem qanhando espaço e

presença constante em produções conceituais de
Moda,fato que vernconqulstando atenção.
Propostas dessa espécie além do que o que já foi
citado agregam pessoas que estão fora do
mercado convencional, direcionando-as e

orientando-as para atividades profissionais que
possam estar dentro de suas realidades e desejos,
levando desta forma não apenas 'ao
desenvolvimento econômico, mas também ao ��desenvolvimento profissional, social e

principalmente humano, auxiliando ainda no

desenvolvimento de uma expressão singular que
de alguma forma constrói a expressão plural,
identitária de um conjunto de uma nação.
Elemento que acaba gerando e participando da
construção do cartaz Brasil além das fronteiras.
Essas, iniciativas que ainda' ocupam ii, segunda
colocação estão a .cada dia se solidificando e

çristalizando através de ações e interesses

provenientes daqueles-que estão fora deste tipo
de realidademas que ao mesmo tempo possuem
visão e sensibilidade o suficiente para enxergar no
trabalho da dona-de-casa, da vovó, do estudante
de baixa renda um produto com identidade,
diferenclal.qualldade e que tem em sua essência a

idéia do conceitual de que é possível criar a partir
de resíduos e materiais descartados por
indivíduos que não compartilham da mesma

opinião, 'e que é possível acima disto criar sob
.' dificuldades com aquilo o que se tem ao alcance
das mãos, fazendo. uso de técnicas próprias,
familiares,etc.

"

O que na realidade se precisa é primeiramente a tal'
da iniciativa que para a maioria falta por muitos
motivos ou esconde-se; em segundo necessita-se
de criatividade. Essa palavra pode estar em ;':
qualquer luqar.basta que os olhos estejam atentos ):i
e que procurem para além daquilo o que é 'j
habitual. j
Se você tiver isso, pode ter a certeza de que você

"

terá todo aresto.

Daiana Riechel.
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o frio do fim do mundo
I. .

Entre os Andes ,e o Oceano Pacífico, o Chile tem paisagens geladas detirar o fôlego, como os

'ventisqueros', paredões feitos de neve de cor azul graças ao oxiqênloretido
.

Caminhadas por lugares exóticos como a Ilha de Pícton, uma
das principais reservas ecológicas do Sul do Chile, podem render

surpresas, tais como o encontro de trincheiras utilizadas pelos
sol�ad'os na Guerra das Malvínas, ou uma cabana abandonada

pof. um ex-caçador .de lobos marinhos. Pode-se ainda 'avistar o
condor, pássaro típico da região ou observar a vegetação. Mas,
cuidado, porque os charcos são verdadeiras armadilhas para os

visitantes. '

,

)

O Tratado da Antártica destinou ao Chile parte da região
gelada próxima ao Pólo Sul, uma estreita faixa de terra que se

esgueira entre a cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico,
espalha-se por pequenas ilhas e enormes ,geleiras, tendo como

I .

centro a cidade de Punta Arenas. A distância de Santiago, a
capital, até Punta Arenas é de três horas de avião.

Em Puenta Arenas o céu é carregado e torna tudo em volta

cinza, inclusive o mar; mas o monocromático da paisagem é

quebrado pelos telhados e fachadas coloridos das casas de
, madeiras. O visitante é recebido com frutos do mar. A cozinha
do lugar tem um sabor incomparável.
Na região concentra-se o melhor padrão de vida do país graças
ao, pólo petrolífero. O comércio é bem estruturado, assim como

a rede hoteleira; é muito comum carros luxuosos transitarem
com a maior naturalidade pelas ruas. (
A temperatura no verão é de lOºC e no inverno é de dois. Tudo
muito facilmente explicável: a cidade fica na extremidade do
continente e o limite sul da região é a Antártica.
Uma das estrelas do lugar é a geleira Agostini (ventisquero
Agostini corno é chamada por lá). Para explorá-la é preciso
muito cuidado e um colete salva-vidas. O lugar é fantástico,
melhor ainda se ocorrer uma pequena avalanche e pedras de

gelo saem limpinhas da encosta, livres do sal e sob medida para
uma dose de uísque.
Imperdível' é Puerto Williams. É a parte mais austral do planeta,
na verdade trata-se de uma base naval rodeada de um vilarejo

s

Indústria 8 comércio demadeiras

31 0280

2) Qual dessas famosas é casada
com Olivier Anquier?
a) Carolina Ferraz

.

b) Débora Bloch
c) Juliana Knust

. d) Ângela Vieira

FOTOS DIVULGAÇAO

D. O Chile tem paisagem que só podem ser vistas por lá. 'Os paredões de
neve adquirem uma coloração azulada graças ao oxigênio retido pelo gelo

coberto de neve. A cidade tem uma rádio, um clube,
discotecas, bares e lojas com produtos importados. A
neve cobre tudo o ano inteiro, o contato com o

mundo é feito através de um posto telefônico e por
uma agência de correios.

Engana-se quem pensa que a vida em Puerto
Williams é sem graça. Os bares são aquecidos por
rústicos, mas poderosos, fogões de lenha, de onde

'fumegam a especialidade do lugar: empanadas de
carne que são uma espécie de pastel de forno
acompanhadas de um refrigerante também típico, o
Pap, feito à base de papaia, uma fruta que não tem

nada do mamão que 'a gente conhece no Brasil.
A próxima parada obrigatória é o "fin del mundo",
Ushuaia. A cidade autodenomina-se a mais austral' do

planeta, mas geográfícamente Puerto Williams
merece o título, no entanto como se trata apenas de
uma base/militar, Ushuaia, com seu intenso comércio,
estação de esqui e mais de50 mil habitantes acaba
merecendo o título. Para reforçar, é lá que está o

Museu do Fim do Mundo, com os objetos usados
'

pelos colonizadores.

<J Ushuaia quer para si o
título de "fin dei mundo"

Cario Briani

1) Como se chamava o personagem
de Carla Briani na novela "Essas
Mulheres" exibida pela Rede
Record? '

a) Simão
b) Eduardo
c) Mateus
d) Rodrigo

3) Qual dessas atrações é
comandada por Ana Paula Padrão?

a) SBT Brasil
B) Jornal do SBT
c) Hora da Verdade
d) Aqui e Agora

4) Que atriz interpreta a Marilda em "A
Grande Família"?
a) Denise Fraga
b) Cláudia Rodrigues
c) Andréa Beltrão,
d) Helena Fernandes

I

5) Maria doCarmo, Dirceu e Lindalva são

personagens de qual dessas novelas?
a) "Laços de Família"
b) "Porto dos Milagres"
c) "Senhora do Destino"
d) "Desejos de Mulher"

De volta ao mundo, é bom incluir no roteiro da viagem, uma visita a

Santiago, a capital do Chile. Uma Cidade moderna e muito organizada.
A infra-estrutura para receber o visitante é de causar inveja e todos,
absolutamente todos, são bem-vindos.
A �ozinha chilena é um sabor marcante e muito diferente. Há de se

.

tornar cuidado com as pimentas, muito populares nas mesas por lá.

Imperdível também é o artesanato local.

Chile, vale a pena ver. E voltar de novo.

, D. A visão das geleiras tiram o fôlego do visitante. É passivei escalar
pedras cobertas de vegetação para observar os blocos de gelo sob o sol cinza
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epcaocorreiodopovo@netuno.com.br
iar fotos até Quarta às 12h)

- _._- - _.- ----_._-_'_- �.- - ---'_'_'-'_-- -_._-"--_'-_"--'_ --_._-_._------:------------------------_------------------------_._-----------
---------_._._-------_._-

Embel�zando a coluna, Matheu�
.

Dema'rc;hiWarmiling, que ,

completou 2 meses e meio no
'

último dia,26/1 O.Os pais Adalton
José e Mery Laise sentem-se felizes

.

e orgulhosos
.

Gabriela Volkman'n
Martins completo'u seu 10
aninho no.úttímo dia 07/10
A festinha foi realizada no

.

dia 9 noRestaurants da
Ar,malwe,e. Para,béns dos

•••1
pais Rica� ilv'ia

Nome:Jean Darci Bublitz
Série: 4a série vespertina
Professora: Maristela

Professora do PROERD: Luisa

PROERD
PROERD significa:
PRO-Programa
E-Educácional de
R-Resistencia ás

O-Drogas

No PROERD, eu Jean, aprendi, a saber, como é um amigo de

verdade, não de brincadeira. Pra mim, um amigo tem de ser

aquele que fala comigo,me ajuda e confia em mim. Com o

PROERD, eu já aprendi a tomar decisões e que as drogas
fazem mal a saúde, exemplo:

.·0 Cigarro:
Em uma pesquisa feita em 30 dias com 100 jovens, 94 %não

fumam e 6% fumam frequentemente,
O cigarro causa problemas respiratórios, resfriados, doença
cardíaca, cãncer de pulmão, de boca, de laringe, de bexiga,
de rim e ainda criei uma frase sobre o cigarro, que diz assim:

O MINISTERIO DA SAUDE ADVERTE:
Fumar amarela os dentes e resseca á pele,

A Maconha:
A Maconhacausa problemas respiratórios, afeta o corpo,

especialmente o cérebro e perda de memória.
OAlcool:

Foi feita uma pesquisa com 100 jovens, 85 %não bebem e

15% bebem frequentemente.
O álcool causa reflexos lentos, lapsos de memória e fala

aaarrraaassstttaaadddaaa.
Os Inalantes:

O Inalante causa ATÉ morte súbita.
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