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Jaraguá será capital do esporte em 2007
A cidade venceu Rio do Sul por dez votos a quatro. A escolha foi recebida com festa pelos repre�entantes que defenderam o projeto ontem em Chapecó. - PAGINA 8

EMBARQUE DIRETO DE CHAPECÓ

Desde que foi inaugurada,
em 1992, a Rodoviária de
[araguá do Sul não passou
por nenhuma reforma.'
Construído para atender a

demanda por �O anos, o

local foi superdirnen
sionado e jamais· foi
ocupado em sua totalidade.
O piso superior, projetado
para abrigar um' mini
shopping, acabou sendo
cedido pela Prefeitura a

diversas entidades. O mo,

vimento sempre foi fraco.
Dos 14 boxes, 10 são utili-.
zados. A média de passa,
geiros por dia é de 1.500

I pessoas, entre embarque,
desembarque. - PÁGINA 5

CESAR JUNKES
"

Acompanhe a cobertura dos Jogos
Abertos, diariamente no Correio

Mês de Festa,
bebida gelada
e preço baixo.

Quer
mais?

. �"

.Moradorcs reivindicam vagas
em creche e pavimentação

Comerciantesfazem campanha de
Natal para atrair consumidores

No Bairro Estradá Nova as reclamações são as mesmas da
maioria dos moradores do município: faltam 'vagas na

creche, as ruas não são pavimentadas e transporte público
não ate�de à demanda. - PÁGINA 6

Lojistas de toda região participam de campanhas para
atrair a clientela e aumentar as vendas en;t época de Natal.
Em [araguádo Sul, os consumidores concorrem a uma casa

e um carro. _
.
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Some,ute uma. empresa fenlmrnla dedirado
à 'Iobrizo!õu do ler humano e à pmerl'''\ôo da
nllMeaa pode (omor elSO hi,lórin de �UfeISU.

100 ANOS 1V\...\vVee.FirmaWEEaE .,.'>4' (_"� ",_.ç.•
-.-..._----

www.studiofm.com.br

r- �

€i) (j
r-

"

1,�_-_jL_ �,:_:�__� .�� _!� � ���__� ----�--------------_._-----
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SEXTA-FEIRA.4 de novembro de 2005 CORREIO DO POVO

Inadimplência anunciada
OPINIAO'

meio da formalização de
convênios com o INSS (des
tinado aos aposentados), com
pessoas jurídicas públicas ( aos

servidores públicos) ou privadas
( para funcionários das em

presas privadas). As parcelas do
empréstimo são descontadas na
folha de pagamento. O crédito
é simples e rápido, sem

burocracia: não há consulta ao
SPC e ao. Serasa, nem

Em razão disso, o consumidor

que optou pelo crédito

consignado deixa de pagar
outros financiamentos e se

torna inadimplente, uma vez

que o calote total ou parcial é
praticamente zero no crédito

consignado e ocorre só em no

caso de óbito' pu demissão do
contratante do empréstimo.
Esse movimento já foi notado

por empresas e redes varejistas,

� Embora advertências de especialistas,
milhões pegaram .empréstimos, muitos
sequer com renda para alimentação

necessidade de avalista. Tal
crédito amplia os recursos do
consumidor, como se fosse um

13º salário, e com juros bem'
inferiores à média dos
financiamentos do mercado.
Mas, à medida que o tempo
passa, a renda disponível para
outras despesas e prestações
encolhe, . pois 'o trabaihador e o

aposentado que assumiram esses

empréstimos recebem os

rendimentos já abatidos. da
parcela 'do 'financiamento.

tanto entre trabalhadores
ativos como entre aposentados.
A participação dos clientes com
mais de 55 anos de idade com

prestações em atraso no total
dos inadimplentes era inferior
a 5% em setembro do ano

'passado, quando o crédito

consignado engatinhava. Hoje,
essa fatia está em 20%. Os
critérios de concessão dos

empréstimos consignados, com
a possibilidade de comprometer
até 30% da renda mensal e os

Fatos & Pessoas I
i
I

�mpreelldedorism'oajuda
l ......

i a reduzir evasão escolar
�
r

�Iorianó�olis - A evasão escolar é um

prohlema que toma conta do sistema
I
público de ensino, principalmente
I .

.

quando se trata de estudantes que,

�assam do ensino fundamental para o

Jnsino médio. Em Santa Catarina, 2,5
� .

.

mil alunos de 60.escolas públicas, de 5a

a 8a série, estão participando de um

projeto que os estimula a dar

continuidade aos estudos do ensino

médio.Trata-se do.projeto 'AsVantagens
de Permanecer na Escola: coordenado

pela Organização Não-Governamental

Junior Achievernent em parceria com

ê Sebrae e com o apoio de 32.empresas
privadas. Pelo projeto, os alunos são
q ,

\�vados a refletir sobre a importância
da educação para ter uma carreira de

sucesso. Os jovens têm a oportunidade
de conhecer e trocar experiências com

"-

donos de médias e grandes empresas
�io Estado que, informam os alunos sobre
r; ,

ç�mo a tomada de decisão interfere -na

vida pessoal e profissional. O curso é

rninis�rado na própria escola e tem a

duração de um período - manhã ou tarde.
ir.:

�

CORREIO DO POVO
� Diretor-Corporativo .

Editol'a
FranciscoAlves remando Bond PaufciaMoraes

r

:. Te.reza Cruvinel colunistado O Globo sobre o cenário político

I
PatríciaMoraes

Entre as 10melhores
A WEG é uma das empresas Top 10 da
Revista Lumiere, ficou com o 20 lugar
entre as 10 mais consultadas no segmento
de Dispositivos Elétricos e proteção; 20 lugar
no segmento de Quadros e Painéis; e 30

lugar em Eletricidade. Entre agosto de 2004
a julho de 2005 mais de mil empresas

'

foram citadas e consultadas por público
especializado.

Oávio Leu
o prefeito de Massaranduba e vice

presidente da Federação Catarinense dos

Municípios (Fecam), Oávio Leu (PFL), é o

convidado desta semana do programa
Studio Atualidades Entrevistas, que vai ar

sábado, das 7h30 às 08 horas, na Studio FM.

Em campanha
Se por um lado o governador do Estado,
LHS, está em todos os lugares já pensando
na eleição do próximo ano, por outro os

adversários não perdem tempo. Amim faz

campanha forte em Florianópolis. No último
domingo, por exemplo, almoçou num

restaurante conhecido dos manés e parou
em todas as mesas. Ele e aesposa (que
também pode ser candidata), Ângela Amim,
eram só simpatia e sorrisos. Ideli salvattl já
mostrou que está na briga, embora ainda não

tenha: o nome confirmado, é a que tem mais

chance de concorrer pelo PT. A senadora

.

tem conseguido bastante espaço na mídia

nacional e quer se fortalecer com eleitorado
feminino. O páreo vai ser duro.

.

prazos longos de até 36 vezes,

expi-ram .cuidados. Esses'
critérios abrem brechas para, o

aumento da inadimplência em

outras linhas de financiamento
de quem assume Um em

préstimo' consignado.
Constatou-se que, segundo

dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio

(PNAD) do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística

(IBGE), tirando os gastos
compulsórios, como ali

mentação, habitação, trans
porte, entre outros, sobram
menos de 10% da renda

disponível para outros

compromissos financeiros nas'
camadas mais baixas, que
recebem até cinco salário
mínimos por mês (R$ 1,5 mil).
Resumindo, embora seguidas
advertências de especialistas da
área financeira, milhões
embarcaram no empréstimo,
muitos .sequer com renda para'
alimentação e remédios. E deu
no que deu, com o beneplácito
do governo, que a tudo assistiu

de camarote.

("Uma das marcas do ambiente político incendiário dos últimos dias é a velocidade com que as

.denúncias surgem e são até dissipadas pela erupção de outras." .

�. J •

_FRASES I----�---------:----------:----�

Visita
, George Bush deverá saborear churrasco nas

menos de 24 horas que ficará no Brasil.A idéia
do cardápio foi sugerida pelo presidente Lulá.

Assim, ele aproveitaria o momento para
também divulgar o produto brasileiro. Apesar

\ da insistência nas negociações, até hoje o Brasil
. não conseguiu abrir o mercado americano

para a carne in natura.

Repercussão
"Bush vai para a terra dos foras-da-lei." Com
este título, o jornal britânico "The Times" publi
ca uma reportagem sobre a-viaqem do presi
dente norte-americano para a América do Sul.
Para o diário britânico; o continente se transfor
mou em outra dor de cabeça da política
exterior americana depois do Iraque. Segundo

-

o correspondente do "Times;Gerard Baker, é
o continente onde George W. Bush é mais

detestado, depois do mundo árabe.

Protestos
O jornal americano "Washington, Post" afirma _

que milhares de pessoas estão se preparando
.

para mostrar ao presidente Georqe W. Bush o

que pensam a respeito de seu governo.O
jornal descreve um protesto no Brasil, em que
os manifestantes foram parafrente da Embai-

'

xada Americana portando cartazes que diziam

que Bush era o "Inimigo Público Número
.

Um':O jornal ouviu Peter Hakim, presidente do

gruP9 Diálogo Inter-americano, segundo
quem as relações entre as regiões chegaram
ao ponto mais baixo desde o fim da GuePra
Fria."Elas estão trlstes" disse Hakim ao jornal.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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OPINIÃO

, Não era' preciso ser vidente
para adivinhar as 'conseqüências
danosas da recente e maciça
campanha televisiva co

rr}andada por famosos atores

globais com cachês polpudos
p�gos por dezenas de bancos e

1

financeiras, induzindo a

eflprés timos 'facilitados' a

trabalhadores e aposentados,
cbm a 'tranqüilidade' do
�esconto em folha. Nesta

sêmana, o deputado federal
catarinense, Edinho. Bez,
denunciou que é grande a

inadimplência de pessoas com .

mais de 55 anos, por causa do
crédito com desconto em folha

para trabalhadores e apo
séntados. A inadimplência,
aÍertou o parlamentar, começa
ar ser percebida pelas redes de
varejo e administradoras de
c�édito em seus financiamentos

por causa dos empréstimos,
quinze meses depois da estréia

do crédito com desconto em

fôlha para trabalhadores e

aposentados.
Crédito consignado é o

.

c�édito pessoal realizado por

Menos baixaria na tevê' I
. ,

,

"

Até março do ano que vem, O

Ministério da Justiça deve editar umq_
nova classificação indicativa dos

programas de TV aberta. A indicação
deve ficar mais rígida e pode ser

estendida para a programação da tevê

paga. Prevista na Constituição e no

Estatuto da Criança e do Adolescente,
a classificação é uma forma de orientar
os pais e de proteger as crianças e

adolescentes de conteúdos impróprios. Mas muitos críticos
da regulamentação consideram essa uma forma de censura
institucionaliz�da.

A baixaria na televisão, em horários a que as crianças
têm acesso, infelizmente tornou-se prática corriqueira no

Brasil. Redes de televisão se julgam no direito de expor as
crianças e adolescentes a mensagens com forte apelo à
violência ou ao sexo. Isso ocorre tanto em desenhos
animados comuns na grade diurnade programação quanto
nas novelas e nos supostos programas jornalísticos que
retratam o chamado 'mundo cão'.

.

Precisamos ter o cuidado de nos manter a salvo de i
moralismos para não acabar interpretando qualquer toque ,

de violência ou erotismo como baixaria. Mas é certo que a
.,

tevê tem caráter público e deve estar comprometida com: os 1
interesses sociais. Muitos alegam censura para evitar que o,� .

setor passe por qualquer regulamentação, quando na prática 1
a televisão é um serviço de concessão pública, 'sujeito a regras

que devem ser estabelecidas pelo Estado.
Desde 2002, a Campanha contra a Baixaria na Tevê,

promovida pela Câmara dos Deputados, já recebeumais de . ;
.

17 mil denúncias de telespectadores. O alvo da campanha é;�
a defesa dos direitos humanos, contra a veiculação de

G

mensagens preconceituosas, apelação sexual, exploração da
. )

m'isériá e violência. A maior parte das ligações deis �.
telespectadores registrou constrangimentos com cenas de )

apelação sexual ou de violência, inadequadas para o horário.
Isso significa que a sociedade reage contra a baixaria na j

televisão e que O Estado precisa tomar providências.
O Ministério da Justiça está realizando uma consulta' f

pública, no site (www.mj.gov.br) e em audiências nas capitais: 1

'. . )brasileiras, e deve adotar; na nova regulamentação, a vontade
da mai�ria da população que se· expressar. A julgar pelos' i

-, - ,8
resultados parciais, provavelmente o horário livre - faixa

i 1
,de horário em que não pode haver cenas de sexosviolência ,)

ou drogas - será ampliado. Cerca de 70% dos que já se
J1

manifestaram defendém a ampliação dessa faixa: Dívergemj,
apenas no limite de horário, até 21 ou 22 horas. I,;

Se O horário livre for ampliado, significa que as emissoras, ,
.

serão obrigadas amanter conteúdosmais 'ingênuos' e menos J J

violentos até mais tarde. Outra tendência é que as emissoras :;
situadas em: Estados nos quais não há horário de verão sejam" !

obrigadas a cumprir a: classificação. Essas emissoras alegam .
�

problemas técnicos, por transmitirem a programação via j

satélite gerada na região Sudeste, para não cumprir a'
J

, ' I

regulamentação. Ocorre que em Estados como o Acre, por
exemplo, novelas do tipo "América" acabam sendo T

transmitidas à? 19 horas, quando sua classificação éf
inadequada para a faixa antes das 20 horas.

Outro aspecto. irn'porta�te que muda com. a nova

regulamentação é que oMinistério das Comunicações passa. r

a ser responsável pela fiscalização dos conteúdos das ]
emissoras; o que pode levar as redes de tevê a adotar uma �
postura mais cautelosa, já que o Ministério das')
Comunicações tem poder para multar e para cassar as i,

concessões.
_

'
'.'

.

A consulta pública em andamento está sendo elogíada]
até mesmo pelas redes de tevê, pela transparência com que.]
está sendo conduzida e pela inédita participação popular no ./

processo. Um grupo de especialistas se baseará nesses ,:
resultados para redigir a nova regulamentação. É bom
esclarecer que a classificação atinge filmes, programas e ';
novelas. Não afeta a programação jornalística, mesmo a dos

programas mais 'sensacionalistas, para hão restringir a, i

liberdade de imprensa. Nesses casos, restará ao relespectadot.]
O direito de trocar de canal, desligar a televisão ou exigir
programação adequada.

'0 deputado estadual Dionéi Walterda Silva escreve

às sextas nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�' Na mesa

Mais de 260 mil pessoas morrem por

�no por causa da má alimentação.

puemdisse isso, na tribuna do Senado,

foi a senadora catarinense ldeli Salvatti
(PT), ao anunciar lançamento do Guia

�Iimentar para a População Brasileira,

hue, em resumo, orienta sobre como

b�oceder pára se ter boa saúde. Fosse

butro parlamentar, de oposição, por
terto teria merecido discurso

Inflamado de desmentidos. Menos'

fal, partindo da senadora petista,
errenha defensora do governo Lula

orno um todo, não há do que duvidar.

� Mortos 1
Perguntar não ofende: l-Por que
será que os cemitérios só lotam no

Dia de Finados? Por que será que
quando a data cai numa -sexta-feira,
todo mundo vai aos cemitérios na

quinta? Deduz-se que, em muitos

casos, a saudade e respeito aosmortos
não é tão grande assim visto, ainda, o
estado lastimável de milhares de
túmulos em completo abandoná, na
esmagadora maioria dos cemitérios
da região o ano.inteiro. Aliás, neste
quesito, a ausência de fiscalização das

prefeituras é notória e histórica.

� Mortos 2
Blumenau é cidade pioneira na

instalação de um forno crematório. Pelo

sistema, o corpo fica sepultado por

período de três anos, para depois ser

cremado se assim a família desejar.O
equipamento foi desenvolvido por

empresa da cidade eos custos, em média,
são 50% inferiores aos do velório e

enterro. Assim, se a adesão for a esperada,
a médio prazo novos espaços em

cemitérios, hoje lotados e sempre
situados em áreas nobres e caras, serão

,

disponibilizados. Futuramente;projeta-se
a cremação sem o ato de sepultamento.

� Quer pior?
Números levantados pela deputada
Luci Choinacki (PT) mostram a

.realidade da mulher brasileira em sua

imensa maioria: apesar de repre
sentarem 53% da população eco

nomicamente ativa, apenas 17% estão

no mercado formalde trabalho; 32%
dos lares brasileiros são providos por
mulheres chefes de família; 27% têm
filhos menores, que residem apenas
com elas, 60% não recebem pensão
regular do pai e 42% moram em

domicílios alugados e tem renda de
até 2 salários mínimos.

� Pneus
Projeto de lei do governo barra, em
definitivo, a importação de pneus usados,
reformados-e inservíveis como bem de
consumo ou matéria-prima. Apesar de fi

proibida, a importação se dá com liminares
da Justiça. O principal argumento de

importadores é de que o material não
causaria impactos ambientais. Além da g

entrada de pneus usados estrangeiros, que c;

pode chegar a 11 milhões de unidades (1

este ano, há o desafio de elimlnar cerca ::

de cem milhões de pneus usados. .Cerca . j

de 40 milhões de novas carcaças são ::l

jogadas fora a cada ano.
'1
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I (arlito quer reserva para
salário mínimo maior

� Relator também

q gede_ recursos
'1 ' para servidor

,
.

d/e carreira
I

! BRASÍLIA - o relator do

drçamento, deputado Carlito
I

li �efSS (P"P pretende reservar

,b dinheiro para que osaláriomínimo,
a'ser reajustado em maio do ano

I
'

,

_J q,lle vem, fique acima dos R$,
3�1,00 programados pelo governo.'. 1

G reajuste será concedido faltando
apenas cinco mesea para as

efeições presidenciais de 2006. O

a�mento de R$ 21,00 sobre o atual
riliínimo de R$ 300,00 apenas

c�mpre a Lei de Diretrizes

Cjlrçamentárias, que determina

r�posição inflacionária mais um

�umento igual ao crescimento do

Rd'IB (Produto Interno Bruto) per"apita em 2005. "A minha

5rioridade na hora de decidir para
�nde irá o dinheiro de um possível
a)umento de arrecadação será o

s�láriomínimo. Em segundo lugar,
quero reservar dinheiro para o

�umento no salário do

�ncionalismo público de carreira"aftrmou o relator. Um comitê de

�adamentares começará a discutir
nos próximos dias uma revisão nas

, t,eceitas projetadas pelo governo.I '

O projeto orçamentário enviado

pelo Executivo ao Congresso tem
"buracos" que passam de R$ 10
bilhões e essa revisão deve levar a
um equilíbrio entre as previsões de
arrecadação e 'de gastos.

Orçamento
Carlito Merss participou

reunião com líderes partidários e

com os relatores setoriais do

orçamento na tentativa de
encontrar unia saída para a

obstrução que os partidos de

oposiçãovêm fazendo naComissão
Mista 'de, Orçamento. Os

oposicionistas reivindicam que o

governo federal repasse
imediatamente para os estados R$
900 milhões do orçamento deste
ano para ressarcimento de isenções
de ICMS concedidas a

,

exportadores. Os estados pedemR$
10 bilhões. A verba é' uma

compensação pela Lei Kandir.
Criada em 1996, a lei isenta do
ICMS (Imposto sobre Circulação'
de Mercadorias e Serviços) os

produtos agrícolas e os semi

manufaturados destinados à

exportação. O objetivo é baratear
o custo do produto exportado. Mas
o ICMS é um imposto destinado
aos estados e a lei prevê que a perda
de arrecadação seja compensada
pelaUnião.Alémdisso, as oposições
também querem garantia na lei

orçamentária 'de 2006 de que

Carlito é relator e propõe aumento acima do que' prevê a LDO

,

haverá correção da tabela do

Imposto de Renda das Pessoas
Físicas em janeiro próximo. Carlito
Merss prometeu se empenhar para
atender as reivindicações, mas não

aceitou colocar no relatório

preliminar, na forma de emendas,
essas garantias. A Comissão de

Orçamento tem nova reunião

marcada para dia 8, às 9 horas.

serviço em Jaraguá do Sul. Em de recursos para a construção de 50

viagem desde o dia 24 de outubro, o casas populares para remanejamento
prefeito, a vice e o chefe do Gabinete de fainílias de baixa renda, que
de Comunicação permaneceram em vivem em áreas de risco. "Estamos
Foz do Iguaçu (PR) até o último dia otimistas em relação a este pleito",
28, período em que participaram do

-

adianta Bertoldi.
"Seminário de Gestão Pública". O O prefeito ainda passou por três'

ministérios, embusca de recursos: 'nó
Ministério das Cidades, tratou sobre

evento ofereceu ao grupo

oportunidade para adquirirmaiores
conhecimentos sobre Lei de

Responsabilidade Fiscal, contratos,
licitações e LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) .

"

Já entre 30 de outubro e o último
dia 2, a comitiva esteve emBrasília,
percorrendo órgãos do Governo
Federal. Uma das visitas foi ao
secretárioNacional de DefesaCivil,
Jorge doCarmo Pimentel, comquem
conversaram sobre o projeto
encaminhado pelo Comdec

(Conselho de Defesa Civil) de

Jaraguá do Sul, solicitando liberação

o Trarisjaraguá e programas
habitacionais; nó Ministério dos

Esportes, os temas foram a Arena
Multiuso e o PEC (ProgramaEsporte
e Cidadania), que é- desenvolvido
pela Fundação Municipal de

E�ortes como atividade extracur-
-

ricular para estudantes jaraguaenses;
noMinistério da Cultura, o assunto
foi a revitalização do Centro
Histórico de Jaraguá do SuL.

'

Além disso, o grupo também
esteve na Funasa (Fundação
Nacional de Saúde) para cobrar

liberação de verbas a projetos de
saneamento básico destinados aos

bairros Nereu Ramos e Santo

Antônio, entre outros. O último

compromisso de Bertoldi na capital
federal foi uma visita ao Congresso
Nacional. "Mantivemos contato

.com deputados catarinenses para
solicitar a inclusão de emendas

parlamentares destinando recursos a
Jaraguá", informa Bertoldi,
acrescentando que as visitas

contemplaram os gabinetes de
CarlitoMerss (PT), FernandoCoruja
(PPS), Odacir Zonta (PP) e Paulo
Bauer (PSDB). ,'.

A comitiva deverá chegar ao

município na tarde de sábado, mas
Moacir Bertoldi reassumirá a

administraçãomunicipal somente na
segunda-feira, em solenidade

agendada para as lOh, na sala de
reuniões da Prefeitura.

PIB define candidato a
clt

deputado estadual para 2006 �I�
)ARAGUÁ 00 SUL - Depois, da

confirmação da candidatura do
vereador Terrys da Silva a deputado
federal nas eleições de 2006; o

presidente do PTB de [araguá do

Sul, JairAlexandre, disse ontem que
o partido também pretende lançar
candidato a deputado estadual pela
região. "Temos alguns nomes que
estamos analisando e dentro de

alguns dias vamos anunciar",
informouAlexandre, em entrevista

aRádio BrasilNovo ontem.
,
O presidente, também

coordenador regional da 'legenda,
citou COnlO possíveis indicados para'
a disputa a uma vaga na Assembléia

Legislativa, o secretáriomunicipal de
Esportes, Jean Leutprecht, que não
se reelegeu a vereador em 2004, o
diretor-presidente do Codejas
(Companhia de Desenvolvimento
de [araguá do Sul), Jair Pedri, e ele
próprio, que assumiu aDiretoria de

Habitação da Prefeitura no mês

passado, por conta da reforma
administrativa. "São nomes que
estão ocupando cargos de primeiro
escalão na' administração e que

prestaram serviços relevantespara o
município", disse.

Na opinião de Alexandre, o

anúnciode candidat�ras próprias do
PTB em nada vai interferir o

relacionamento dentro da aliança
com o PL, PDT e PPS, que elegeu o
prefeito Moacir Bertoldi (PL) em

2004. O PL, inclusive, já vem

trabalhando para eleger a

dobradinha Rosemeire Vase (vice
prefeita), recém-ingressano partido
justamente corri o intuito de se

candidatar a deputada federal, e o

presidente daCâmaradeVereadores;q
, .2

Ronaldo Raulino, para deputadq
IS

estadual. 'Acoligação foi feita para o
pleito municipal. O PTB estáS
lançando nomes e deixa em aberto

'1

, , �')

para que possamos conversar com
'rI

outros partidos' e chegar a um

conse�so com relação a um�f
candidatura que, talvez, a alianç�-;
venha a lançar", resumiu. '

)

O presidente também garantiu'"
que seu relacionamento com o

prefeitoMoacirBertoldi está "bom";
J

mesmo depois do desentendimento
'

entre os dois que o levou a pedif"1
exoneração do cargo de diretor-geral Ido Samae (Serviço Autônomo '

Municipal de Água e Esgoto), ein I
agosto. "Mas, estamos olhando a i
coligação e uma coisa que a

genteJ'sente é faltá de amparo no sentido
de se unir e tomar decisões em nível
de coligação", disse, referindo-se ao
fato do PDT não ocupar nenhum_
cargo de primeiro escalão, ao con
tráriodosoutrospartidosque integram
a aliança. (Carolina Tomaselli)

Presidente Jair Alexandre
;)

,
'

}1sita a Praia Grande encerra viagem de Bertoldie Rose

I JARAGUÃOOSUL-Aviagernde
�S dias do prefeitoMoacir Bertoldi
fL) e da viceRosemeire Vasel (PL)
i acompanhados do chefe do

�abinete de Comunicação, Carlos
flbertoDias - encerra hoje, quando
�táprevista umavisita aPraiaGrande
�SP). Eles vão se encontrar com o

1oIUa,ndanfe da Polícia Militar,
�oronelRicardo Broering, a delegada

.

�egional da Polícia Civil, Jurema
'}X'ulf, o comissárioAdilsonMacário
1eOliveira Júnior e o supervisor da
�iretran, Alexandre de Jesus, para
�onhecerem o sistema de

Ijnonit?ramento de segurança do
1nuIUClP10 paulista. .

I A "

S-i CorrutlVaesteveontemem ao

�ernardo do Campo onde
"

J ,
) �onheceu o Sistema de Banco de

,

teite do Hospital e Maternidade

�eomater, buscando referências
para futura implantação deste

PT de Jaraguá do Sul realiza.
, !...I'." '", r:

encontro do diretono no sábado r,

JARAGUÁ DO SUL - O PT (Par
tido dos Trabalhadores) realiza

amanhã, às 14 horas, no auditório
do Stiv (Sindicato dos Trabalha
dores nas Indústrias da Alimenta
ção) a primeira reunião do diretório
depois do PED (Processo de

Eleição Direta), que elegeu o

coordenador regional do Sinte

(Sindicato dos Trabalhadores em

Educação), Sebastião Camargo,
presidente do partido nomunicípio.

Um dos assuntos será a

participação do PT de Jaraguá do
Sul no encontro estadual do

partido, que acontece nos dias 12
e 13 de novembro, em Itajaí,
quando será empossado o novo

diretório e executiva 'estadual e
definido um plano de ação para o
Estado. "É neste encontro que vai'

\)

q
ser feito o debate sobre se o partidd
vai ter candidato a governador, o§
nomes que serão indicados a�
Scenado e a possibilidade d.�
candidaturas a deputado estadu�
e federal. Jaraguá precisa esta�
articulado", disse Camargo. ,;::

No sábado, também será feitg
um debate sobre a conjunturau
política no município e as

definições sobre o relacionament!6
interno do partido e da bancada
com o governo Moacir Bertoldi
(PL), o que, segundo Camarge,
depende do que será imple;
mentado pelo PT em nível estaduií
e federal. "Aquele partido qu�
ajudar a reeleger o presidente Lula,
terá um tratamento e aquele que
for contra terá outro tratamento";
adiantou.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO CAMPANHAS DE NATAL

Prêmios estimulam vendas
, Perspectiva

, A produção da próxima safra brasileira de grãos deve variar entre
121,5 milhões de toneladas e 124,9 milhões; segundo o primeiro
levantamento de intenção de plantio feito pela Companhia
Nacional de Abastecimento. O resultado pode ser 10% maior

que o obtido no safra passada, quando o Brasil colheu 113,5
milhões de toneladas.Segundo o estudo feito por 59 técnicos da

Conab, entre 17 e 21 de outubro, no centro-sul do país', na Bahia,
emTqcantins e no sul de Maranhão e Piauí,a produção de algodão
em pluma e de trigo deve-cair 22,7% e 16,4%, respectivamente.A
previsão dos técnicos é de uma safra com bom desempenho
devido ao aumento da área plantada e.da recuperação dá

produtividade do milho e da soja, que foram prejudicadas pela
estiagem na safra passada, especialmente no sul do país. Já a

produção de arroz deve alcançar 11,99 milhÕes de toneladas,
uma queda de 9,4%. A área plantada com grãos no Brasil deve
diminuir de 48,88 para até 46,08 milhões de hectares.

, . .

no comercie jaraquaense
ELls BINI

'dia 24 de dezembro na sede do
CDL, instalada no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul.
Schroeder acredita que a

campanha deverá intensificar as

, vendas de Natalem até 20%, "O

objetivo da promoção é justamente
aquecer as vendas", diz. Na sua

opinião, os comerciantes que não
participam da promoção deverão
ter aumento nas veridas em torno

de 8% a 12%. A CDL tem hoje,
aproximadamente 600 sócios.

.... Em Guaramirim e

Scroeder, lojistas
também prepararam
promoções especiais

Deflação
Pelo segundo mês consecutivo
o valor do Custo Unltário Básico

(CUB) médio habitacional em
Santa Catarina apresenta
deflação. Resultado de uma

variação negativa de 0,18% no

preço dos insumos do setor no

mês de outubro, o valor do
CUB médio este mês é de RS
861,67.

Lucro li
A fabricante alemã de veículos

Volkswagen - a maior da

Europa- anunciou que seu lucro
no terceiro trimestre mais que
triplicou na .comparação com o

mesmo período de 2004.0
IUGro daVolks no trimestre

'passado foi de USS 340

milhões, contra os USS 91,6
milhões registrados no mesmo

período de 2004.

}ARAGUÁ DO SUL - Iniciou
ontem e se estende até o 'dia 2J de
dezembro a campanha "Sonho de
Natal", promovida pela CDL

(Câmara dos Dirigentes Lojistas).
O lançamento da promoção foi
feito pelo presidente da entidade,
Waldemar Schroeder, durant�
café da manhã que reuniu

comerciantes e imprensa noHotel
,
Saint Sebastian.

De acordo com Schroeder,
mais de 350 comerciantes aderiram
à promoção que vai distribuir R$
80 mil em prêmios - um vale

compra no valor deR$ 40mil para
aquisição de uma casa, um

automóvel no valor de R$ 35 mil e
dez vale-compras no valor de R$
500,00 cada. A cada R$ 30,00

,

gastos nos estabelecimentos que

participam da campanha o

consumidor tem direito a um

cupom, com limite máximo

estipulado em 34 cupons por

pessoa. O sorteio será realizado no

GUARAMIRIM - A Aciag
(AssociaçãoComercial e Industrial
de Guaramirim) está promovendo
'a campanha "Compra Premiada"
que vai contar com a participação
de 59 estabelecimentos comerciais
da cidade. Serão distribuídos R$ 8
mil em prêmios, divididos em três

sorteios,
Uma parceria entre a

, Prefeitura e a Aciag vai realizar
neste ano a promoção "Natal para
todos". A-maior novidade é a

construção da Casa do PapaiNoel,
que vai estar aberta para visitantes.
A casa vai ser construída em um

,

terreno cedido pela Casan na

esquina das ruas IrineuVilelaVeiga
e Gerônimo Co�êa.

.

Outra promoção de final de
ano na cidade é o concurso de

Presidente da (DL, Waldemar Schroeder, apresentou a campanha '

Lucrai
A TAM, maior companhia aérea
do país, encerrou o-terceiro

trimestre do ano com um lucro

líquido de RS 93,3 milhões.
Esse resultado representou um

incremento de 170,2% frente
ao mesmo período de 2004,
quando a companhia havia

atingido um lucro líquido de RS
34,S milhões. Com esse

desempenho, a margem de
lucro líquido da companhia
subiu 3 pontos percentuais,
atingindo 6,1%.

Lucro III
A Ambev teve lucro líquido de
RS 399,1 milhões no terceiro
trimestre de 2005, com au

mento de 203% sobre os RS
131,7 milhões do mesmo pe
ríodo do ano passado. O lucro

por ação subiu de RS 1,99 para
RS 6,09. Na comparação com o

segundo trimestre de 2005,
quando o lucro da Ambev foi
de RS 305,2 milhões, houve
incremento de 30,7%.

2005", que visa estimular a população
a embelezar a cidade. Serão quatro ,'"

categorias - residencial (incluindo
'propriedades rurais), comercial, ,

industrial e escolar. P,
Os interessados em participar "

devem fazer suas inscrições na , 'r
Prefeitura até o dia 28 de novembro. - é

A premiação - troféu para os-l (

primeiros colocados emedalhas para Is (

segundos e terceiros lugares das ,; (

diversas categorias - será realizada no 'I
dia 21 de janeiro de 2006, no Ginásio r;
de Esportes.

vitrines, fachadas e jardins. A
coordenadora da Casa daCultura,
Patrícia Dias, explicou o objetivo
do concurso: "Queremos envolver
toda a população com objetivo de

ampliar a decoração natalina ,da
cidade".

SCHROEDER - A Prefeitura de
Schroeder, através da Secretaria de

Agricultura, Gestão A�biental e
Turismo está lançando pela quarta
vez, o concurso de decoração
natalina,"Weihnachten inSchroederredacao@jornalcorreiod_opovo.com.br

CElAS recebe a última edição
do programa Apevi_ nos Bairros

'J (

Proclutores estão oomereializando
<'

leite através da,Central deVendas• Cotação U$$ Compra Venda
Comercial 2,219 2,221
Paralelo 2,393 2,487
Turismo 2,180 2,320
• Cotação Euro Compra Venda

2,693 2,697
·CUB RS: 861,67 (novembro)

-Indlces Pontos Oscilação

Bovespa 31.084 0,60%

DowJones 10.507 0,34%
, Dasdaq 2.158 0,65%

. I
I

I • Poupança (%) 0,7350
I

}ARAGUÁ DO SUL - Cerca de ditem neste sistema que está sendo
15' produtores de leite já estão proposto", diz Santos. Ele informou
cadastrados naCentral de Vendas, que o leite está sendo vendido a R$
instalada há cerca de um mês no 0,80 o litro e que a intenção é

Mercado Público. Quase 80% das fornecer o produto para todas as

creches do município começaram creches domunicípio. O produtor
a adquirir o leite através daCentral, CristhofRuediger, que vende uma
,que também está negociando a média de quatromil litros de leite
venda de banana para as escolas por mês, sendo cerca de dois mil

municipais. litros vendidos diretamente para
O gestor de vendas, Roger particulareseorestanteparaausin�

Adriano dos Safl�os, explica que a de leite, acredita que a Central será
iniciativa da Copajas (Cooperativa uma boa alternativa para a

de Produção Agropecuária de comercialização .. "Uma' das
Jaraguá do Sul) e Secretaria vantagens é que ela emite nota

Municipal de Agricultura ao criar a fiscal, permitindo que pessoas que
Central de Vendas foi facilitar a - produzem ou fabricam alguma coisa
comercialização dos produtos locais, possam comercializar os seus

sem a interferência de através- materiais sem a necessidade de abrir
sadores e com emissão de nota fiscal. empresa", diz Ruediger. "Mas é

"Ainda existe um certo receio dos 'necessário que olftros setores

produtores quanto a novas também se cadastrem para que a

alternativas de comercialização, inicitiva possa, ter 'um bom
mas é importante que eles acre- desempenho", completa.

�_�

,

RAPHAEL GÜNTHER

}ARAGUÁ DO SUL � Apresen
tando o tema 'Como ser um

empreendedor de sucesso',' a
Associação das Micro e Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu
(APEVI) realiza no dia 8,
terça-feira, a última edição do

programaAPEVI nos Bairros, em
2005. O'evento vai acontecer no
Centro Empresarial de Jaráguá do
Sul - CEJAS, a partir das
19h30min.Q projeto foi criado para
apresentar ao empresariado local
os benefícios do associativismo,
despertando o espírito empreen
dedor por meio da capacitação,
utilizando as novas ferramentas de

gestão para fortalecer o negócio.
A palestra será apresentada por Luís
Carlos. Floriani, Presidente do
Conselho Deliberativo da
FAMPESC. No m�snio evento,
entidades parceiras dísponibilíza-

.
rão informações e orientações

gratuitas'sobre linhas de crédito -0
consultoria; além de ofereces.j I

espaço para troca g.� cartões �'lIr
contatos durante o coquetel. Esse i,
será o último APEVI nos Bairros ii"� I

do ano; aberto para empresários e 'i I

empreendedores de todo 0;'1 I

município, interessados na,"

ampliação dos conhecimentos e na ,2
busca de parcerias comerciais e de )�
·serviços.

Ç-rupo de Teatro promove 3°

Fórum de,Cultura no sábado

.

• A última edição do

Programa Apevi nos
Bairros em 2005 aontece

na próxima terça-feira no

_

Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. A palestra
é do presidente do
Conselho Deliberativo da

Fampesc, Carlos Floriani.

etc), bem como simpatizantes da
arte e d� cultura. A atividade
servirá para reflexão e tornadas de
ação voltadas ao associativismo
entre a classe artística. O Fórum
acontece sábado no Hotel Etalan
a partir das 14h. A entrada é

gratuita.

}ARAGUÁ 00 SUL - Em parceria
com o Sesc de-Jaraguá do Sul, o
Grupo de Teatro GATS promove o

3� Fórum de Cultura neste fim de
semana. O encontro tem como

objetivo reunir os artistas de todas
as áreas (músicos, atores,

I

dançarinos, pintores, escultores,
I

I',,.

- Presidente da Embraeo fala
sobre qualidade na Sear

Corriunkado de
utilidad.e pública

organizações', na terça-feira, dia 8, J

emjaraguá do Sul.A palestra é uma J

iniciativa do Núcleo da Qualidadeic,
aACI]S-APEVI, e vai acontecer às (
19h30min, no Pequeno Teatro da .

SCAR. A entrada é 1 quilo de '

alimento não-perecível e ..

- �
, �

informações e confirmações estac a',
disposição dos interessados pelo
telefone (47) 27S-70120upel0e-�

}ARAGUÁ DO SUL - Em

comemoração ao Dia Mundial da
Qualidade, o empresário Ernesto

Heinzelmann, presidente da
Embraco e presidente do Conselho
Superior doMovimentoCatarinen
se para Excelência, e a diretora
executiva doMCE, LucianaMatos
Santos Lima, vão abordar o tema

'Gestão classe mundial- Excelência

e

1

;A Secretaria de Urbanismo/através da Coordenadoria deTrânsito
eTransporte,comllnica que a Rua Bernardo Dornbusch, no Bairro
Vila Lalau, estará interditada das 8h às 9h desta sexta-feira (04/11)
para manutenção da passagem de nível (linha férrea). O trabalho
será executado por servidores da Secretaria de Obras Públicas e

abitação.
e competitividade ao alcance das mail nucleos@acijs.com.br.Produtores estão satisfeitos e já pensam em fortalécer a Central

. �.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.Pouco USO

PANORAMA IS I,:
------------------------------------------------:�

Rodoviária registra pouco
\

�movimento desde inauguração
:, MARIA HELENA DE MORAES

�Média é de 1.500,

pa?sagE?iros por dia

ideal seria dobrar o n°,
diz administrador

I
JARAGUÁ DO SUL - Desde que

foi inaugurado, em 1992, o

Terminal Rodoviário da cidade

ão passou por nenhuma reforma,
'o, ConstruídÇl para a tender a

b', demanda por 20 anos, o local foi

'{I superdimensionado e em todos
estes anos, jamais foi ocupado em
sua totalidade, O piso superior,
projetado para abrigar um mini

shopping, foi cedido pela
Prefeitura a diversas entidades"
São 18 salas. Apenas duas estão

vazias.

O movimento no Terminal

sempre foi fraco. Dos 14 boxes, 10
I" são utilizados. A proprietária da

única lanchonete do local, Ivone
,r, Berci, afirma que as vendas não

estão ruins, mas admite que o

:p movimento está bem aquém do

esperado. "Pago R$ 1 mil pormês
�� de aluguel e R$ 400,00 de energia
h elétrica. Como sou sozinha,
\, consigo sobreviver com o que
'i ganho aqui", comenta Ivone, que

por três anos trabalhou na

lanchonete como funcionária.
O administrador da rodoviária,

Vanderlei Peles, informa que já
existe um projeto de 'reforma para
o terminal. Segundo ele o local será
pintado, o jardim será reformulado
e todas as' ruas em volta vão receber

manutenção e melhorias, A

instalação de um restaurante

também está nos planos do
administrador, "Mas somente

depois que terminar o nosso
, contrato com a Ajadefi", explica
Peles,

O administrador reconhece
que o terminal é grande demais

para o poucomovimento que tem,
Mas ressalta que o local é calmo,
Merece toda' a segurança aos

passageiros e não cobra pelo uso dos
sanitários e do chuveiro. A média
de passageiros por dia é de 1.500

pessoas, entre embarque,
desembarque e em trânsito. "O
ideal seria duplicar o número de

,

passageiros, mas isso só vai

acontecer quando aumentar o

número de linhas", ressalta Peles,
Atualmente oito empresas de
ônibus têm concessão para entrar

no terminaL Amanutenção é feita
com recursos da administração
municipal e com o dinheiro
arrecadado com a taxa de

embarque, no valor de R$ 0,95,
cobrada em todas as passagens

i: Associação Médica não recebeu
denúncia contra oftalmologista

}ARAGUÁDOSUL-o presidente
da Associação Médica de Jaraguá
do Sul, JeanBeno Luchtdisse ontem
que ainda não recebeu nenhuma

, denúncia oficial contra o

oíialmologísra [osoé FortkampJúnior,
que está sendo processado por
negligência por umex-paciente e está
sob sindicância na Secretaria de
Saúde por reclamações de usuários
dóSus, onde ele trabalha. "Não estou
sabendo de nada", assegura Lucht,
que aponta oConselho Regional de
Medicina como órgão responsável
para apurar denúncias contra os

, profissionais da categoria,
,

Mesmo não sendo responsável
pe�a apuração de denúncias contra
mediCaS, Lucht salienta que a

Associação é solidária com todas as

iniciativas que visem a hu
manização do atendimento, "Nós
recebemos denúncias e

colaboramos no que for possível na

apuração dos fatos, mas não

julgamos ninguém e também não

ternos poder fiscalizador", afirma o
presidente da Associação Médica.

CESAR.JUNKES

Jean não recebeu denúncia

Brasileiros possuem 'US$ 93,2
bilhões no exterior, diz BC

DA REDAÇÁO _ A presença de ano passado, 11.245 declarantes
sapitais brasileiros no exterior teve tinham US$ 100 mil ou mais
um aumento,de 12,8% entre 2003 investidos no exterior-valor exigido
e 2004, passando de US$ 82,692 pelo BC para a obrigatoriedade da
bilhões para US$ 93,243 bilhões no \ declaração-, contra 1 0�622 em

ano passado. Entre as causas desse 2003.0 investimento direto'
aumento estão a valorização de brasileiro no exterior é de US$
mercado de empresas brasileiras no 69,196 bilhões, sendo que amaior
exterior e os empréstimos parte dessemontante (uS$54,027
ltltercompanhias, bilhões) refere-se às participações

Também houve aumento no- acima de 10%. Ilhas Cayman é o

número de brasileiros -pessoas país quemais recebeu esses recursos

físicas e jurídicas- declarantes, No (US$ 13,93 bilhões).

vendidas em Jaraguá do SuL

Ivone Serei é proprietária da única lanchonete do Terminal

Aprovação
Mesmo com pouco

movimento, o terminal rodoviário
recebeu elogios dos usuários, A
estudante de teologia Ilcária

Regina Schwetcher, 23 anos,

considera o local agradável e não
se incomoda com a falta de um

restaurante oI.! de lojas de
conveniência, Ela mora em São
Bento doSul e ontem esperava o

ônibus para ir até Ituporanga, para
visitar os pais "É tudo bem limpo e

tranqüilo", constata Ilcária. Da
mesma opinião partilha o técnico
em raio-x do Hospital Jaraguá
EdsonAbreu de Araújo, Ele�ora
em Blumenau e vem diariamente
para Jaraguá do Sul. "Estou
satisfeito com o atendimento,
Inclusive com tranqüilidade do
locaL Poderia ter um restaurante,
mas acho que não faz tanta falta
assim", resume.

Moradores da Paulo Klitzke

ameaçam, não pagar o IPTU
]ARAGUÁ DO SUL - Os

moradores daRua Paulo Klitzke, no
Bairro Amizade, estão fazendo um
abaixo-assinado que será enca

minhado para a administração
municipal, Eles queremmanutenção
da via e asfalto. Esta semana; a

secretária Claudeia de Miranda
enviou um e-mail para a Prefeitura
reclamando da situação em que se

encontra e rua e pedindo
providências, mas até agora não

recebeu nenhuma resposta. "Se até
o início do ano que vem nada for
feito, combinamos que ninguém vai'
pagar o IPJU", avisa Claudeia, que
tem o apoio de todas as outras

mulheres da rua.
.

Moram na Paulo Klitzke 35
famílias, Praticamente todas fazem
a mesma reclamação: quando
chove; a água causa erosão nas

laterais da rua, muitas vezes
.

impedindo a entrada dos moradores

em suas casas.A funcionária pública
Maria Dílene Bertola foi obrigada a

construir um pequeno muro de

contenção para impedir que a

entradade sua casa fosse obstruída
por entulhos, Claudeia tem que
desentupir com regularidade a boca
de-lobo e já teve que taparosburacos
causados pela erosão para poder
entrar em casa.

A dona-de-casa Ilvi Fodi, 52 ,

anos, ressalta que o asfalto ainda não
saiu porque é necessária a adesão de
80% dos moradores. "Não conse

guimos adesão de todos porque
existem lotes vazios, mas nós estamos
dispostos a pagar pelo asfalto ou

qualquer outra coisa que nos livre
desse problema"; afirma amoradora,
que questiona o fato de existir asfalto
no loteamento próximo, "Estamos
morando aqui há anose até agora
nenh�ma das administraçõesmuni
cipais nos deu atenção", resume,

Moradores fazem abaixo-assinado que será entregue na Perefeitura

'Exército vai reforçar barreiras.
sanitárias em Santa Catarina : I

I

I
I'

I
I
I

I
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Universidades de Florianópolis
estão entre as mais caras do país'

DA REDAÇÁO - O governador
de Santa Catarina, Luiz

Henrique da Silveira, autorizou
no fim da tarde desta quinta o

reforço doExército Brasileiro no

serviço de defesa sanitária do
Estado.

Pelo plano de ação 'da
Secr e tar ia de Estado da'

Agricultura e Desenvolvimento
Rural; serão instalados sete postos
de controle em faixa de 150

quilômetros sobre a divisa Norte,
a' partir da fronteira com a

Argentina e até o limite dos

municípios de Abelardo Luz e

Passos Maia, que terão um

contingente de 105 militares e 16

veículos, da 14ª Brigada de
Infantaria Motorizada.

No início da tarde, o tenente-

DA REDAÇÁO - As univer
sidades particulares de Portá

Alegre são as mais caras do país,
Pesquisa da consultora Hoper
Educacional em sete cidades
brasileiras indicou que a

mensalidade média na capital
gaúcha chega a R$ 613, Em

segundo lugar aparece São Paulo,
com valor médio de R$ 598, e em
terceiro; Belo Horizonte (R$ 506).
O Rio fica na quarta posição, com
R$ 455, Em seguida estão Curitiba

coronel Ricardo Miranda Aversa, ;
do comando da 14ª Brigada, I

reuniu-se com o diretor-geral da '!

Secretaria de Estado da)

Agricultura e Desenvolvimento';
Rural, Renato Broetto, em)
Florianópolis, e apresentou o)
plano de atuação, condi- �

'Icionando-o ao repasse de recursos,
pelo governo do Estado.

)

O custo do serviço das tropas
1

lideradas pelo 140 Regimento de ':
Cavalaria Mecanizado de. São �
Miguel do Oeste foi estimado em)
aproximadamente R$ 10mil por
dia, para despesas de alimentaçãoj
e combustíveL Hoje, cerca de SOO,
técnicos e policiais atuam na,

defesa sanitária para impedir que

Io vírus da 'febre aftosa contamine:
o rebanho catarinense.

I
I

I
I

(R$ 429), Florianópolis (R$ 390) e
Vitória (R$ 369), Apesar dos altos,
custos, o estudo mostrou que
houve queda no preço das
mensalidades nos últimos seis'
anos, Em 1999, o valormédio no
Brasil ficou em R$ 532, Em 2005,
caiu para R$ 447, Segundo a

pesquisa, essa diminuição é
resultado do maior número de
matrículas em cursos mais baratos
e maior oferta de cursos com
menor valor de mensalidades.

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N° 32/200S-FMS
, SECRETARIA DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Aquisição, de Materiais de consumo

odontológicos, em conformidade 'com as

Especificações do Anexo I.
TIPO: Menor Preço pÇH item.
REGIMENTO: Lei Federal nO 8.666/93 e suas 'F

alterações posteriores. ,3'.

PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: f,).

Até as 11 :00 horas do dia 22 de novembro de 2005,
'8

.t,

no Setor de Protocolo da Prefeitura, sita àRuaWalter
,l"

Marquardt nO 1.111 - bairro: Barra do Rio Molha.
ABERTURA DOS ENVELOPES:às 13:30 horas do dia
22 de novembro de 2005, na sala de reuniões.

INFORMAÇÕES: O Edital poderá ser obtido no

seguinte endereço: Rua Walter Marquardt, nO 1111
ou via Internet no endereço:
www.jaraguadosul.sc.gov.br. Os esclarecimentos
pelo Jone: Oxx47-372-8058 ou via e-mail:

licitações@jaraguadosul.com.br

Jaraguá do Sul, 31 de Outubro de 2005.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANORAMA

ESTRADA NOVA

SEXTA-FEIRA,4 de novembro de 2005
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Faltam vagas nas creches e pavlmentação.
Eus BINI

� Outro problema é
com o transporte
público coletivo, que
não atende a demanda

.

� ]ARAGUÁ DO SUL -:- o Bairro
Estrada Nova, onde residem 1.319

f�ílias, tem problemas que são

c�muns namaioria dos bairros do
�unicípio; faltam vagas na creche,
aS ruas não são pavimentadas e o

serviço de transporte público não
atende a demanda. O presidente
da Associação dos Moradoresdo
bairro e presidente da Ujam
(União Jaraguaense das

Associações de Moradores),
[ústino Pereira da Luz, também
aponta como necessidade a

construção de um campo de

futebol, já que no bairro existem
t�ês clubes que reúnem mais de

.390 atletas.
: Das 22 ruas do EstradaNova,

apenas seis são pavimentadas. De
acordo com o presidente, existe

adesão dos moradores para a

pavimentação, mas até agora

apenas cinco ruas do bairro, que
totalizam uma extensão média de
três quilômetros, estão incluídas no
orçamento domunicípio para 2006.
"Esperamos que amelhoria nessas

cinco ruas seja uma prioridade da

administração", comenta. O
moradorAntônioAraújo reside há
dez anos na Rua José Jacob
Martins, que deverá ser asfaltada
no próximo ano. "O pó e a lama são'
um problema para todos", diz. No
próximo dia 11, os moradores da
Rua José Piccoli, principal via elo
bairro, farão uma reunião para
elaborar uma proposta de

padronização das calçadas, que
será apresentada na Prefeitura.

"Queremos fazer um trabalho em

regime de mutirão, uma parceria
com a Prefeitura, na qual eles
entrariam com as máquinas e nós
com osmateriais e 'amão-de-obra",
informou Pereira.

Outra grande necessidade dos
moradores é o aumento de vagas
na creche do bairro. Atualmente,

CP JURíDICO
:Cobrança por ponto extra de tv a cabo é abusiva
;Por meio da decisão do juiz da 8' Vara Cível de Belo Hqrizonte/MG, Dr. Jair José Pinto Júnior,

'Iconfirmada 'pelo desembargador Dr, Dídimb lnocêndo de Paula! então juiz do extinto Tribunal de

'Alçada, foi fundamentada a nota técnica do Procon Estadual de Minas Gerais, que considera
,

'abusiva e ilegal a cobrança por ponto adicional de TV a Cabo.
IA INFORMAÇÃO FOI DADA EM NOTA TtCNICA (NT) ELABORADA PELO MINISTtRIO PÚBLICO FEDERAL

I E PELOMINISTtRIO PÚBLICO ESTADl'JAUMG,PORMEIO DA PROCURADORIA DE DEFESA DO CONSi,JMIDOR
:E DA PROMOTORIA DE JUSTiÇA DEDEFESA DO CONSUMIDOR E DO PROCON/MG, COM BASE NA LEI
: FEDERAL 8.977/95, QUE REGULAMENTA OS SERViÇOS PRESTADOS POR OPERADORAS DE TV A CABO
"E NO ARTIGO 51, INCISO IV,DA LEI FEDERAL 8.078/90 DO CÓDIGO DE DEFESA DO,CONSUMIDOR,
'Segundo tal Nota Técnica, "na prestação de serviço 'de TV a CABO, a cobrança de valores pelas
;concessionárias, tendo como fatos geradores a instalação e utilização de "pontos extras" (pontos
'adicionais) pelo assinante, constitui uma prática ilegal; tendo em vista que a política tarifária prevista
: na lei que o regulamenta não contempla a possibilidade de que seja remunerado, bem c?mo é
; prática abusiva, em conformidade ao artigo 39, inciso V, da Lei Federal 8,078/90 (Código de Defesa
! do Consumidor)':

.

: Cornplernenta esclarecendo que, "eventual dispositivo 'presente no cdntrato de prestação de serviços
; de TV a CABO, prevendo, por parte das operadoras, a possibilidade da cobrança de valores 'referentes

: à utilização de "pontos extras" do assinanteé cláusula nula de pleno direito, pois contempla uma prática
• abusiva, em conformidade ao artigo 51, inciso IV, da Lei Federal 8.078/90 (Código de Defesa do
: Consumidor)':

"

; Há um alerta em tal Nota Técnica, segundo o qual, os órgãos oficiais integrantes do Sistema Estadual

; de Defesa do Consumidor (Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor e Procons Municipais)
; devem verificar a ocorrência da prática abusiva consistente na .cobrança por utilização de "pontos
: extras" (adicionais) na prestação de serviço de TV a CABO; bem como a existência de cláusula contratual
-: que prevê tal cobrança, aplicando as sanções cabíveis no ãmbito de sua atribuição. .

� O assessor jurídico do Procon/MG explica que, se os referidos pontos não forem utilizados para fins

::comerciais, não forem compartilhados com vizinhos (possibilidades criminosas) e se restringirem
�:apenas para uso exclusivo do assinante dentro de sua própria residência, a operadora não deve efetuar
:�a cobrança.
� Da mesma forma, o desembargador Dr. Dídimo de Paula argumenta que "uma vez dentro de residência

; do consumidor, não pode o fornecedor intervir no uso e distribuição física daquele sinal, ditando o local

j de sua fruição." Segundo ele, esse local pode legitimamente ser ditado e eleito pelo consumidor que
i detém o direito líquido e certo de usar o sinal como bem lhe aprouver, dentro da unidade residencial

; para a qual o mesmo foi destinado.
"

; De acordo com a nota, a cobrança de valores pelas concessionárias, tendo como fatos geradores a ins

: talação e utilização de pontos extras pelo assinante, constitui uma prática ilegal, porque a lei querequla
: menta o serviço não contempla a possibilidade de ele ser remunerado. É também uma prática abusiva,

: em conformidade com o artigo 39, inciso V, do Código de/D�fesa do Consumidor (Lei Federal 8.078/90);
, Da mesma forma, foi deferida uma liminar, pelo juiz Dr. Alexander Macedo, da 8' Vara Empresarial 'do
: Rio de Janeiro, na última quinta-feira (27/10), nos autos da ação civil pública apresentada pela Comissão
� de Defesa do Consumidor da Alerj (Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) contra a

; cobrança de ponto extra cobrada por unias das empresa, de TV a cabo, daquela cidade.

: Tanto a liminar concedida no Rio de Janeiro, corno aquela anteriormente citada, pode' sinalizar para
� outras decisões semelhantes, visto que a prestação do serviço é feita por meio de concessão de
• serviço público e só pode ser objeto de tarifa se estiver previsto de maneira clara e objetiva na

� legislação que regula as concessões.
'

: Segundo a Comissão de Direito do Consumidor da Alerj (Assembléia Legislativa do Estado do Rio de

:' Janeiro), o artigo 26 da Lei n' 8.977/95 prevê que o serviço é garantido à todos que tenham suas

t dependências localizadas na área geográfica de cobertura da concessionária. Logo, as concessionárias

:. deveriam disponibilizar o sinal de radiodifusão, por meio de cabos, em todas as dependências dos
� .consurnídores, e não em um único aparelho de televisão.
= De acordo com o texto da ação civil pública, a cobrança por ponto adicional não é apenas arbitrária, mas
; ilegal, pois a Lei FederaI8.977, que regulamenta o serviço no país, não dispõe sobre o assunto específico.
t A assessoria da comissão alega que, conforme o entendimento do STF (Supremo Tribunal, Federal),
� o serviço de TV a cabo está integrado ao dia a dia da sociedade e deve ser considerado serviço público

� essencial, por constituir lazer da população, incluindo-se dentre os direitos e garantias fundamentais,
, como direito social. Portanto, segundo a comissão, "qualquer procedimento infraconstitucional que
'! limite tal direito, fere nossa Carta Magna':

,

: Assim, todos 05 consumidores estão cada vez mais em busca dos meios judiciais necessários, a fim

1 de que, seus direitos sejam resp.eitados e suas garantias constitucionais protegidas em face das

1 arbitrariedades que a nós, são impostas.
.

�
f Janaína E. Chiaradi� Marcatto, graduada em Direito pela FURB, advogada integrante do Escritório
Cassuli Advogados Associados,

.

Justino da Luz diz que campo de futebol é uma das prioridades

mais de 50 crianças estão na fila de
espera. Adona-de-casa jacírMaria
Hippler, não' conseguiu vaga para
o neto de um ano e está cuidando
da criança para que a mãe possa
trabalhar. "Minhi nora trabalha
como diarista e deixa o pequeno

comigo. Desde que ele tem três

meses tentamos uma vaga, mas até

agora não conseguimos". De
acordo com Pereira, foi estudada a

implantação de um terceiro turno

na creche, que atenderia das 17h
até meia-noite. "O secretário da

Educação, Anésio Alexandre,
estava disposto a fazer isso, mas a

Canarinho não disponibilizou
ônibus para que os profissionais

CORR 10 TV

mesmo.

Como na maioria dos bairros, falta de pavimentação é problema'o

ac.esse:

www.molnbodlsco ..com ..br

.

pudessem voltar para suas casas no

final do expediente e o projeto não
pôde ser colocado em prática. Foi
uma pena porque já tínhamos 30
crianças que iriam para a creche
neste horário", informou.

A falta de transporte coletivo
é outro problema enfrentado pelos
moradores. Os ônibus passam só de

hora em hora e vêm lotados nOSI

h�rários de pico. Segundo Pereiral'
a Associação de Moradores já,
entregou ofícios sol icitandn
aumento nas linhas para a Viação;
,Canarinho e para a Prefeitura, más)
até agora o serviço prestado pela
empresa de transportes continuae

r'Jr

'IJ

04.NOY.SEXTA
dj. hanclerson

redacao@jornalcorreiodopovo,com.qr,

Coisas da vida'
Nos-corredores doProjac o assunto é um só: Carolina Dieckmann! Tudo

porque a atriz está estampando capas e mais capas de revistas como a

protagonista de"Sinhá Moça'; de Benedito Ruy Barbosa.Mas, moça não

esconde de ninguém que sua verdadeira vontade é viver uma vilã em

"Páginas da Vida'; de Manoel Carlos. Todos estão confusos quanto ao real
destino da moça, já que seu assessor a própria Globo não confirmam a

beldade no remàke.

Aex
Shar Jackson falou pela primeira vez sobre o fim de seu relacionamento
com Kevin Federline e o início do namoro dele com Britney Spears (foto).
Em entrevista para a revista Sister2 Sister, a atriz disse que seu

casamento com o dançarino não havia terminado quando a pop star

conheceu-o em uma boate. Na noite em que eles ficaram juntos pela
primeira vez, ele iria dormi� na casa de um amigo porque tinha um teste

em Los Angeles muito cedo.
No dia seguinte, disse que _

teria outros testes durante a

semana e ficaria longe de
casa por mais alguns dias. No
fim de semana, ela
finalmente confrontou o

marido, que revelou o affair
com Britney, mas garantiu
que não era nada sério. Shar
'Jackson estava grávida de seis

meses e meio do menino
. Kaleb, que completout ano
recentemente. Logo' depois,
ele disse que iria viajar pára
o exterior para trabalhar em
um comercial. "Eu ajudei na
hora de fazer as malas e

. ainda passei uma hora
inteira antes do vÔo dizendo

que estaria tudo bem,
porque ele tem medo de

yoar."Na verdade, ele estava.
a caminho de Londres para
encontrar com a cantora. O·
resto é história. Jackson
também tem uma filha de
três anos, Kori.

América
AGlobo não revela números, mas um especialista em

mercado publicitário ouvido pela Folha de São Paulo
diz que deverá ser a novela com o maior faturamento
de todos os tempos. Entre merchandising e inserções,
"América" deve atingir entre RS 260 milhões e RS
300 milhões, avalia. Isso sem falar na venda da trama

para outros países.O custo integral da novela é
estimado em um quinto desse valor (RS 50/60

.

mjthões).
.

Condição
Fernanda Montenegro só aceitou fazer o papel da vilã
Bia Falcão em "Belíssima" novela de Silvio de Abreu

que começa na próxima segunda, porque a Globo
aceitou sua principal condição: que 'sua personagem
não fique viva até o final da novela'. Bia deve durar no
máximo uns três. meses. E olhe lá....

.

Vermelho
Aliás, o telespectador pode se preparar porque
"Belíssima" vài ser um banho de sangue. Vai morrer

personagem do começo ao fim.

Assédio
O "Esporte Espetacular" exibe neste domingo mais
uma reportagem da série "Os Mercadores de

Talentos': O programa vem mostrando como jovens
jogadores de futebol sofrem assédio de empresários
e representantes de clubes europeus ainda em tenra

idade. Em entrevista ao repórter Lúcio de Castro, o

presidente da Fifa, Joseph Blatter, disse que "a

presença de empresários e a ação deles preocupa, e
a Fifa tem combatido esta ação e pretende
aperfeiçoar os mecanismos para impedi-Ia':

Guerra àimpontualidade
Adriane Galisteu só grava às terças-feiras, mas a

direção do SBT cansou dos habituais atr.asos de mais
de duas horas que ela impõe à sua equipe: Pela
impontualidade, a loura recebeu uma notificação
extrajudicial entregue por um oficial de Justiça. Foi
um tremendo mal-estar nos bastidores da emissora.

II
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,Atletismo chega com o objetivo
de dobrar a pontuação nos Jasc

CORREIO DO POVO

JNKES

�i Equipe feminina
I t�m chances de

br;igar pelo
';, pódio em Chapecó

CHAPECÓ - A equipe de

atletismo chegou ontem em

G:hapecó e hoje começa as

ej'isputas noComplexo Esportivo
Verdão. Reforçada, a equipe tem
J Glbjetivo de dobrar a pontuação
�m relação ao ano passado, quando

:1, fez 70 pontos, e também aumentar

�o� o,número de medalhas. Para isso,
irai ° coordenador da modalidade
já Adriano Moras conta com 14
do, atletas no feminino e 19 no'

;ãOi màsculino. "[oínville e Blumenau
Q3S; são os favoritos no feminino, e

oliIJ podemos brigar pelo terceiro lugar
com Concórdia, que também se

>' reforçou para a competição",
comentouMoras.

Mas o coordenador sabe que a

tarefa não será fácil. "E'stou
contando com esse pódio se der

,:, tudo certo. Não estou vendo a

possibilidade de alguma contusão
pu algo parecido", disse. Ele
8estacou algumas atletas com

,thances de medalha: Mirielly
Cristina dos Santos (salto com vara

p 100m com barreira), Sally

SEXTA-FEIRA,4 de novembro de 2005

JOGOS ABERTOS

Equipe de atletismo feminino chegou ontem em Chapecó com a esperança de brigar pelo terceiro lugar

Mayara Siewerdt (100m e 200m

rasos), Janaina G. Costa (800m
rasos), Priscila Fritzke (lançamento
de dardo) e Verônica Paciello
(salto com vara), além dos \

revezamento 4x100m e 4x400m.
No masculino, os destaques

são: Fabrício Ianeguitz (arremesso
de disco e de peso), Diego Ricardo
Peiter (lOOm e 200m rasos) e

Juliano Reniert (400m e 800m

rasos), além do revezamento

4x100m. "Poderíamos ter focado
somente o feminino para brigar por
um segundo lugar, mas acho que
temos que dar oportunidade para
o masculino também", comentou
Moras.

O coordenador participou
ontem do congresso técnico da
modalidade e elogiou a estrutura e

o clima de Chapecó. "Como está '

Tiro terá' que competir em local improvisado
: CHAPECÓ - A equipe jara
guaense de tiro chega só na

segunda-feira, mas o atleta e

foordenador da modalidade,
Samuel Lopes, esteve ontem em

�hapecó para o congresso técnico
damodalidade. Ele visitou também
o local das competições, no Clube
Çaramuru, e reclamou da
precariedade do espaço. ''As obras

, rem estão prontas ainda e amanhã

((hOje) já tem provas de pistola.
Falta terminar o galpão, que ainda
[nem está 'concretado e nem

;colocaram as janeias. Eles terão
que improvisar para as provas e isso
:é ruim para uma equipe que vem

:treinando o ano inteiro para esta

:competição", desabafou.
,

A exemplo do ano passado,
:este ano o troféu do tiro será único
:para as três modalidades: arma
iCurta (pistolas), tiro ao prato e arma

:longa (carabinas). Somente nesta
fúltima, J araguá do Sul tem

irepresentantes, o que significa que
la equipe já chega sem pontuar em
!duas categorias. "Devemos ficar
:entre o quarto e sétimo lugares.
:Mas no ano que vem podemos
:brigar pelo troféu de armas longas, .

'já que deve voltar a dividir por
:Categoria", comentou Lopes:

'

Na arma longa, existem três
categoriàs: nó dia 9 tem carabina
apoiado, no dia 10 tem carabina
deitado e dia 11 a carabina de ar
comprimido. Em todas elas Jaraguá

, do Sul tem chances de ficar entre
f ?s três primeiros lugares. A equipe

Jaraguaense terá 12 atletas
participando dos J ase 2005.
"Passamos os últimos quatromeses
treí d �elnan ,o rorte. Ternos grandes

Samuel Lopes, além de atleta, é o coordenador da modalidade

destaques individuais e nosso

objetivo é levar no mínimo cinco
medalhas", comentou Lopes.

O coordenador participou do

congresso e já voltou para Jaraguá
do Sul, pois amanhã a equipe faz o
último treino antes de embarcar.
"Estamos bem treinados, mas estou

o
.

preocupado com a precanedade
das instalações. DQ jeito que está,
podemos sofrer com o calor. :E
complicado, porque participam
aqui atletas de nível internacional
e deveriam dar uma condição
melhor para o esporte", disse ainda
Lopes.

,,'

muito quente e a pista tem luz
artificial, a organização não fará

provas,na hora que O sol estivermais
forte.vlsso preserva a integridade
física do atleta", 'disse Moras. ''Além
disso, a cidade conseguiu resgatar
o espírito dos Jogos Abertos, que
parecia estarmais apagado no afio
passado. Deu para perceber que até

'

o clima de competitividade
aumentou", destacou.

ESPORTE
,
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JULiMAR PiVATTO
I

Jasc em Jaraguá
Depois de 27 anos, Jaraguá do Sul volta a receber a principal
competição poliesportiva de Santa Catarina. Em 2007, a população
jaraguaense terá a oportunidade de ver os melhores atletas

I�
catarinenses em ação. Vale aqui parabenizar a iniciativa da atual

administração, que além de sediar a Olesc no ano que vem e os

Jasc em 2007, ainda quer trazer os Jogos Abertos Brasileiros em ..;;
2008. Estrutura, tanto' de alojamento quanto de locais de

';
competição, a cidade tem para isso. E são dois anos para os' .I
preparativos. A Olesc será um bom "laboratório" para a cidade ,-�

organizar uma das melhores edições dos Jogos Abertos, como -x
,: �

prometeu o prefeito em exercício Ronaldo Raulino. Tomara!

Chapecó Conselho �1
Saudades do calor Depois da escolha da sede, o Ih-t '

jaraguaense os atletas não conselho seguiu em reunião, )�

irão sentir. O tempo por aqui que termina amanhã.Na .�J"'.!
está ótimo e a cidade está pauta estão questões como a

no clima de Jogos Abertos. realização de evento e o
_,.

]';
Aliás, o trânsito aqui é muito estudo de projetos como o

';'"

organizado, já que as ruas Bolsa Atleta e o Fundoesporte,
':.J

são todas planejadas e, com este último do Governo _;

um mapa dificilmente você
.
Estadual. O presidente Renan

'o

se perderá. O problema é Dal Zotto comentou os boatos :)

que as ruas não tem sobreo provável fim da Olesc. ''.

identificação e, as que tem, "Existe uma corrente que é ' l

as placas são muito contra a realização do evento, ;.}

pequenas. E aqui, quando mas isso é questão de estudo':
agente não está descendo, Seria um absurdo terminar ti

,

está subindo. com a competição. -J

.�

Em branco Vôo livre
Dos 15 votos dos A Prefeitura de Jaraquá do Sul G

conselheiros, apenas um foi já se comprometeu com a 18

em branco. Mesmo a Federação Catarinense de
votação sendo secreta, João Vôo livre para sediar duas
Ghizoni já havia adiantado importantes competições nos l

,

que não votaria em nenhum próximos dois anos. Em ,2006
dos dois candidatos. Para ele, vai receber o Sul-Brasileiro e,
seria complicado omitir uma em 2007, o Brasileiro de Vôo

opinião, já que é presidente"
.

Livre. Para isso, terá que
da Fesporte, entidade que construir mais rampas e

organiza os Jogos Abertos. melhorar o acesso ao Morro
Questão de bom senso. Boa Vista. Bela iniciativa.

julimar@terra.com.br

Qualidade de ensino é prioridade
na Regional de Jaraguá dO Sul.

lecratarta deEstado do .

DesunvoMmentoRegional
em Jarauuá do Sul

�
SANTICATARINA

A Regional de Jaraguá do Sul já recebeu do Estado mais de R$ 6 milhões em
investimentos na educação. As esçolas dos 5 municípios da região vêm recebendo
diversos benefícios, e 18 delas já foram modernizadas, com reformas e ampliações.
A EEB Tereza Ramos, em Corupá, é uma das beneficiadas. Seus alunos agora dispõem
de um ginásio de esportes, resultado de quase R$ 500 mil aplicados. É o.Governo

,

investindo sério na qualidade da educação de Santa Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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$EXTA-FEIRA,4 de novembro de 2005

Jaraguá do Sul é sede dos Jascem 2007

JULlMAR PIVATTO

Conselheiros assistem a apresentação do programa de Jaraguá do Sul

� Município venceu,
a cidade concorrente,
Rio do Sul, por dez
votos a quatro

CHAPECÓ - o Conselho Esta
dualde Desporto escolheu ontem
de manhã a cidade de, [araguá
do 'Sul como sede dos Jasc (jogos
Abertos de Santa Catarina) em
,2007, Dos 15 conselheiros, dez

,p,ass
das

:.

votaram para Jaraguá do Sul,
quatro para Ri� do Suí e um votou

em branco.A escolha foi recebida
com festa pelos representantes
que apresentaram o projeto. O
presidente da FME (que também
faz parte dei conselho), Jean
Leutprecht, disse que, após o

término dos Jasc de Chapecó,
começará a ser estudada a

comissão organizadora que já tem
que pensar na Olesc (Olimpíada
Estudantil de SantaCatarina) do

"J á vamos formar uma

comissão para a Olesc, que só

precisará ser aumentada para os

Jasc. Agora é a hora de trabalhar

para cumprir os compromissos que
firmamos no conselho", disse

Leutprecht. Entre estes

compromissos está o de construir
,

a pista sintética 'de atletismo, já
que esta foi uma das exigências
do conselho e prometida pelo
prefeito em exercício Ronaldo

Raulino, que esteve presente na

reunião.

também dar uma melhor

estrutura.para as nossas equipes",
disse tambémMartins.

Dentre as novidades

apresentadas por Jaraguá do Sul,
estão' a ouvidoria e o rnonito

ramento por vídeo. Para a pri
meira será montada uma central
telefônica para as pessoas ligarem
e darem sugestões e críticas. A

.outra será uma forma de trans

mitir todos os eventos pela inter,
net através de câmeras instaladas
nos locais de competição.

cidade e não apenas se contrate

especificamente para os jogos e

depois as 'dispense.
Outra sugestão apresentada

foi a de formular um bom plano
de marketing, para divulgar as

empresas patrocinadoras, o que
foi prontamente aceito pelo
diretor de marketing da FME,
Alessandro Martins. "Queremos
também aumentar a cultura da

prática do esporte na cidade.
Com os espaços que vamos

ref?rmar e construir, poderemos

Jean Leutprecht, membro do conselho, também votou na escolha da sede

Marujo
mlfo

a co hecer a ravés ,de um agra ável
s 'belezas na uraís o Arquipélag
ças emSão ranclsen do Sul! C.

•

0,
r

I,

A reunião começou con

turbada para Jaraguá do Sul, que
abririamostrando os projetos, mas
teve problemas e não conseguiu
mostrar o vídeo institucional.
Além do comprometimento dá
construção da pista de atletismo,
o conselho ainda questionou
sobre a formaçãodas equipes que
representarão Jaraguá do Sul nos
Jasc 2007, já que todas as

rnodalidades já têm vaga

garantida. A sugestão é para que
s� mantenha as

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A milenar técnica do

mangá (desenho japonês)
pode ser vista até o dia 16
deste mês na Biblioteca da

Unerj através da exposição
da artista plástica Ritchie
Cantuaria. São 20

trabalhos, a maioria feitos
com nanquim e'láij-is de
cor, que remetem.aos
desenhos animados que
encantaram e ainda
encantam a maioria dos
adolescentes de todas as

partes do mundo.
Perfeccionista, a artista não

.

deixa escapar nenhum
detalhe ao retratar a figura
,do. homem-aranha ou de
outros personagens de
histórias em quadrinhos e

desenhos da televisão.
A técnica do manga é. do
lapão, onde se supõe que a

primeira aparição tenha
acontecido a partir do
século VI d.C."Mangá -

Desenhos e expressões" é a

primeira exposição de
Ritchie Cantuaria na

Unerj. Natural de Rio

Negrinho, Ritchie
começou a desenhar ainda
criança, mas foi na .

adolescência que descobriu
seu estilo ao assistir os

desenhos japoneses que
passavam na televisão e em '

revistas em quadrinhos.
Os primeiros desenhos da
artista foram feitos em

grafite, mas, com o passar
do tempo, ele foi apurando
sua técnica e hoje tem "

habilidade e conhecimento
para usar materiais como

lápis-de-cor, guache,
nanquim e também a

tecnologia da informática,
como o Adobe Photoshop.

o
�
:z:
I...U

�.
2
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t:i
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I
Z
uJ

SUPLEMENTO DE VARIEDADES E

__________,. . . . , Jaraguá do Sul, Sexta-Feira, 4 de novembro de 2005 .....
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FOTOS RAPHAEL GÜNTHER

MARIA HELENA DE MORAES

Origens
A fundamentação do trabalho se
deu através de pesquisas sobre a

evolução do mangá. Nas suas

origens, a técnica constituía-se de
imagens humorísticas esculpidas em
madeira que .representavam animais

em situações humanas. Mais tarde,
as pessoas começaram a buscar um
entretenimentobarato para
consumo em massa, criando-se um estilo especial chamado ukiyo-e que retratava as

pessoas nos prazeres e passatempos davida. "O� indivíduos de classe alta achavam esta

arte um lixo", comenta Ritchie.
O artista Katsuhika Hokusai (1760-1849) definiu o termo mangá, que é a união entre
dois ideogramas japoneses "MAN" que quer dizer irrisório e "GÁ" que significa
imagem, como sendo toda a produção artística japonesa; seja em quadrinhos, cartoons,
ilustrações, caricaturas ou impressos. Até então, a prática desta arte era

.

exclusivamente do gênero masculino e constantemente utilizavam-se temas que
.representavam a imagem feminina como objeto sexual. Somente depois do século XIX
que as mulheres passaram a ter um maior envolvimento com a técnica. Tempo depois,
o mangá passou a ser utilizado em forma de sátira

política do governo.
As revistas que divulgavam a técnica foram
proibidas durante muito tempo. Durante a

Segunda Guerra Mundial, a arte se transformou
em uma indústria de folhetos sobre a guerra
através de desenhos baratos que caracterizavam os

americanos como demônios de duas-faces em
contos japoneses tradicionais. Já no período pós
guerra, Osamu Tezuka, conhecido atualmente
como Q Deus do Mangá, introduz'iu uma nova

criação dramática no ressurgimento dest� arte. Foi
ele quem introduziu uma nova expressão, onde
seus personagens passaram a ter olhos enormes e

detalhados, que mostravam o que o personagem
sentia naquele exato momento.

oê quer reoeber dicas de
ou espanhol escreve pra gente: fellows@netuno.com.br

\ IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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e novembro de 2005

I I PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO
,
Jaraguá e Joinville - De 4 a 10 de novembro Blumenau - 4 e 5 de novembro

rci-�� SmhoppingI �"._

Blumenau - Rua Sete de Setembro
�-'""""'",_-,

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan

SALA ' FILME/HORÁRIO GtNERO FILME/HORÁRIO GÊNEROSALA
2 Filhos de Francisco
14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 :30

D Jogos Mortais'2
13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30,- 21:30

A Feiticeira
14:45 - 17:00 - 19:15 - 21 :15

c A Lenda do Zorro
13:45 - 16:20 - 19:00 - 21 :40

AV2
Herbie - Meu Fusca Turbinado
14:30 -16:30

C/AV
2 Filhos de Francisco
18:45-21:i5 D

3,
A Noiva Cadáver (legendado)
15:00 - 17:00 DS

Tudo Acontece em Elizabethtown
13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:104 R

Joinville - Rua Visconde de Taunay
SALA FILME/HORÁRIO

\ Marcas Da Violência (pré-estréia)
21:30

5GÊNERO

Jogos Mortais 2
13:30 - 15:30 - 17:30 -19:30 - 21 :30 S Plano de Vôo

16:30
5 5

Wallace e Gromit
DS14:00 - 16:00

O Virgem de 40 Anos
14,00 - 19:00

CPlano de Vôo'
, 18:00-20:00-04 E 05-11-05 S

18:00 - 20:00 - 22:00 - 06, 07, 08, 09, E 10-11-05
Cão de Briga
,13:40 - 15:45 - 17:50 - 20:00 - 22:05

A6Marcas da Violência'
S

22:00 Pre-estreia Dias 04 E 05-11-05

A Lenda Do Zorro
13:45 - 16:20 - 19:00 - 21 :40 '

Programações sujeitas a alteração3

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

I GE D -

NOVEIV1BRO/200Sj
Contato: 2752477 - 370 6488

SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA
FUNDADA EM 08-06·1956

HOJE TEM AptA ABERTA DE DANÇA'
Depois de urpq p

.

ação vitoriosa na Mostra de Dança Estadual de Dança lnfantil em

Flor!nópolis,os s qos grupos de dança da SCAR participam hoje de mais uma aula aberta à

co�unidade, a partir as '19h30, no Pequeno Teatro do Centro Cultural.
Juntamente co;.n ��gtupos de Ballet clássico, dança de rua e acrobacia aérea da SCAR, os grupos d�
Coléqio Evangélico deJaraguá do Sul também participam desta apresentação. Ingressos a RS 2,00
na bilheteria da SCAR.

<'

CONCERTO'DE PRIMAVERA'
nps de atividades ininterruptas, a Orquestra de Cordas, a Camerata e o Grup,o

.

arn no dia 6 de novembro - domingo, o seu tradicional Concerto de
,

do maestro Ricardo Feldens, que conduz os três grupos desde a sua
ar�,

aMera,.A
.' Wc

ndação, em
, ,

"
o programa, obras eruditas deBach,Vivaldi e Albinonl e populares, como os temas dos filmes

'Indiana Jones, Flintstones e A Lista de Schindler.
No Pequeno Teatroàs19h.lngressos à venda a R$ 5,00 e R$ .2,50.

lj,.P'ROJETO CULTURA ARTíSTICA: EXEMPLO E CO'NQUlSTAS
��ias 7; 8 e 9,:�e" bro tem cidadani� pura no palco do Centro Cultural! São. as apresentações das

1111\, ad�,s reáli '" uran�e o ano �e�o projeto Cult�ra Artís!i�a ao Cidàdão,desenvolvido pela
j) SQ�R com orapoi a Prefeitura Municipal de Jaragua do Sul. As 14h no Grande Teatro. Entrada

, ";"gratuita.

,f PARA' AGENDAR
Dia 16 - Shaw de Belchior na Grande Teatro do Centro Cultural, às 20h30;
Dia 17 - QUINTA CULTURAL, com o lançamento do novo CD do cantor Carlos Cidade, no Pequeno
Teatro�às 20h;

,

ia 19 :.:;_ PORTAS ERT�S. Última edição do ano, às 14h;
• s i

20':'cP'eça"t� I i!Rastro de Luz'; com Jwl'ia Lemmertz, no Pequeno Teatro às 19h;
Diaí24 - QUINTA CUIiTURAL - Enéas e convidados. Pequeno Teatro,20h;

"

Dia 25 - Projeto Música para Todos, no Pequeno Teatro às 19h30.

Missas Informativo Paroquial
5/6 de novembro

NOSSA MENSAGEM
SÁBADO i
15h30 Matriz I.••19hOO Matriz i

17h30 Rainha da Paz I
19hOO São Luiz Gonzaga I
17h30- São Benedito J

19hOO Perpétuo Socorro I
DOMINGO

I".. 07hOO Matriz I
09hOO Matriz 1

08h30 São Cristóvão "
08h30 Molha i
19hOO Matriz i

Queremos ver Jesus, Caminho,Verdade e Vida
SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS

Só a Santidade, que é o amor, nos 'faz felizes!!!

Só Deus é plenamente felíz porque só ele é plenamente santo, E só
ele é plenamente santo porque só ele ama plenamente! Mas ele

chama a todos nós a sermos santos com ele, a Iavarrnos as vestes ou

nossa vída no sangue do Cordeiro, Entre nós, o Cordeiro é quem
maís amou: derramou o sangue por nós, entreqou-nos o seu sangue
e sua carne com bebida comida, Amamos como ele, até nas injúrias

e perseguições, é a santidade que nos faz felizes!

'.

I CI
Procura-se Jack (olle
Filmado em 2003 este autêntico western

acontece no Velho Oeste arrasado pela
Guerra Civil, em meados de 1860. Um
homem desafia a lei e os sem-lei para voltar
à sua esposa e filho depois de anos de
ausência, A mulher quase acaba de aceitar o

pedido de casamento do xerife local. e o
filho acha que o homem é nada mais, nada
menos que um famoso pistoleiro, procurado

, 'pela família Moat para vingar a morte de

quatro de seus varões. E urn misterioso

estranho também está em seu encalço, o
verdadeiro e implacável Jack Cole,
Ação - Ana: 2003 - Duração: 86 minutos -

Cor 12 anos � Lançamento em vídeo e

DVD

',> Astros do Rap
Dos guetos e clubes londrinos, passando por
Los Angeles e chegando a Nova York, este
filmeinédito acompanha de perto o mundo
dos empresários, produtores e artistas que
moldaram o Rap desde seu surgimento.
Desvendando os mistérios que fizeram do

Rap uma das mais criativas e revolucionárias

manifestações musicais das últimas décadas,
"Astros do Rap" explora em profundidade o

verdadeiro império em que o gênero se

transformou, com depoimentos exclusivos
de astros como Big Boy, Jarnie Foxx, Jay Z,
Snoop Dogg, Run DMC entre vários outros,
Um registro imperdível para quem gosta de
música, ,

Documentário - Ano:,�003 � Duração: 90
r

minutos - Cor Livre - Lançamento em ,I

vídeo e DVD

I I

.

A Verdade sobre o Amor
Nesta comédia romântica filmada

).
inteiramente na charmosíssima Londres, a
estrela Jennifer Love Hewitt é uma esposa
feliz e apaixonada por Sam, Quando ela
decide esquentar um pouco a cama com um

cartão anônimo de Dia dos Namorados, e
testar a reação dele, dá início a.uma série de
insólitas situações e revelações, que a

deixam furiosa e magoada.Atéque o melhor

amigo dele, Archie, entra no jogo com uma

declaração de amor inesperada. E agora,
Alice'?

'

Comédia Romântica - Ano: 2004 -

Duração: 94 minutos - Cor 14 anos"

Lançamento em vídeo e DVD

Ál<.l �Kio> �._'*' ",�",:S;:*,ll ��,
u=m_�?

Paparazzi
, Bo Laramie, um grande astro deHollywood,
paga um alta preço pela fama, Sua vida é
devassada por paparazzi inescrupulosos que
lhe provocam um terrível acidente. Bo
decide que é hora de dar o troco nos

paparazzl. De caça se transforma em caçador
e os paparazzi são agora suas presas,
Ação -'Ano: 2004 - Duração: 94 minutos -

i Cor 14 anos - Lançamento em vídeo e

r DVD
() ,

i
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Sobremesa Dourada
.

I Ingredientes: Massa: 3 colheres (sop�) de açúcar; 3 ovos; 3 colh,�re� (sopa) de farinha de.trigo; 1
I cólher (sopa) rasa de chocolate em po;4 colheres (sopa) de geleia de frutas para o recheio.
I Chantill�: 3' colheres (sqpa) rasas de açúcar de conjelteiro: 500 mi de creme de leite fresco

gelado; 1 colher (chá) d�\;�ssência de baunilha. .

Ganache:'l rata de(}relíl1�êe leite com o soro; )00 gram?� de chocolate meio amargq,emtablete.
Caramelo: 1 copo-de açúCar; 1/2 copo de águà.

.

Decoração: 4 colheres de licor de sua preferência e raspas de chocolate.
Preparo: Faça a massa. Bata o açúcar com os ovos até dobrar de volume. Retire da batedeira e

misture suavemente a farinha � o chocolate.Coloque a massa em fôrma retangular (17x2Scm)
untada e com o fundo fórrado com papel untado; asse durante aproximadamente 20 minutos
em forno preaquecido moderado (180°). Espere esfriar e desenforme. Corte em duas camadas,
recheie com a geléia de sua preferência e divida em 32 pedaços iguais. Faça O chantilly batendo
os ingrediente até obtera consistência certa. Reserve na geladeira. Faça o ganadie misturando os

I ingredientes em banho-marta,mexendo bem até dissolver chocolate. Espere esfriar para utilizar.
Ferva os ingredientes do caramelo, como se '

"
.

,
'

f{i)sse forrar fôrma de py,�;irn. Deixe esfriar
um pouco até engrossar. Mergulhe um garfo
na calda e deixe cair os fios de caramelo
sobre papel alumlnio untado com óleo,
fcrmando "rendas" do tamanho desejado.
Destaque as rendas de caramelo do P?pel e
conserve-as no freezer intercalando-as com

papel plástico. Para montar a sobremesa,
distribua os pedaços do bolo em 8 taças

, individuais, borrife com o licor, cubra com'
chantilly e ganache. Leve a geladeira até o

momento de ser�ir e daí.decore com as

rendas de caramelo e as raspas de
chocolate.

.

A Sobremesa Dourada aqrada a [>
todos e pode sêr preparada com

certa antecedência

Granita de Limão
Ingredientes: Meio litro de água; 1/2 xícara (chá) de açúcar; suco de Slimões.
Preparo: Misture o suco de limão, a água e o açúcar. Mexa bem. Despeje em forminhas de gelo e

leye ao freezer (ou congelador) até que fique completamente congelado. Na hora de servir, coloque
os cubinhos de limão no liqüidificador e, com a tecla Pulsar, bata até o ponto de gelo triturado.
Coloque em taças individuais,decore com folhas de hortelã e sirva imediatamente.

.

Dica:Cuidado para não bater demais e desmanchar completamente os cubinhos congelados. Use
outras frutas de sua preferência.

.

I I I
Os consultórios odontológicos
.,. ,..,

c
,..,' •.

ja nao sao mais os mesmos
A ida a um consultório dentário ainda desperta uma série de
sensações desaqradáveis em muitas pessoas. Porém em alguns
consultórios essa expectativa negativa que o'dentista sempre
representolJ imagem disseminada também pelos filmes, '

desenhos animados, teatros é livros é facilmente modificada
pelas inovações tecnológicas hoje presentes.
Hoje o consultório do dentista. tem pouco em 'comum com

aqueles de dez anos atrás. Da imagem já pré-concebida de um

gabinete tradicional, o que hoje permanece é a figura do próprio
dentista e de uma cadeira. O resto mudou bastante.
Muita coisa foi modificada através da tecnologia para melhorar e
facilitar as etapas de um tratamento, incluindo o bem-estar do
paciente. Hoje há solução até para os eternos minutos olhando o
teto e irnaqlnando o que o temido Doutor está fazendo. Existem
consultórios em que o paciente usa um óculos onde se pode
assistir a um filme ou show em OVO, enquarito é tratado.

� Odontologia evoluiu em busca de tratamentos menos
Invasivos, mais conservadores e menos traumáticos. Junto dessa
evolução também observamos uma maior capacidade de
Comunicação entre profissional e paciente, o que resulta em

maior informação e entendimento por parte dos pacientes aos

tratamentos propostos.
Em muitos consultórios já existe um controle computadorizado
de estoque, fichas de paciented, horários e agendamentos, o que
torna mais eficaz o atendimento ao paciente. Dentro do

C?nsultório, as inovações começam no diagnóstico, com o uso de
camaras intra-orais de alta definição o profissional tem uma
visão mais clara e precisa do que o tradicional "espelhinho"Além
de permitir um diagnóstico mais preciso, o acompanhamento
detalhado de etapas intermediárias e finais dos tratamentos
realizados. .

H� Outro ponto muito importante nessa tecnologia: o paciente
Ve e avalia melhor os trabalhos pelos quais está pagando.
Para os tradicionais tratamentos restauradores, atualmente

I sl

Galantine de Frango .,

óL
Ingredientes: Um quilo de frango em pedaços; 1 colher (chá) de tomilho; 1 colher (chá) de sálvia; 1
colher (chá) de estragão; 2 colheres (chá) de endro fresco (dill); 2 envelopes de gelatina em pó
incolor e sem sabor; 1 cebola ralada; 1 dente de alho picado; 2 colheres (sopa) de azeite; 4 tomates
médios sem pele e sem sementes; 2 xícaras (chá) de maionese; sal e pimenta do reino a gosto.
Preparo.Tempere o frango com Q sal, a pimenta, o tomilho, a sálvia, o estragão e o endro. Deixe
descansar por uma hora.Transfira para uma panela ecozinhe-o em água fervente até ficar macio.
Retire o frango da panela, reserve o caldo e desfie a carne. Hidrate a gelatina de acordo com as

instruções da embalagem e deixe repousar por 1 minuto. Leve ao banho-maria para dissolver e
reserve. Refogue a cebola e o alho no azeite, adicione os tomates, uma xícara (chá) do caldo do
cozimento do frango e cozinhe até desmanchar. Misture a carne de frango desfiado ao refogado.
Mexa bem e retire do fogo; acrescente a gelatina e a maionese,misturando bem. Coloque em ).
fôrma untada e leve à geladeira até ficar firme. Na hora de servir, se preferir, desenforme e decore
com azeitonas e folhas desalsinha.· )l

�---,.!. Éclaires
I Ing�edieQtes:Massa: 1 c61her (sopa) úçar;3 copo� de;á
I margarina;1 colher (café) de sal; 3 cop : farinha de trigo;6
I Recheio:4 colheres (sopa) de açúcarp&ê&nfeiteiro; 500 mi de c:;té
I colher (chá)de essência de baunilha.

,

'

Preparo: Faça a massa. Ferva o açúcar com a água,a manteiga e Q sal.Jogu� a farinha de uma

só vez e mexa em fogo baixo até soltar completamente da paneta. Oe,ixe esfriar e junte os ovos,
um a um, batendo muito bem a cada adição. Deixe descansar por uma-hora. Com o auxílio do '

. ,

saco de confei a bastonetes
compridos (e 12 cm) � coloque 3J

.

nteJuntaaa. tell
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Ao pé da letra
o sujeito entrou na quitanda e pediu dois
melões.
- O senhor quer verde ou maduro?-

,

perguntou o atendente.
- Tanto faz! Não são para mim!
- Posso saber para quem são? - perguntou,
curioso.
- Para minha sogra ... Ainda ontem ela me

disse que daria a metade da vida por um
.

melão!!!

Papo dez
- Vamos começar?
- Não sei, estou com medo!
- Medo de quê?
- Medo de doer.
- Um dia você vai ter que deixar.
- Acho que não.
- Confie em mim. Eu vou
devagar.
- Como fico?
- Nessa posição,
- Assim?

.

- Abra mais um pouco.
- Ai, está doendo.
- Agüenta firme, não posso parar.
- Não posso agüentar mais.
- Abra mais.
- Está doendo.
- Vou tirar.
- Que alívio!
- Até que não fomos mal.
- Ai, está sangrando.
-Sempre sangra um pouco,
- E se não parar?
- Claro quepára.
- Como você sabe?
- Tenho experiência.
- Está parando,
- Não disse?!
- Quando volto para arrancar o

outro dente?

utiliza-se o raio-x digital, que tem o mesmo princípio
da radiografia normal, mas não é preciso ser

revelado em substância química, A dose de radiação
é muito menor do que a radiografia comum, cerca de
1/10. A visualização é imediata, e oferece menor
exposição à radiação e mais segurança ao paciente.
Outro grande medo dos pacientes é a anestesia, que
hoje em dia, em alquns consultórios, é realizada com

auxílio de um equipamento eletrônico, onde a força
e a velocidade da inserção do líquido são
controladas pelo computador. Isso causa menor
desconforto e oferece menor risco de acidentes. O
paciente fica muito menos exposto a erros e

à

dor da
aplicação.

.

Mas e o motorzinho do dentista? O famoso barulho
que amedronta tanta gente também está sendo aos

poucos substituído em alguns tratamentos
odontológicos. Hojé o ruído produzido pelo
conjunto motor-broca é muito 'menos intenso,
apesar de o uso ser o mesmo. Muitos procedimentos,
contudo, já podem ser realizados com outrás
tecnologias como equipamentos de vibração
ultrassônica, géis removedores de cárie ou laser.
Os temidos e intermináveis tratamentos
endodônticos, ou de canal, como são popularmente
chamados,já podem Ser realizados com mais '

conforto, menor sofrimento e em menos tem po, O
.

deetista visualiza e trata o canal usando um potente
microscópio, utilizando instrumentos mais eficientes
e, a maioria dos tratamentos é realizada em uma

única sessão.
O tratamento odontológico ainda não é uma

diversão, mas certamente já não é tão difícil de
encarar.

Visita da sogra
o sujeito abre a porta e dá de cara com a

sogra.
- Olá, sogrinha! - cumprimenta ele, fingindo
satisfação. - Que bom que a senhora veio nos

visitar.
Então ele percebe que ela está com uma

maleta nas mãos.
- Quanto tempo a senhora pretende ficar com
a gente? - pergunta, preocupado:
- Ah! Acho que até vocês se cansarem de
mim!
- Sério mesmo? Não vai nem tomar um

cafe;zinho?

Remédio para tosse
o farmacêutico entra na sua farmácia e repara
num homem petrificado, com os olhos
esbugalhados, mão na boca, encostado em

uma das paredes.
.

Ele pergunta para o auxiliar:
- Que significa isto? Quem é esse cara

encostado naquela parede?
- Ah! É um cliente que queria comprar
remédiopara tosse. Ele achou caro, então eu

vendi um laxante.
- Você ficou maluco? Desde quando laxante é
bom para tosse?
- É excelente.Olha só o medo que ele tem de
tossir!

Distração
o sujeito entra na clínica
ortopédica com uma perna e um

braço quebrados.
Como foi isso? - pergunta o

médico.

Distração, doutor.
Mas por que você não faz corno
todo mundo? Vai à praia, ao

'

cinema, ao futebol..
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Nova novela das oito
estréia nesta segunda

Por Erica Guarda/G B Edições

"Belíssima" já nasce com o objetivo de fazer mais
sucesso do que "América" e com isso trazer mais
telespectadores para o horário nobre global

''América'' chega ao fim, mas não com o sucesso que a Globo
esperava. Desta vez-Glória Perez não conseguiu repetir a
audiência de suas criações anteriores. Mas isso já é passado,
nesta segunda estréia "Belíssima", nova novela das oito que'
está sendo escrita por Silvio de'Abreu e trata da luta dos

, homens pela harmonia em uma sociedade caótica e regida
pelas aparências. Como definir um' padrão estético numa

megalópole como São Paulo, cheia de imigrantes provenientes
do mundo inteiro e desigualdades sociais? Anova novela conta

a história de uma família marcada por sucesso, beleza, cobiça e

tragédia. O enredo levanta questões sobre o universo dá beleza
e da obrigação de colocar a aparência à frente de tudo.
A trama de' "Belíssima" conta a história da família de Júlia
Assumpção (Glória Pires), a dona da luxuosa marca de

lingeries Belíssima, em São Paulo. Com as atenções voltadas
para o sucesso profissional, Júlia enfrenta obstáculos para
encontrar o seu lugar neste dissimulado e glamuroso teatro de
máscaras. Enquanto tenta se libertar da sombra da
deslumbrante mãe, Stella, a discreta empresária vai precisar de
muita ajuda para lutar contra seus medos e viver um grande
amor. "É uma história que vai ter todos os elementos possíveis
para encantar o público. Uma heroína pressionada pelo mito
da beleza de sua mãe (júlia), uma vilã pérfida (Bia Falcão), um
galã envolvente (André), um núcleo de comédia divertido (o
da vila), muita intriga, muito amor e algum mistério, porque

não abro mão de colocar um
thriller, meu' gênero predileto
de entretenimento, no meio
de tudo isso", completa
Silvio de Abreu.
A grife Belíssima foi criada

por Stella Assumpção,
, famosa modelo
internacionalmente <'

conhecida nos anos 60 que,
com sua beleza mítica e o

apoio do marido,
,� transformou a fábrica

paulista em referência

<J Apaixonado por Vitória
(Cláudia Abreu), Pedro

(H en ri Castell i) se vê

obrigado a morar na Grécia
para se casar com .seu

grande amor / Zé Paulo
Cardeal

mundial no setor de roupas
íntimas. Por uma fatalidade, o
futuro do casal foi
interrompido. Eles morreram
prematuramente em um

acidente de avião, deixando
os filhos Pedro (Henri
Castelli) e Júlia (Glória Pires),

, ainda crianças,. com a avó
materna Bia Falcão (Fernanda
Montenegro). A tragédia
deixou muitas feridas abertas
na famíliaBia, que sempre foi
autoritária e egoísta, ficou
ainda mais amarga com a

perda dá sua estimada e

idolatrada filha. Júlia, que
fazia aniversário no dia da
morte dos pais e estava no

avião, ainda é assombrada por

pesadelos com imagens do
.
acidente. Pedro sequer
conheceu os pais, pois
sobreviveu ao acidente ainda
na barriga da mãe. Bia criou

os dois netos com o máximo
de carinho e amor, desejando
o melhor para eles. Ela

" nunca soube dosar, porém, a
vontade de controlar Júlia e Pedro. Isso acabou causando o afastamento
do jovem e os constantes, conflitos com a neta.

Superando todas as dificuldades, Júlia permanece ao lado da avó, com'
quem divide a, casa e o comando do Grupo Àssumpção, que, além de
Belíssima, inclui a moderna academia de ginástica Physical. Mesmo se

.

destacando no meio profissional, Júlia é atormentada pela cobrança de
não ser uma mulher charmosa, astuta e desejada como sua mãe. Sua avó
Bia (Fernanda Montenegro) é sua principal opressora, porque.não se

,

conforma de ter perdido a bela filha e herdado a neta que em nada
lembra a elegância e o carisma da mãe.

'

Júlia tem uma filha que é tudo o que Bia queria que ela fosse: Érica
(Letícia Birkheuer) lembra o estilo e a beleza de Stella, o que intensifica
mais ainda as cobranças. Em casa, Júlia conta apenas com seu fiel

protetor e confidente tio Gigí (Pedro Paulo Rangel), que sempre fica a

seu lado nas brigas com Bia. Para piorar o relacionamento das duas, Júlia
se' apaixona por André (Marcello Anthony), um simples operárioda
fábrica que, apesar da condição humilde, tem a beleza que tanto lhe faz
falta. Este será o principal romance da história e causará grandes

.

incômodos à Bia, que fará de tudo para que o relacionamento não se

concretize. Ela é contra a união por causa da diferença social que existe
entre os dois. Através do amor de André, Júlia vai recuperar a
autoconfiança e auto-estima, encontrando dentro de si uma bela
mulher.

6Safi ra (Cláudia Raia) é extrovertida,
'mandona e engraçada e está no quinto
casamento: primeiro casou com um

italiano, depois com um português, mais
tarde com um judeu, logo após com o

mesmo ital iano, e, atualmente, com' o
japonês Takai (Carlos Takeshi) / Zé Paulo
Cardeal

·QUEM É.QUEM?!
Bia Falcão (Fernanda Montenegro) Matriarca da
família Assumpção, criou os netos Júlia (Glória Pires) e
Pedro (Henri Castelli) após a morte prematura de sua

filha, Stella, fundadora da Belíssima.

I Júlia Assumpção (Glória Pires) Júlia nunca conseguiu
I superar a beleza mítica de sua falecida mãe, Stella, e
i sofre ainda com a cobrança da avó para que tenha uma

postura diferente em relação a sua aparência e
.

atitudes.

Pedro Assumpção (Henri Castelli) Pedro não
conheceu a mãe Stella, mas nunca permitiu que Bia
controlasse os rumos de sua vida. Como a avó era

contra seu relacionamento com Vitória (Claudia Abreu)
porque a jovem era pobre, Pedro mudou-se para a

Grécia.

Érica Assumpção (Letícia Birkheuer) Érica tem uma

, personalidade muito parecida com a da avó e da

: bisavó. Mora em LOndres sozinha, enquanto investe na
• carreira de modelo. Bonita e eleqante, se espelha na

imagem mítica de sua avó Stella.

Ornella Sabatini (Vera Holtz) Típica socialite paulista,
está sempre preocupada com os tratamentos de beleza
mais avançados: Freqüenta assiduamente a Physica\
onde cuida da forma e aproveita para conhecer
rapazes.

.

i Alberto Sabatini (Alexandre Borges) Faz parte da
'

i diretoria de Belíssima como diretor de promoções da
empresa. .

André Santana. (Marcello Antony) Operário da linha
de produção da fábrica' Belíssima.Trabalhador, sonha
em ter uma vida estável e tranqüila, mas a sorte não o

ajuda.

Vitória Rocha Assumpção (Cláudia Abreu) É uma
excelente e criativa administradora do restaurante da
família, mas não possui o menor talento na cozinha.

•
* Nikos Petrakis (Tony Ramos) Foi o prirnelro.qreqo a

se aproximar da família brasileira quando eles

chegaram à ilha.

Katina Güney (Irene Raváche) Grega de nascimento,
fugiu para o Brasil para viver com o turco Murat.

Murat Güney (Lima Duarte) Turco.Marido de Katina,
que conheceu quandoseu navio atracou em território
grego.

Safira Güney (Cláudia Raia) Extrovertida,mandona e

engraçada, está no quinto casamento: primeiro casou

com um italiano/depois com um português, mais tarde
com um judeu, logo após com o mesmo italiano, e,
atualmente, com um japonês.

r DIC S DE LEI UR
<, Nunca Desista de Seus

Sonhos
Com mais de um milhão de livros
vendidos sobre temas como
crescimento pessoal, inteligência e

qualidade de vida, o psiquiatra
Augusto Cury debruça-se aqui
sobre nossa capacidade de sonhar
e o quanto ela é.fundamental na

realização de nossos projetos de
vida. Os sonhos são como uma
bússola, indicando os caminhos
que seguiremos e as metas que
queremos alcançar. São eles que
nos impulsionam, nos fortalecem e

nos permitem crescer. Se os sonhos
são pequenos, nossas
possibilidades de sucesso também
serão limitadas. Desistir dos sonhos
é abrir mão da felicidade porque
quem não persegue seus 'objetivos
está condenado a fracassar 100 ifn
das vezes. Analisando a trajetória
vitoriosa de grandes sonhadores,
como Jesus Cristo, Abraão Uncoln e

Martin Luther King, Cury nos faz
repensar nossa vida e nos inspira a

não deixar nossos sonhos
morrerem. O lançamento é da

.

Editora Sextante.

Em 14 de dezembro de 2005,
conforme determina' a

.

Lei ,j

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 en_caminhamento, visto que, em

dezembro/OS, ocorre o último juramento e existe a

necessidade, de vários procedimentos (tradução de
documentos, conferência de toda documentação), para
que isso ocorra emternpo hábil.

Aqui, queremos agradecer a todas as famílias que
confiaram em nossos trabalhos, encaminhando sua

documentação através do Círculo Italiano de Jaraguá do
'Sul.
Nosso muito obrigado.

•

Processos de
Cidadania Italiana

11'"-4<
�
�, Província de Trento,"

.Itália
•

Eunice a Delagnolo
Secretária do Círculo

o Outro Lado de Mim: Memórias
Finalmente uma auto-biografia de Sidney Sheldon, um dos -

maiores bestsellers de toda a história, com mais de 300 milhões
de livros vendidos, em 51 idiomas e em mais de 180 países.
Todos os 18 romances do autor alcançaram a Lista dos Mais
Vendidos. Sheldon assinou obras-primas como "O Outro Lado da
Meia-Noite';"A Herdeiral'A Ira dos Anjos';"Juízo Final';entre'
outros. Revelações sobre a vida do autor em Hollywood, ao lado
de estrelas como Cary Grant, Marylin Monroe,Judy Garland,
Frank Sinatra e Doris Day. Sheldon foi vencedor-do Oscar com o

filme "Solteirão Cobiçado'; além de criador da série
mundialmente famosa "Jeannie é Um Gênio. Alquns detalhes
sobre a vida pessoa do autor: a infância em Chicago, em.um
ambiente familiar instável com a constantes discussões dos pais;
a revelação de ser portador da psicose maníaco-depressiva, e
muito mais.O lançamento é da Editora Record.

StarWars e a Filosofia
A Força está em desequilíbrio. Anakin Skywalker, o Escolhido
para restaurar o Lado Bom da Força.passou para o Lado Negro e

agora serve ao imperador Palpatine, que antes era apenas
senador de Naboo. Yoda, um anão verde inofensivo, enrugado e

vestindo farrapos, é o mestre Jedi que treina Luke - filho de
Darth Vader - para se tornar o mais poderoso cavaleiro Jedi e,
finalmente, trazer à República Galáctica o equilíbrio da Força,
que "é um campo de energia criado por todas as coisas vivas",
ensina Obi-Wan Kenobi, mas não convence Han Solo, um
contrabandista incrédulo que salva a princesa Leia para receber
uma recompensa. Escrito porWillian Irwin, o livro é um

lançamento da Editora Masdras.

'�
r
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começa a ·ficar.
famosa e 'se incomoda com as' fofocas
sobre sua vida pessoal.Bernardo convence
Marta a investigar as notas fiscais do posto
de gasolina. Vilma descobre que vai ter
que fazer inúmeros consertos no carro de
Rafa e Cabeção se quiser que ande direito.
Miguel pede que Rita marque logo a data
do casamento e ela concorda. Cabeção
tenta filmar o café da manhã na república.
Diversos repórteres fazem perguntas a

Natasha sobre sua vida pessoal, mas ela se

recusa a, responder. Um novo aluno
chamado Gabriel entra no Múltipla
Escolha e a cantora se interessa por ele.
Cabeção escreve falas para o péssoal da

" república ler na frente das câmeras. Marta
,conta para Bernardo que as notas fiscais
foram extraviadas. '

TERÇA - João confessa para Rita que
penhorou o colar dela para pagar dívidas.
O pessoal da república se recusa a ler
textos que Cabeção escreveu. Rita exige
que João volte a trabalhar no ponto de táxi
para conseguir odinheiro. Natasha diz a

Gabriel que prefere ser,apenas, sua amiga.
Betina sugere que Cabeção grave um dia

se�. de trabalho no Giga e ele gosta da
Id_ela.Natasha confessa para Vivi que ainda
nao esqueceu João. Vilmà fala de todas as'
�ancadas que Cabeção já fez para a

camera, fazendo-o desistir de gravar no

Glga. João vê Natasha e Gabriel
conversandó e morre de ciúmes. Um
Jovem entrega para Bernardo uma caixa,
sem remetente, com as notas fiscais do
posto. Urubu pergunta a Bernardo o que
esta fazendo com as notas.

'

QUARTA - João fica furioso ao saber queRita estava noiva e não lhe contou
B�rnardo fala para Ur�bu que um menino'
lhe entregou as notas mas ele não
acredita. Kitty, Rafa e Marcao falam mal de
Cabeção na frente da câmera de vídeo

�em perceber que elaestá ligada. Betin�
IZ a Urubu que acredita em Bernardo.

ialbeção vê a gravação e fica' arrasado.
u 10 César fala para' Rita que ela não
deveria casar com Miguel. Kitty diz a Rafa e
Marcão que já sabe o que podem fazer
para pedir desculpas a Cabeção. João vê

. Gabnel e Natasha Juntos..

�UINTA - Marta conta para Bernardo que
unlco nome conhecido que aparece nas

notas é o dele. Ele qarante que não pediu
�o:a no posto de gasolina: Kitty sugere a
a a e.Marcão que gravem o cotidiano da
república e mandem para o programa.como Cabeção queria. Natash'a' lê no

�ornal todos os deta'lhes de seus
esencontros com João . Júlio César
manda João descobrir o dia da festa de

nBolvado de Rita. Urubu depõe contra
ernardo.

SEXTA_O' .

confi .
promotor pergunta a Betina se

I
ana em Bernardo o suficiente paravo tar a n

.

I
Cab _

amora- o e ela confessa que não.
eçao fica radiante com o vídeo que

Kitty, Rafa li Marcão gravaram. Betina fica
arrasada por ter prejudicado' Bernardo.
Natasha conta para Gabriel que vai gravar
um disco solo, mas avisa que é segredo. O

prende Bernardo por desacato à
autoridade. Bel conta para João que
Natasha vai gravar um disco.Natasha vê que
saiu no jornal uma notícia falando do disco
quevai gravar e acha que João foi o culpado.
Cabeção descobre que precisa' enviar a fita
no mesmo dia. Betinapede para, conversar
com Bernardo.

SÁBADO- NÃO HÁ EXIBiÇÃO

ALMA GÊMEA

SEGUNQA - Felipe e Hélio tentam achar a

pessoa que jogou uma pedra em Rafael.
Rafael confessa a Serena que tentou

transformá-Ia em Luna e pede perdão.
Serena fica emocionada, mas deixa claro'
que não podem mais ficar juntos. Cristina
critica Rafael por não esquecer Luna .. Ciro
levanta a suspeita de Guto ter um cúmplice,
o qual sabia que l.una usaria as jóias no dia
do assalto. Para deixar Felipe com ciúmes,
Olívia sugere a Mirella que finja estar

namorando Gumercindo.Osvaldo vê Divina

braço dado com Romeu e não gosta.
Romeu pergunta a Hélio se Roberval tem

alguma jóia e ele garante quenão. Dalila
continua tratando Roberval com frieza,pois
acha que está sendo investigado pela
polícia. Serena chora por ter perdido Rafael

para sempre. Chega o dia do casamento de
Rafael e Cristina.

TERÇA - Cristina se apronta para o

casamento, radiante. Eduardo decide levar
Alexandra ao casamento,embora tema que
se descontrole. Alexandra fala para Olívia

que muitas coisas ruins ainda vão lhe
acontecer. Ivan confessa para Cristina que
está triste por vê-Ia se casar. Serena, para
acreditar que realmente perdeu Rafael,
decide ver seu casamento' de longe.
Gumercindo e Mirella combinam que vão

fingir o namorá.Mirella fala, para Felipe que
está namorando Gumercindo, deixando-o
arrasado. Romeu encontra Generosa na

pensão de Divina. Cristina cheqa na festa
com um vestido roxo, deixando todos
chocados. O juiz pergunta a Rafael se aceita
se casar com Cristina. Rafael vê Serena ao

longe.

QUARTA - Rafael não responde ao juiz e

apenas olha para Serena. Cristina percebe e

fica nervosa. Rafael diz' o sim. A cerimônia
termina. Alexandra pega o buquê de
Cristina. Cristina. pede para Alexandra
devolver o buquê, pois já é casada.
Alexandra fala para, Cristina que seu

.casamento é amaldiçoado e destrói o

buquê. Romeu conta para todos na pensão
que Generosa era dançarina e que fugiu
levando seu dinheiro. Generosa conta que
Romeu é um fazendeiro rico. Divina e Ofélia
dizem 'a Generosa que não pode mais

freqüentar a pe�são, deixando-a furiosa.
Cristina tenta seduzir Rafael na noite de

núpcias. Rafael diz a Cristina que jamais
viverão como marido e mulher e que

I A resposta foi "não"
A "Sexy" queria Marisol Ribeiro
enfeitando suas páginas, mas a

atriz recusou o convite e o cachê.
Por enquanto; ela quer curtir o
sucesso de sua personagem
Kerry, em "América", Mais nada.

A nova fase de\"Floribella"
Prevista para estrear em janeiro, a'
continuação da história de Floribella
(Juliana Silveira) perderá alguns
personagens, como Fred (Roger
Gobeth) que morrerá num acidente. Em

contrapartida, a Band já confirmou no

elenco os nomes de Gustavo Leão,
Letícia Colin, Yana Sarderberg, Suzy
Rêgo, Maria Carolina Ribeiro, Bruno
PadiJha e Mário Frias (foto) que acaba
de ser contratado pela emissora. _

E falando na atriz •••
Quem convive mais de perto
'com Marisol Ribeiro conta que,
além do trabalho, ela adora
customizar suas roupas assim
como desenhar novos módelos.

Mil e uma faces
André Marques/o apresentador do "Vídeo Show", estaria pretendendo
abrir uma casa de shows em parceria com dois amigos. O ator e

apresentador também comanda um proqrama de rádio.

Eterno sucesso
Flávio Marinho pretende escrever um livro contando toda a trajetória de
Oscarito, um dos maiores astros do cinema brasileiro. A homenagem inclui
ainda um musical. Bela iniciativa.

.

Festa na praia
Henri Castelli e Isabeli Fontana curtiram lua-de-mel antecipada na

Grécia uma vez que o ator estava naquele país gravando suas

cenas em "Belíssima". De volta ao Brasil, eles anunciaram o

casamento para o dia 10 de dezembro, numa cerimônia que
reunirá cercá de mil convidados.A celebração religiosa será na

Paróquia Nossa Senhora do Brasil,localizada no bairro carioca da
Urca. Depois, a festa acontecerá no Forte da Urca na qual.os
convidados deverão comparecer vestidos de branco e descalços.

Talentosos
Marcello Antony e Zeca Camargo se dividiram no

comando do som durante a badalada festa de

apresentação da novela "Belíssima", que aconteceu
em São Paulo. Todos os convidados se esbaldaram na

pista de dança, sendo que Henri Castelli e Isabelli
Fontana eram os mais animados.

.

o novo seriado da Globo
A notítia ainda não foi confirmada, mas já se sabe
que a emissora encomendou um seriado para
Ricardo Hofstetter e Edson Spinello.A nova atração
tem o título provisório de "A Hora É Essa", é
direcionada ao público jovem e deverá ser exibida
nas tardes de domingo.

.

passará a dormir no quarto de Felipe.
Cristina sedesespera.

QUINTA - Cristina implora que Ráfael passe
a noite com ela. Rafael despreza Cristina,
deixando-a arrasada. Jorge se interessa por
Kátia e ela corresponde. Ciro diz a Agnes
que está investigando á morte de Luna não

apenas por. dever, mas também por
consideração a ela, Agnes fica perturbada,
mas disfarça. Ivan fica satisfeito ao saber
que Cristina e Rafael não dormiram no

mesmo quarto. Rafael pensa em Serena e

chora. Raul fala para Ermelino que quer
deixar Olívia sem dinheiro algum, para
depois tornar o restaurante dela com mais
facilidade. Serena encontra uma escultura
de barro no roseiral e fica emocionada,pois
acredita que foi feita por alguém de seu

povo. Débora pergunta a Cristina como foi a
noite de núpcias.Guto foge da cadeia.

SEXTA· - Guto se esconde na locomotiva
abandonada. Cristina conta para
que Rafael a desprezou. Débora diz a

Cristina que Rafael jamais a perdoará se

descobrir que não está grávida. Dalila,ao se

lembrar do quanto sofreu com as fofocas
quando estava solteira e' grávida, sé
solidariza com Generosa. Débora'manda'
Cristina fingir para todos que está feliz em
seu casamento: Romeu conta' para
Generosa que está procurando seu neto,
que possui uma jóia com um rubi.
Alexandra fala para Eduardo que Cristina
não está grávida, mas ele não acredita.
Julian diz a Eduardo que ele deveria
acreditai em Alexandra. Raul descobre que
Olívia guarda o dinheiro do restaurante em
casa.Julian e Ciro contam aRafael que Guto
foi quem acertou em Luna. Débora ouve

tudo.

SÁBADO - Ciro conta para Rafael que Guto

fugiu da cadeia. Rafael fica furioso por Ciro
não ter lhe contado sobre a lembrança de
Serena. Débora fala para Cristina revelar a

Guto que Serena é a reencarnação de Luna.
Hélio pede a Serena para tomar cuidado
porque Guto fugiu da prisào. Ciro explica
para' Rafael que Guto não deve estar com as

jóias de Luna, mas que vai tentar recuperá
Ias'. Generosa sugere a Alaor se passe pelo
neto de Romeu. Guto conta para Xavier

que a idéia de pegar as jóias de Luna foi de
Cristina. Cristina implora que Rafael se

aproxime dela, mas ele a trata friamente.
Cristinà fica furiosa e destrói móveis do
ateliê de Luna. Rafael pede que Serena lhe
conte tudo o que lembrou sobre a morte de
Luna.

BANG BANG

SEGUNDA - Ben agradece tudo que Diana
está fazendo por ele. Neon explica que foi
Bullock quem planejou para colocarYoko
em sua casa. Penny Lane, ciumenta, não
acredita e'manda-o embora. Hacker se
espanta quando Úrsula fala sobre' seus
planos. Kid e Absurd imploram para serem

o substituto de Gógol. Dong Dong arruma

Dorothy para a visita de Freud. Henaide e

Denaide brigam por causa deVegas.Zorroh

consola Neon. Bullock diz que gosta de ter
Yoko por perto e Jeff reage. Diana volta e

cuida de Ben. Absurd avisa Viridiana que
Bullock vai apoiar Rush. Mercedita sente

saudades de Ben. Freud chega com um

ramalhete de flores para Viridiana. Tábata
mostra o anel para Nicola e pede que não
comente nada com Zoltar

TERÇA - O povo acompanha a discussão
entre Bullock e Viridiana. Ela manda chamar
Gógol. Ben diz que veio à cidade só para
conhecer Diana. Bullock decide que Rush
será o xerife substituto.Zoltar, para quebrar o
clima, faz uma mágica. e chove dinheiro.
Violeta e Mercedita vão ao circo. Marilyn
pede que Zoltar conte tudo sobreTábata ..Ele
ameaça ir embora com a filha. Ben diz a

Diana que não pode responder suas

perguntas. Góqol, se despede de Vegas.
Tábata recebe Violeta. Denaide avisa que
Brenda vai sortear o novo xerife. Freud se

despede deViridlana.
.

QUARTA - Ben diz que não fez nada contra

Bullock e pede uma prova de confiança à
Diana: que fiquer com ele sem mais
perguntas. Zorroh, emocionadíssimo, nem
consegue fazer um discurso. Bullock bufa e
Viridiana vai embora, debochando do
adversário. Gógol conta. a verdade para
Freud. Dong fica furioso ao encontrar o

diário. nas mãos de Catty. Brenda se recusa a

dançar com Kid. Nicola tenta convencer

Zoltar que Tábata está mais feliz depois que
conheceu Marilyn. Washington e Jeff dizem
a Bullock que podem arrumar um jeito de
liberar as terras para o trem passar. Ben

prepara Um churrasco para Diana.

QUINTA - Diana fica curiosa sobre o que Ben
não pode lhe contar. O forasteiro garante
que um dia ela saberá de tudo. Gógol joga
charme para lnqrid, que gosta.Washington
mostra a Bullock comoficará Albuquerque
depois, da ferrovia. Violeta ouve tudo e fica
chocada. Gógol ganha bastante dinheiro.
Aquarius queima sua fórmula afrodisíaca.
Zorroh aconselha Kid a dar um trato no

visual para, conquistar Brenda. Gógol fala
para Ingrid que se chama Edgard Stuart.
Baiana aconselha Penny a deixar de lado o

ciúme e dar outra chance para Neon. Jeff
manda Sheng seguir Diana, mas ele se.

recusa.

SEXTA - Mercedita fica perturbada ao saber
que Ben voltou à cidade. Marilyn
decepciona Tábata ao dizer que não vai
mais contar histórias. Úrsula decide usar um

pequeno capital que tem para abrir um

negócio. Diana encontra as botas que foram
de sua ,mãe na choupana. Dong decide ler o
final do diário de Dorothy,mas descobre que
tem uma segunda parte..Gógol não sabe
como contar a Ingrid que assumiu a

identidade de seu marido. Yoko revela O·

plano de Bullockparà Neon.Pennyvê os dois
conversando e fica arrasada. Vegas fica
satisfeita com a volta de Yoko. Zorroh dá um

banho de loja em Kid.

SÁBADO - Dong fala para Aquarius que
precisa encontrar o segundo volume do
diário de Dorothy. Todos ficam espantados

com o novo visual de Kid:Aquarius acusa

Neon de estar-com Yoko. Ele não gosta da
desconfiança e diz que Penny pode
esquecê-lo. Jeff fica preocupado, pois
espalhou para todos. que Yoko é sua

sobrinha. Zoltar descobre que Marilyn deu
um anel para Tábata. Zorroh ensina Kid a

dizer galanteios' para as mulheres. Kid é

gentil com Brenda, mas ela acha' graça.
Zoltar pergunta a Marilyn por que deu o

anel"a Tábata. Úrsula coloca no rio o

antídoto, para fazer com que' todos os

habitantes de Albuquerquepassem um dia
sem pecar.Diana comenta com Violeta que
encontrou as botas de sua mãe na

choupana.Jeff promete a si mesmo que vai
descobrir o que Diana foi fazer na

choupana.
.

BEÚSSIMA " Estréia

SEGUNDA - Modelos desfilam' lingerie da
Belíssima em diversos pontos de São Paulo.
Júlia discorda de Biá porcausa da polêmica
que o evento está gerando. Um grupo com
cartazes tenta entrar no prédio da empresa,
para terror de Alberto. Outro grupo faz
manifestação em frente à fábrica. Katina se

preocupa com a confusão, por causa de seu
filho Cemil, que' está trabalhando na

fábrica.Bia assume a responsabilidade pelo
desfile na rua, diz que a promoção foi um
sucessoeacusa a neta ele n�oter uma visão
empreendedora. Cemil sente pena de
André, que está desempregado e com

fome, Pedro pede Vitória em casamento.

Nikos dança, não gosta quando percebe
que virou atração turística e briga com os

turistas que o aplaudem. Narciso dá aula
de capoeira e paquera as alunas. Bia
desembarca em ·Atenas e se depara com

Júlia no lobbydo hotel.

TERÇA - Uma procissão acompanha Vitória
até a igreja;onde Pedro a aguarda. Pascoal
confessa para Jamanta que tem vontade
de ver Vitória. André consegue um

emprego na fábrica Belíssima. Safira e

Pascoal se desentendem, acabam ficando
bem perto e se sentem atraídos. Na Grécia;
Júlia quase atropela Nikos, que é grosseiro
com ela. Bia promete-a Sabina que vai criá
Ia e que ela vai ser linda como Stela. Ornela
deixa escapar para Gigi que investigou, a
pedido de Bia, q passado de Vitória.'Júlia e

Nikos se encaram surpresos quando são

apresentados. Ela não aceita suas

desculpas. Murat descobre que Katina
recebeu uma carta da Grécia. Bia dá um

vídeo de presente para os noivos, que
revela um terrível segredo, com imagens
de Pedro vivendo na riqueza e Vitória em

uma favela. Pedro, que nada sabia, sai da
sala.Vitória chora humilhada.

QUARTA - Júlia tenta drfenderVitória,mas
Pedro pega a chave do carro e vai embora,
sem ao menos conversar com a mulher.
Júlia decide ficar na Grécia mais um pouco.
Bia põe fogo no vestido de noiva de Vitória.
Maria João se irrita quando dizem que ela
temjeitode homem.Gigi recrimina Bia,que
se irrita. Júlia acusa Pedro de não amar

Vitória de verdade e a defende com vigor.
Valdete paquera André. Pedro pede perdão a

Vitória. Safira diz que Maria João precisa de
um novo visual. Pascoal guarda dinheiro na

caixa, que usa como cofre. Pedro e Vitória se

casam na' embaixada brasileira. Nikos e Júlia
brindarn.Julia dançamuito na festa,acorda na

casa de Nikos e fica' atônita. Gigi ouve Bia
avisar ao advogado que vai deixar o neto e a,,'

mulher na miséria.
'

QUINTA - Júlia se surpreende ao saber que
deu um beijo Nikos e acabou em sua casa.Gigi ::
diz à Bia que vai impedi-Ia fazer qualquer
coisa que prejudique Pedro: Bia expulsa Gigi
da casa e Pedro lembra que esta pertence à
Julia ea ele. Bia supervisiona as atividades da
academia. Narciso estranha que' Mateus
conheça Bia e Ornela .. Safira e Takae se,
empolgam com a planta do sushi-bar, Nikos

.

promete que vai ao Brasil conhecer o filho.
Nikos joga um beijo de longe, com os olhos j
marejados. Katina sabe que Murat jarnals vai .::
perdoa-Ia pelo seu passado. Homens mat"�
encarados sentam-se no restaurante e

brigam com Nikos. Valdete avisa Mônica que»
seu irmão André voltou. Vitória lamenta que

'

o bar tenha ficado vazio depois da briga.
Katina chora muito, preocupando Murat e

Cemil. André vai de penetra à' festa da
Belíssima. Júlia esbarra em André e derrama
uma taça de vinho em seu smoking.

SEXTA - Júlia leva André para os bastidores
para resolver a situação. Bia se irrita porque
Júlia perdeu o início do shaw para limpar a

roupa de um desconhecido. Mônica protege
Toninha e recrimina Valdete por ter

desprezado o filho desde que nasceu. Nikos
conversa com Taís.André convida Júlia para ir
embora da festa e ela aceita.Giovana se irrita

porque o pai não permite que faça um book
para sér modelo. Safira exige que Alberto
pague o book de. Giovana, André diz para
Cemil que conheceu uma Júlia, mas que não

poderia ser a dona da empresa. Taís quer'
voltar para o Brasil. Vitória pensa em chamar
um nome famoso para promover seu'
restaurante. Maria João empresta o dinheiro
do grupo de teatro para Pascoal pagar o

aluguel. Valdete entra no .escritório de
Alberto, para surpresa de Safira. Ornela vê'·
Júlia e André em um restaurante de beira de
estrada.

SABADO - André mente para Júlia que traba
lha no mercado de capitais. O advogado de
Valdete diz a Alberto que o Toninha é, reco
nhecidamente, seu filho. Jamanta implica.;
com Mariá João. Nikos promete encontrar'
uma solução para o problema de Taís. Bia fica'
chocada ao saber as novidades por Orne Ia.
Bia consegue uma foto da festa, na qual
Ornela reconhece André. Murat aposta nos

cavalos e pede mais dinheiro emprestado a

Takae.Djulian diz queAlberto precisará pagar
tudo para Valdete. Pedro pede que Nikos
encontre uma garota legal para passar a noite
com Tadeu. Katina descobre que Murat foi à
corrida de cavalos e exige que devolva o

dinheiro que pegou para jogar.. Bia manda
investigar André, porque tem certeza de que
ele quer dar um golpe em Júlia. André fica
chocado ao ver a foto de Julia no jornal e
descobrir que ela é a dona da empresa.
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A·etema juventude éo
grande sonho da Humanidade

Parar o tempo, até hoje nenhuma 'tecnologia conseguiu isso e a

eterna juventude continua sendo uma busca desenfreada para

alguns e um grande sonho para outros.

Infelizmente, por mais avanços que 'tenha conseguido, a
Medicina ainda não conseguiu interromper a ação do tempo, no,
entanto oferece fórmulas e tratamentos que podem adiar e
melhorar suas conseqüências. E existe uma un�nimidade; todos .

querem parecer mais jovens.
Dentre todas as partes do corpo, o rosto é a que mais apresenta
sinais precoces de envelhecimento. Com o tempo, os músculos
faciais vão perdendo o tônus e a pele, aos poucos, vai retendo
menos água; o que promove o aparecimento das rugas. Além
disso, as fibras colágenas e elásticas sofrem alterações e cedem à

ação da gravidade. As causas podem ser tanto genéticas como
por influência do meio externo. O sol, o vento, a poluição, o
fumo e o estresse são fatores determinantes para o

envelhecimento.
Com o passar dos anos, os tecidos vão sofrendo uma verdadeira

queda' e a estrutura óssea vai sendo reabsorvida. No nariz, além
das rugas, podem ocorrer o aumento, da projeção e- a queda da _

ponta, envelhecendo o rosto,

O "efeito sanfona", nome popular atribuído aos constantes

aumentos e peidas de peso, também co�tribui para a aceleração do

processo. Pessoas que utilizam muito a expressão facial, tendem a

apressar o aparecimento das rugas da mímica - na testa, entre as

sobrancelhas, o bigode chinês (sulcos nasogenianos) e os "pés de

galinha", ao redor dos olhos.
Para prevenir ou tratar o envelhecimento facial, já existem técnicas

avançadas de rejuvenescimento.Existem procedimentos menos
invasivos, como as aplicações de substâncias depreenchimento de
marcas e dos sulcos da pele, a paralisação temporária e seletiva de

grupos musculares utilizando toxina botulínica e os peelings com
ácidos ou laser.

. '

Com relação aos procedimentos cirúrgicos, uma opção é a

lipoaspiração de regiões mais gordinhas da face, como a papada, e
ainda retirar os excessosde pele e as bolsas de gordura das pálpebras
ou realizar um lifting ou ritidoplastia.
'O llfting, do inglês lift que significa levantar, é uma cirurgia na qual
se descola toda a pele do rosto para reposicionar os músculos faciais
e retirar os excessos cutâneos. O procedimento também pode ser
realizado por vídeoendoscopia, com cortes menores, cuja

'

,

recuperação é mais rápida.
Os lábios podem ter seu volume aumentado com gordura ou outros

materiais. Em casos de reabsorção óssea, podem ser realizados
"

enxertos ou implantes _no local, como por exemplo, nas maçãs do
rosto, no nariz e no queixo.

,
Outra técnica utilizada para elevar e corrigir pequenas áreas de
flacidez facial é a sustentação' com o chamado fio russo. Os fios
foram idealizados por um médico russo e por isso têm esse nome. São

biocompatíveis e servem para tracionar e reposicionar os tecidos,
dando um aspecto mais jovial ao paciente. O material é colocado na

camada de gordura, acima da musculatura, sob anestesia local.

Sais de 8anhonão foram
, .

feitos só perabanheira
Durante muito tempo, o banho foí encarado comomero hábito
de higiene, pelas pessoas que não possuíam banheira em casa,

pois acreditavam ser impossível relaxar no banho, sem ter a
"

possibilidade de utilizar produtos específicos para o relaxamento
na banho como por exemplo os idolatrados "Sais de Banho".
O Spa da Pele lança no mercado uma linha especial para banho,
que como diferencial traz justamente a proposta e relaxamento e

restauração, 'mesmo sem o uso da banheira.
A linha de Sais de Banho da marca tem ação estimulante e

relaxante, sua composição é rica em sais minerais com essências

naturais, deixam no ar uma fragrância suave e envolvente, ideal
para aqueles 'dias onde reposição de energia é fundament�l.
Os Sais de Banho Spa da Pele, podem ser usados no chuveiro
mesmo. Ao ser passado na pele, ele tem ação esfoliante e

hidratante. Sua pele ficará macia e perfumada, sem contar que
de acordo com o dia e coma sua necessidade 'você pode escolher
um tipo dif�rente de Sais de Banho, ao todo são quatro tipos,
cada um com uma função diferente.

Qual usar?
O Sais para Banho Verde, da linha Spa Amazon Therapy deve
ser usado naqueles dias em que você passou o tempo todo:
estressado e necessita se desligar do mundo e curtir o prazer que,
é tomar uma banho relaxante, que vai revigorar teu corpo e tua

alma!
Para aqueles dias, em que você sente que a sua energia está

baixa, está fraco, sem ânimo, neste caso o ideal é tomar um
banho com os Sais de Banho Amarelo Spa Flowers, você sairá

do banho revigorado!
Há momentos em que transpiramos sensualidade e desejo, nossa.

D. Os sais de banho tem ação esfoliante é
hidratante, ao mesmo tempo. A pele fica macia
e perfumada num só banho'

libido está em alta, quando você quiser sed�zir alguém, não hesite
em tomar "aquele" banho com os Sais Spa Magic Therapy, sem
dúvida seus dias e suas noites serão mais excitantes e

inesquecíveis!
Por fim os Sais Ocean Tehrapy, que' trarão relaxamento e

restauração ao seu banho, você sentirá uma incrível sensação de
bem-estar e refrescância, ideal para ser usado todos os dias,
porque afinal de contas, todo mundo precisa relaxar um.pouco!

,

,5C O -O ,By G�l'emy Alti�51I·
ARlES - Inicio de um novo período profissional. Possibilidade de ver o seu talento melhor utilizado,
produzindo assim uma melhoria, talvez a longo prazo, Fase de recolhimento e necessidade de solidão.
Vida social e afetiva menos intensa, talvez com alguns problemas.

TOURO - Como você não aceita derrota dentro de um plano mental elevado, deverá realizar o
máximo neste período a fim de chegar ao auge de suas pretensões. Pode contar com o favor de todos.
Excelente para uma visita ao dentista ou ao médico.

G�MEOS - A carreira profissional atingirá um momento cúlminante de transformação e você poderá
aproveitar as circunstâncias favoráveis para dar um salto em termos de progresso pessoal e rnateriah.
Será importantemanter o equilíbrio.

'

CÂNCER - Atitudes impulsivas no lar impedirão a tranqüilidade e acirrarão certos desequilíbrios já
existentes nessa área. Melhor compreensão dos sentimentos afetivos, embora sejam 'mínimas as

mudanças nessa área.
'

LEA'O - Tudo indica que terá êxito e sucesso em todas as coisas que empreender e, principalmente, no
trabalho.O amor estará bastante beneficiado,juntamente com a saúde e as relações sociais e pessoais,

'VIRGEM - Você estará com o espírito elevado, traduzindo isso em sua disposição para ser cortês,
inteligente e lógico.Aproveite para tratar de assuntos que lhe interessam. Favorável aos jogos e loteria,

LIBRA - Conte consigomesmoem todas as empresas,por mais árduas que possam parecer.Os outros
irão notar sua tenacidade epersistência podendo lhe tributar o Dobro de crédito a partir deste dia.No
amor,aja com sinceridade.A saúde está favorecida.

ESCORPIÃO - Pequenas oscilações na vitalidade física e mental. Não exija demais do seu organismo e

procure adaptar-se as modificações intensas que estão ocorrendo. Procure descobrir o que está
mudando em você.

SAGITARIO - Algumas dificuldades na vida social e familiar estãoprevistas para hoje.Cuide também
da saúde.da reputação e principalmente de s,eu dinheiro,pois está predispo\i,o a gastar a esmo.Ótimo
aos estudos.

,
'

CAPRICÓRNIO - Período decisivo para as mudanças relativas a sua emotividade e para direcionar
,melhor as suas idéias, Procure ver como o fato de deixar de lado certas situações poderá abrir as ,

I portas para novas realizações.Harmonia na vida a dois.
'

I AQUÃRIO - Não assuma compromissos ou responsabilidade sem antes estudar suas realscondlçôes.
Mais energia,otimismo e determinação lhe é recomendado.Uma fonte de inspiração tomará conta de

I'
você neste período. ' .

'

PEIXES - Período feliz com muitas novidades e atrações,principalmente nos assuntos sentimentais e,
pessoais.O seu trabalho trará bons resultados bem como os negócios e novas amizades.'

Exposição COI do

Uruguai
Para aqueles que gostam e desejam estar!
sempre informados a respeito de novidades,
principalmente quando estas chegam de
outros lugares;a exposição do CDI Centro de
Design Industrial do Uruquai no Centro
Universitáriode Jaraguá do Sul- Unerj é uma.
opção inteligente,cu riosa e g ratu ita.

O!

Essa amostra faz parte dos resultados de"
trabalhos acadêmicos do II ano do COI,: (

,obtidos durante o primeiro semestre de 200SA
e nos traz úma diversidade repleta de uma

i

p ar ticu l ar ld ad e dentro da

temáticall'
I

proposta.' fi

Segundo a docente uruguaia Angela Rubino.] I

que esteve ministrando aulas' no curso dei
Moda durante os últimos dias, os trabalhos '1'

expostos no espaço da biblioteca Elemar. [

Scheid são frutos de um longo período Ide-l
experimenta.ção, o qual é realizado com osgi
acádêmicos dentro da estrutura do curso dei f

design industrial. Durante esse período os
! I

estudantes realizam diversos trabalhos de) 1

experimentação em tecidos e aviamentos'] i

buscando alternativas e novas propostas'] (

frente à escassez de materiais deste tipo nos I

país. Ângela relatou que no Uruguai os1.1
tecidos detêm de alto Custo financeiro e que"[
em sua maioria são exportados.fazendo com)!
que essa problemática se agraveainda mais;"

]
a mes.m.a histó�ia acab� se repetindo com:j'
materiats de origem animai como o couro,\
produto que dificilmente é utilizado pelos" P

acadêmicos das instituições,
[,

Mas é evidente que e s t e tipo' de']:!
(

acontecimento não é empecilho para oslestudantes da instituição, mesmo havendo', ..
carência nos materiais e nos equipamentos�'1

'

de trabalha - máquinas, materiais de estudo; I.
rnatér ia s primas', 'e'te':: os estud antes'[
i d e a I i z a m e r e a I (lia m p r op o s tas

i II

extremamente interessantes, repletas deli'
conteúdo e muita informação com produtos"
alternativos/que em sua maioria acabam se�l'

(

originando de situações e elementos do"
cotidiano dos mesmos, como fica evidenteG\�
nas propostas expostas na Unerj, as quais''

,

fazem em parte referência a história do']
cavaleiro espanhol Dom Quixo,e que nester,� p

ano completa 400 .anos de su_� primeira�{ �
edição. Propostas idealizadas sob a forma de (:
desenhos faze�do referências a? ��aje dO�,[r �
personagem sao algumas das Ideias dos I

r c
estudantes do CDI. O . segundo ano (II'
pe ríod o)

,

d esenvo lv e so b a I m ofad as!'
a

estamparias inspiradas na mesma temática;'
a

'jJ, e

,

utilizando de um longo e completo processo,j, F
de criação. O terceiro grupo trabalha de/r c
forma muito abstrata com o foco também'[ c
direcionado para a estamparia, fazendo uso�J: c
das mesmas inspirações cotidianas como os�1. a

equipamentos utilizados na área têxtil EU,
criando formas para o vestuário e pára �'j"
estamparia com uma visão contemporânea e� c

moderna através inclusive de colagens e'lmontagens de imagens diretamente sob os

manequins. Ainda nesta exposição. há um I
trabalho muito interessante de um grupO
acadêmico que desenvolveu propostas de'
misturas de tecidos e aviamentos sob
lâminas de papéis, fazendo uso de diferentes
retalhos, articulando-os e gerando a partib� 1

disto novas propostas de materiais para,!:; I

possivelmente utilizá-los na área têxtil. H): ê

Visitar e apreciar esses trabalhos pode ser�[, l

uma exce,lente oportunidade de áPrender;l;
(

um pouco mais sobre moda,mas imagina-se1
.

que acima disto possa ser uma oportunidade"
para se aprender e buscar além daquilo o qUel,!nos é proposto e oferecido acreditando qué;l;
a moda não tem limites físicos 04"'1
imaginários, pelo contrário é possível criar �"I'partir de limites, ultrapassando fronteiras e" (

superando as dificuldades existentes.

'1 :
Por:Daiana Riechel 0I:' i
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isite eEuropa
'-

'

este final da ano

marii
fim de ano é uma boa época para viajar para a Europa. Como

d
I, inverno, baixa temporada, é possível encontrar bons preços na

'"De 'ara de comprar passagens aéreas e reservar hotéis. E a partir

�O� 'i aí é só entrar no clima de Natal do país escolhido.

�I' a Alemanha e na Suíça, por exemplo, têm mercados de Natal.
ma

dar á b P
"

d d '

. ) e ar agua na oca. ara passar a vira a o ano na malar
I C a

f1' imação vale ÇI. pena seguir para a Ilha da Madeira, em

no.] ortugal, ou se �ospedar em um para�or c�eio de charme na

d � panha. Na Itália, o clima de Natal inclui concertos,

n

e
'" resentações de canto gregoriano e Papai Noel, claro. Naos
rlanda, o destaque fica por 'conta de um presépio animado.

nar "

'd \! a Alemanha, os mercados de Natal são uma tradição muitoe
9' ntíga. Os primeiros aconteceram no Século Xv, em Dresden se

o� ,

dei em notícia de mercados de Natal em 1434. Duravam um ou

os 1 ois dias, hoje se �st�ndem por �emanas. �o fim de novembro

deli: té o Natal ou ate dia 6 de janeiro. Cada Cidade tem seu

tosl1 alendário. Mas em todas há sempre aroma de amêndoas'

tas' torradas, e mais castanhas, pão de, mel, vinho quente para

no" quecer e uma infinidade de objetos para comprar: presépios,

OS1! elas de cera de abelha, itens de decoração natalina e muito

ue;'[ ais, Os mercados de Natal acontecem sempre ao redor da

)m'il rincipal igreja católica de cada cidade.

3is/' e o destino neste fim de ano for a Suíça, vai ser fácil entrar no
)

'", lima natalino. Há mercados de Natal belíssimos em Basel,m '

r
:11 ellinzona, Bem, Einsiedein e Fribourg, mas vale a pena seguir

:o;J ara Zurique, também chamada de cidade do Natal. Este ano

L uma moderna escultura.de luzes vai enfeitar o Bahnhfstrass, o

d e"P enomado centro de compras da cidade. Mas Zurique oferece

1:1' inda o maior mercado de Natal da Europa, uma caminhada
os . ,

do'� elas ruas do centro para entrar no clima da festa e várias

:osdi tividades como o Live On Ice, espetáculo apresentado na pista
�Odl rtificial de gelo no Museu da História Nacional.

e;r!< "s paradores na Espanha são uma ótima opção para o fim de

a s'' ano. Situados em lugares paradisíacos, castelos, mosteiros e

decil' raias, são perfeitos para entrar 2006 em alto estilo. Aidéia de

os"1 centivar a vinda de turistas estrangeiros com um novo

se�T ormato de hospedagem surgiu em 1910 e hoje dezenas de

JO;' stabelecimentos em todo país são geridos de uma forma

ltév oderna. Cada um com suas próprias características. E não

3is1'
I altam sugestões para o fim de ano. Em Cadíz, por exemplo, o

dor:. arador "Hotel Atlántico", oferéce uma vista impressionante

tef,� para a Baía Gaditana e serve de ponto de partida par�_conhecer

ra"'1 toda a província. Em Nerka, destino perfeito para curtir a Costa

:lilll doSaI, o Parador foi recentemente renovado e fica junto ao

do'lt mar, na praia de �urriana. ,.. , ,

os':! Quase todas as Cidades da Itália vrvenctam mtensamente o

(11"1 cItma, de Natal, mas uma sugestão é Firenze, a 230 km de Roma,
3 sr.; a capital da Toscana. Nesta região come-se muito bem e

:a,:lj aprecia-se ótimos vinhos. E a programação de Natal torna o

5Ó;J evento inesquecível. Começa cedo, já no início de dezembro '

1éT Papai Noel já aparece às margens do rio Amo, tem ainda

miJ1 concertos de Natal e apresentações de canto gregoriano em

;0"' dl\(ersos locais da cidade. A decoração também merece ser

)s' observada, para isso nada melhor que caminhar pela cidade e

éT aproveitar para conhecer parte do patrimônio histórico e

Ij ultural de Fírenze.a. I

F� 1 a, rança, Dijoh é uma boa sugestão para o fim de ano. Os

e:� cOlI\erciantes promovem o "Marche de Noel" , de 3 a 24 de

�s

11

tO'ITE'SI� I
�s
•

I

I�,I, 1) Qu I
'

, , .

. �),: .

a e o nome do personagem VIVido por Paulo'
a\ Mlklos na' novela "Bang Bang"?
ri, a) Henaide

�r�l b) Kid Cadillac
c) Zorroh

e11 d) McGold
el
éil �IRonnie Marruda atualmente vive o Abílio em

é"!' ma Gêmea", Em qual dessas novelas ele fez sua
,; estréia em novelas?

�1"1 a) "Mulheres Apaix�nadas"a I b) "O Cravo e a Rosa"
erl c) "5 hen ora do Destino"d) "Coração de. Estudante"

�) QIual dessas bonitonas é a namorada de Marcos
.

a meira?
.

a}Danni Carlosb) Deni'se Mederos

dezembro. Pelo quarto ano,
'as ruas serão iluminadas e

decoradas e mais de 100
chalés de madeira

apresentarão aos visitantes
os produtos locais, vinho,
mostarda, embutidos e

artesanato. E mais uma série
de atrações, presépio, hóquei
e patinação no gelo, ateliês,
apresentações musicais e,

claro, Papai Noel. Dijon é
uma moderna cidade entre
Lyon e Paris, com 200 mil
habitantes. Tem vários

monumentos, museus e

todos os anos recebe vários

eventos de renome
internacional na área de
cultura, tais como festivais
de dança, teatro,
gastronomia etc.

Quem quer um fim de ano

animado, deve escolher

Portugal 'como destino, Já
em meados de novembro, a

Ilha da Madeira começa a se

preparar para o fim do ano.

A cidade do Funchal vira
um verdadeiro presépio em

tamanho real, as ruas
ganham luzes e depois são

decoradas com flores. Natal
na Madeira é símbolo de
música e festa, 'agitação que
se prolonga até a virada do
ano. Tem eventos culturais,
exposições temáticas, shows.
Para marcar o último dia do
ano, o anfiteatro da cidade
do Funchal é transformado

,

em um presépio com mais de
250 mil lâmpadas coloridas.
À meia-noite do' dia, 31, doze
badaladas marcam o início
de um novo ano. O

arquipélago de Madeira fica
no Oceano Atlântico, a uma
hora e vinte minutos de vôo
de Lisboa, com uma oferta
de mais de dez vôos diá�ios.
Em Dublin, a capital da '

- Irlanda, há muito para se ver

e fazer no fim de ano. O

presépio animado da Parnell

Square é parada obrigatória,
mas tem também corrida de
cavalos, badalar de sinos na

c) Gianne Albertoni
d) Amora Mautner

4) Recentemente uma modelo, que é surda,
foi apontada como um suposto affair do
jogador Honaldlnho, Quem é ela?
a) Isabelli Fontana
b) Brenda Costa
c) Letícia Birkheuer
dlAna Hickmann .

D. Em Dublin, a capitai da Irlanda, há muito para se ver e fazer no fim de ano. Não deixe de
dar uma olhada na ponte o R ia Liffey

D. Sem dúvida nenhuma um destino mais encantador para a época do Natal é a Suíça. Não deixe de
conhecer Zurique, chamada de cidade do Natal. E claro dê uma passadinha nos famosos Alpes Suíços

Igreja de Cristo na noite de 31 de
dezembro, concerto de gala no
primeiro dia do ano e animadas festas
nos pubs da cidade. Os amantes da
literatura sempre participam de uma

visita a càsa de James Joyce no dia 6

janeiro, foi nesta data e local que o

escritor escreveu "Os Mortos", um
dos contos de Natal mais elogiados de
todos os tempos"

Vale a pena visitar a Alemanha com a [>
família; no final do ano. Nesta época por

todo o país pode-se sentir o aroma de
amêndoas torradas, castanhas, pão de
mel, vinho quente para aquecer e uma

infinidade de objetos para comprar

Paulo Miklos

I
,

: 1,1 i

,SI!'!�P.
"

! I
Indústria e comércio demadeiras

312-0280
, -

______1�· � . � -t

5) Juliana Didonê fez par romântico com

<ele em "Malhação" e recentemente, na vida
real, eles assumiram o romance.Quem é
ele?
a) Márcio Kieling
b) Sérgio Hondjakoff

.

c) Guilherme Berenguer
d)Wagner Santisteban
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Recebeu à la Eu '.
,

B' b canstla no ultimo dia 30/10ar araWoh'gemuth filha de Ed d
r

Germano e Clêusa Lial . Parabéns!
uar o

atinha Ketlyn
'

Embelezando a �o�un�ifh� de Mario e Geneci
Hister com 1 anm o.

No último dia 25/10 completou 6 anos Jhoder
Nathan e no próximo dia 13/11 seu irmão Jefter
Jéferson completa 10 anos.Quem deseja muitas
felicidades e muita saúde são os seus pais Jéferson
e Eliane

epcaotorreiodopovo@netuno.com.br
,

iar fotos até Quarta às 12h)

Recebeu a 1 a Eucaristia no dia 23/1�, �Ivis
Gutknecht Padilha. Seus pais An:onlo e �ne e as

famílias Gutknecht e Padilha desejam multas

felicidade's e saúde

Completol,l 9 an�o�s�n�'�/�··.·••••Apa�ecida Lopes.S: u tm.lO dia 03/11, Letíciadesejam felicidades
us pais Janete e Lindomar

.. ,

No próximo dia 10/11, Charles Alan Mahs R hcompleta 9 anos Seus .

S
,oc a

desejam felicidades pais andra e José e suas avós

No último dia

24/lÚ,Ana
Paula pradi
Leutprecht

.

completou 6

anos. Parabéns
de sua Família

......-

No próximo.dia
05/11, Lanssa

Gabriela
Correa dos

Santos
completa 10

anos. Parabén.s
'dos pais

Roberto e Lorl e
do irmão
Odirlei

A fofinha
Anna Lúcia

Betdos
Santos,

completou 2,

aninhos no dia
01/11.

Parabéns dos
pais Sandro e
Giovana e dos

avós
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