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RETORNO NO ATAQUE

J

James desiste
da Itália e

chega hoje em

Jaraguá

mínima: 18°Euqênio Garcia
diz que Pedro

Garcia age como

líder do governo

mínima: 15°, Máxima:26°·máxima:25°
HOJE: AMANHÃ:

• Sábado de
sol e nebulosidade
variada sem previsão
de chuva

• Sexta-feira

nublada com alguns
-- 'períodos de melhoria

e chuva a qualquer
",":",":",' hora do dia• PÁGINA6 • PAGINA3

ALARME

Presídio de Jaraguá do Sul está superlotado
o Presídio Regional de
Jaraguádo Sul está como
dobro da capacidade de

lotação máxima

permitida. Há espaço

para 76 pessoas, mas

aproximadamente 150

estão presos, dezenas

dormem no chão. A

preocupação do diretor

do presídio, Ivo Ronchi,
é que a situação gere
rebeliões. Ele atribui a

superlotação ao aumen

to da criminalidade e a

. atuaçãomais rigorosa da
Polícia Militar.'SegundoI'

,ele, o número de presos
nunca foi superior a 120,
mas de três meses para cá

não ficou inferior a 143.
"A s i t u a.ç âo é preo
cupante". • PÁGINA 5

300 quilos
de alimento

apreendidos
o Procon realizou uma fis

calização nos supermerca
dos de Jaraguá do Sul. Para
surpresa do coordenador,
Juliano Nora, foram encon

trados 300 quilos de ali
mento fora do prazo de vali
dade. O que mais chamou a

atenção foi um produto
v,encido há dois anos.Por

epquanto o objetivo da
fiScalização é educativa,
mas a partir' do próximo
ano, os 'proprietários serão
autuados e multados o, .

valorvaria de R$ 300 aR$ 3
milhões. • PÁGINA 4
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E�EIÇÃO
Vereadores �omeçam definir os

candidatos para Mesa Diretora

No dia 22 de dezembro serão eleitos o novo presidente da

Câmara Municipal de Vereadores e os componentes da
Mesa Diretora. Em 2005, o vereadorRodolfo Gesser (PP),
então tido como presidente eleito pela maioria, foi surpre
�ndido por manobras de bastidores no dia da votação,
coordenadas pelo vereador Afonso Piazera Neto, quando
ainda no PSDB. O placar foi de seis votos contra cinco a

favor de Raulino, incluindo o voto de Piazera. Mas o grupo
que à época apoiou Gesser para a presidência, tenta

manter-se articulado para nova disputa em dezembro;
+embora-ainda-sem um nome definido. », ,."P'ÁGINA3

SEGURANÇA

Loja de computador é assaltada
pela segunda vez em 60 dias

• PAGINA4
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• Do presidente Lula, ontem em entrevista às rádios,confirmando o vaticínio de Delúbio Soares de que o mensalão"vai virar piada':

� O troca-troca acontecia porque as siglas
recebiam cargos dentro 'da hlerarqula da
Câmara ,conforme o tamanho da bancada

emendas ao Orçamento.
Enfim, tem sua vida

parlamentar. De 2002 para
2b03, foi uma esbórnia. Nada
menos do que 37 deputados
trocaram de sigla antes de
tomar posse numa clara

demonstração de falta de,

respeito como eleitorado. Os
mensaleiros PL e PTB

de partido antes da posse era

o tempo naTV em campanhas
eleitorais e no horário político
gratuito. O Tribunal Superior
Eleitoral também passou a

considerar as bancadas da

eleição, e não mais da posse.
A necessidade de formação

,de governos de coalizão não é

a única responsável pelo
fenômeno do troca-troca. Asbotnbaram depois da eleição

de Lula. O PL elegeu 26 próprias direções partidárias,

Soluções para a

bunanicultura

'SEXTA-fEIRA, 25 de novembro de 2005 CORREIO DO POVO

ao incentivar ou aceitar os

troca-trocas, terminam por

reforçar esta prática per

niciosa, que se transformou
num fator de desmoralização
das instituições e da política
brasileira. Muitos parlamen
tares, privatizam os seus

mandatos, transformando-os
em pequenos empreen
dimentos de interesses

específicos. Agem dentro dos

partidos e nos parlamentos
orientados _ por esses

interesses privados, agre
dindo de forma grave ar
sentido e o conteúdo repu-,
blicano que a ação política
deve ter.

Não e mais possível
aceitar que os partidos sejam
.meras legendas de repro

dução de interesses de indi
víduos e grupos, pondo em

,

segundo plano os interesses

das instituições partidárias e

da sociedade.

� Fim da negociata
I ' ,

; " ,

I E possível que a Câmara filiado em .outro. deputados em outubro de
dos Deputados esteja dando 'o troca-troca acontecia 2002. Em fevereiro de 2003
o primeiro passo para uma porque as siglas recebiam tomaram posse 34. O PTB
reforma política séria. Pelo cargos dentro da hierarquia bateu o recorde: elegeu 26 e

menos internamente, a farra da Câmara «ie acordo com o colocou 41 para tomar posse.
do troca-troca de partidos tamanho das bancadas no dia Um escândalo, mas algo legal
acabou. O projeto de resolu- da posse. Esses cargos ;ão e que era incentivado pelo
ção, 201/05, do deputado vitais para a vida política. Nas esdrúxulo regimento da
Bismarck Maia (PSDB-CE), comissões o deputado influi, Câmara. Outro motivo para
altera o regimento da Casa, apresenta projetos, aprova que o� deputados mudassem
constituindo-se, talvez, na
medida mais moralizadora
dos tiltimos anos em termos

de costumes políticos. Com
amedida, serão consideradas
as bancadas da eleição para
efeito de distribuição de

cargos em comissão d�ntro da
Câmara, bem como para a

eleição clã presidente e dos
outros integrantes da Mesa

- Diretora da Casa. Em

resumo, não haverá mais' o
menor ,atrativo ,para' um
deputado que se elege em

outubro por um partidó
tomar' posse, em fevereiro

,J/Se colocou na cabeça do povo braslleiro 'que havia mensalão. Virou até refrão de música':

I Fatos & Pessoas I
fernando Bond

'

Empresários, a base do
:
sucesso da exportação

B,rasília -"O progresso das exportações
se deve aos empresários que estão

presentes aqui': Com essa frase, Q

ministro do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio 'Exterior, luiz Fernando

Furlan, iniciou seu discurso na abertura
do 250 Enaex, Encontro Nacional de
Comércio Exterior, na Capital Federal.
Na ocasião' ele afirmou que .as
exportações brasileiras, entre 2003 e

2005, cresceram duas vezes a média
mundial. "Dizem que estamos

crescendo por causa do crescimento do

mercado internacional, por causa da

expansão da China, ou que estamos

surfando "apenas uma onda. Mas eu

repito: neste Governo, comércio

exterior é prioridade'; disse Furlan,
ressaltando que, enquanto as vendas

para a China aumentaram 5%, ·as

exportações brasileiras cresceram 22%.
O ministro exaltou a política do "olho
nó olho" que é concretizada através das
missões comerciais, consideradas por
ele um dos grandes motivos do
resultado positivo na balança. Segundo
ele, o maior "mascate" dos produtos
brasileiros é o próprio presidente lula.

Dinheiro para banana
Os R$ 2 milhões do Fundo Social, do
Governo do Estado, para revitalizar a área
da bananicultura de Santa Catarina, vão ser

repassados em 4 parcelas de R$ 500 mil,
nos meses de fevereiro, março, abril e
maio de 2006. A informação foi repassada
pelo secretário de Desenvolvimento

Regional de Joinville, Manoel Mendonça,
e pelo gerente Regional da Epagri,'
Onévio Zabot, durante reunião dos

produtores de banana, autoridades e

lideranças na SDR Joinville.

Metasalcançadas
"Não há nada que o Brasil produza que
alguém não queira comprar, o importante é
saber vender': Nos últimos três anos de

governo,mais de 15 mil empresas foram

representadas em missões comerciais no

exterior e mais de 550 feiras e eventos foram
realizados. O ministro aproveitou para
lembrar que domingo passado as

exportações brasileiras atingiram US$ 115

bilhões nos últimos doze meses,

aproximando-se da meta de US$ 117 bilhões

estipulada pelo Ministério do
,

Desenvolvimento. "Todo começo de ano,

quando nós estipulamos as metas, ouço
críticas de que elas são muito otimistas, que
não iremos alcançá-las" disse Furlan."Mas

sempre acabamos superando as metas';
completou.

Apesarde você
Agora, imagine que o Brasil consegue todos
esses resultados sem ter uma política de
comércio exterior, com dólar despencando,'
os juros mais altos do planeta, desrespeitando
as regras de incentivo preconizadas pela Lei
Kandir - enfim, fazendo tudo ao contrário -.

Por isso, a euforia do ministro catarinense se

justifica, mas o que vale mesmo é a frase de
sua autoria que abre esta coluna:"O progres
so das exportações se deve aos empresários
que estão presentes aqui': No que um dos

empresários presentes à solenidade não teve

dúvida de comentar: "Bem, pelo menos eles
reconhecem. Mas eu preferia o meu em

ações concretas desse GOverno':

Benefício aqui
Ao todo, associações de 13 municípios de

região Norte, Nordeste el Vale do Itajaí que
possuem produtores de banana serão

beneficiados com este recurso. O repasse
será feito pela Federação das Associações
dos Produtores de Banana de Santa
Catarina (Febanana) às suas filiadas nos

municípios.

Asmetas
Entre as ações que serão desenvolvidas
está a instalação de poços artesianos,
aquisição de máquinas para controle da

Sigatoka Negra, construção de casa de

embalagem com clirnatizadora, instalação
de sistema de comunicação via satélite

para internet, ampliação da pista de

aviação agrícola, compra de equipamentos
para agroindústria, consultoria para

.

estudos e estruturação dos pontos de
() .

monitoramento.
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OPINIÃO

Registros históricos comprovam que
existem cultivos de banana em Santa
Catarina desde o final do séculoXIX, nos
idos de 1890. Segundomatéria de jornal,
em 1914 já seplantavabanana em:Jaraguá

· do Sul. Existia banana nas terras ....

catarinenses antes ainda, mas como

prática de semi-extrativismo. A

bananicultura começou a ganhar
formato comercial no século XX e

expandiu-se a partir dos anps 70, graças
à assistência técnica, à pesquisa e ao desenvolvimento
tecnológico.
AEpagri teve importante papel nessa evolução. Dos anos

80 em diante, a produtividade da bananicultura mais que
·

dobrou. Em 1979, cada hectare produzia cerca de 10 toneladas
de banana. Hoje, a média por hectare é de 23 toneladas. Em i

2004 SantaCatarinaproduziu 660mil toneladas da fruta, Cerca
'

de 30% desse total é exportado 'para o Mercosul, principal'
mercado fora do Brasil.O restante abastece RioGrande do Sul,
Paraná e Santa Catarina - um percentual menor segue para �
outros estados. �

Temos hoje em SantaCatarina 'cerca de 5mil famílias que
sobrevivemexclusivamente da bananicultura e em sua grande .�
maioria são agricultores familiares, que tiram seu sustento da �
pequena propriedade. Se incluirmos as famílias que têm o cultivo fi
da banana como fonte de renda secundária, chegamos a 25 mil
famílias de produtores. A atividade gera cercá de 30 mil

empregos diretos e outros 30 mil indiretos, considerànd� a

movimentaçãodo comércio, a indústria, aprodução de insumos,
embalagens e transporte. JI

A bananicultura é muito mais representativa para Santa �
Catarina do que a produção demaçã, envolvemais produtores
e mais área plantada e, principalmente, é praticada pelo
agricultor familiar. Por isso temos reivindicado a inclusão da )

banana na divulgação e na propaganda institucional de Santa �

Catarina. Queremos que a banana apareça entre os produtos J:

típicos do estado, porque além de sua importância econômica
fi

e social, o fruto catarinense tem qualidade.
Em 2005 os bananicultor�s enfrentaram muitas

I I

.p
turbulências. A edição de uma portaria federal proibindo o ii
comércio do fruto em função da sigatoka negra (e a propaganda b
negativa que a doença acarretou) fez o produto catarinense q

encalhar e os preços despencarem. Fizemos diversas reuniões e fi

intervenções junto aoMinistério daAgriculnirapara corrigir ,J

alegíslação e obtivemos êxito. Uma nova portaria foi editada e fi

permite o comércio dos frutos nas áreas em que hajamitigação s

de risco.
Também fizemos intervenções para solucionar problemas

com barreiras fitossanitárias, tanto nos países do Mercosul
-

quanto internamente. Essas dificuldades foram vencidas e o

comércio liberado. Recentemente, atuamos em prol da
prorrogação das dívidas dos bananicultores com o Programa
Nacional da Agricultura Familiar (Pronaf). Entregamos �

pessoalmente o pedido ao ministro do Desenvolvimento :1

Agrário, Miguel Rossetto. E fomos, contemplados nessa "

I
'reivindicação com a autorização para prorrogação das dívidas [I !

em três parcelas anuais. 9

O principal problema dos bananicultores hoje é a faltaou i

insuficiência de técnicos para prestar assistência, uma G

providência que temos cobrado insistentemente do governo -i

do Estado. Outra questão que precisa ser pensada para garantir � .

, 1

o desenvolvimento sustentável da atividade é a organização I

dos produtores. ,

Santa Catarina consome apenas 28% da banana que produz )
e isso gera a dependência de mercado interno e de outros j

países. Temos incentivado a agtegação de valor na pequena "

propriedade para gerar alternativas de renda.A transformação )
·

do produto in natura, em pequenas agroindústrias, assim como

o artesanato com fibra de bananeira, pode ser um paliativo j

em algumas áreas. Mas temos convicção de que a solução para �

a maior parte das dificuldades dós bananicultores está na
i

organização em cooperativas. A grande transformação que

falta ocorrer na bananicultura é o associativismo, que pode
minimizar os problemas comerciais e as turbulências
enfrentadas pelo setor.

O deputado estadual Oionei Walterda Silva escreve às

sextas nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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... Positivo
. Propostas úteis: do deputado Sérgio
Godinho (PTBl. propondo a recon

tratação de servidores públicos já

aposentados, desde que qualificados,
dispensando concurso público. O

governador j.á. a.nunciou intenç.ão de

recontratar oficiais da PM; do presidente
da Assembléia Legislativa, Júlio Garcia

(PfL), reduzindo as alíquotas incidentes
sobre o feijão, o prato mais consumido;
do deputado Nilson Gonçalves (PSDB),

para que peças e acessórios de veículos

só possam ser comercializadas depois
da baixa do registro no Detran.

.

.... Diretas
Deputado Dionei Walter da Silva (PT)
defende eleições diretas para diretores
de escolas, 'evitando, segundo ele, a

partidarização na educação, embora, na
prática, nem sempre isso possa ser

evitado. Invariavelmente, na disputa
pelo cargo, há o engajamento político
partidário.Mesmo assim, a proposta bate
com o desejo da imensa maioria da

categoria. Uma pena que a fórmula

nunca tenha sido usada na composição
do secretariado de prefeituras, por
exemplo. Independente do partido, a

canetada sempre é política,

.... Alinhado.... Saia justa
No porto de Itajaí, a greve dos fiscais
do Ministério da Agricultura, que já
provocou mais de R$ 100 milhões de

prejuízos à economia catarinense. é
liderada por uma mulher, do PT. O

porto é administrado pelo ex-prefeito
de Blumena,u, Décio Lima (PT) e a

prefeitura governada pelo ex

deputado estadual Volnei Morastoni

(PT). Situação constrangedora,
embora não caiba culpa a nenhum
dos dois- questões salariais, neste
caso, são de competência' do
Ministério do Planejamento.

.... Ilusão
Com o aumento aprovado pela Câmara

dos Deputados aos militares das Forças
Armadas, retroativo a 10 de outubro, um

. soldado-recruta passa a ganhar salário
de R$ 189,00, ou seja, pouco mais da
metade de· um salário 'mtnimo. Na

verdade, o apelo publicitário' do
governo para que os jovens sigam
carreira militar como profissão é

enganoso. Salário razoável só para

quem cursa academias ou oficiais
efetivos. O Exército, por 'exemplo,
reduziu seu corítingente à metade por
falta até de verbas para alimentação.

O deputado José Carlos Vieira (PFL), que
já foi presidente da Casan no governo
Amin, há muito tempo anda coladinho ao '_ b
governador Luiz Henrique da Silveira. -:;

(PMDB), não só em peregrinações político- i "

administrativas pelo Estado,mas também
J'

em viagens internacionais. Ambos são de ) [J

Joinville, onde o PFL é partido atrelado ao

.

�
prefeito Marco Tebaldl (PSDB), a quem o ' f,

deputado já serviu como secretário. Vieira; -,

ex-crítico e ex-adversário político de LHS, ',r ,;
na condição de suplente assumiu cadeira

-.1 J.

na Assembléia Legislativa esse ano.
' f,

redacao@jornalcorreiódopovo,com.br
�.íI

Vereador pede detalhes sobre ��
a terceirizaçâo de serviços

INDEFINiÇÃO

Vereadores articulam apoios
para eleição da mesa diretora

) -..

_.1_.

;1�,
Através do encaminhamento de um;)
pedido deinformações, ele quer qQt?i
oExecutivo responda qual o univers'QJ

.

da contratação de serviçof:'l
terceirizados, comparativamente adJo
dois últimos meses de 2004. "Indag6]
quantos contratados havia emn

'novembroedezembrodoano passadOn f
quantos são agora e qual o custo pa�b
os corres domunicípio àépoca e hoje:'(O
disse o vereador, Posteriormente, com
base em salários pagos pelomercadõ' J
de I trabalho na iniciativa privada,
Eugênio pretende

levantar.númer�comparativospara se saber se aprática,
de fato, barateia custos como afuma a

'

Prefeitura.O vereadorestranhou que Isó naultima quarta-feira oExecutivo I

tenha enviado àCâmara projeto que I
legaliza as contratações já feita,�" !
embora as pessoas já estejam f
trabalhando. (Celso Machado) I
_�_�FO�TO�S�A�RQ_.uIVO CORREIQ/CESAR JUNKES

}ARAGUÁ DO SUL- A

, teréeirização de serviços em vários

setores domunicípio tem provócado
seguidos questionamentos entre

vereadores das bancadas de oposição.
Recehtemente, o vereador Carione
Pavanello (PFL) levantou dúvidas
sobre a contratação de' empresa de
São Paulo, que utiliza. servidores

(merendeiras) da Prefeitura de

Jaraguá do Sul denunciando,
inclusive, contratos rompidos ou sob
suspeita em várias cidades, incluindo
a capital catarinense.O questiona
mentoprovocou a ida da vice-prefeita
Rosemeire Vasel (PL) à Câmara

'recentemente', para explicar a

legalidade do procedimento no

entendimento da Procuradoria

Jurídicadomunicípio. Rosemeire, que
'assinou o contrato quando exercia o
cargo de prefeita interinamente,
visivelmente irritada disse que não

aceitava a acusação de ter cometido
irregularidades e que o vereador, antes
de precipitar denúncias (falsas; no'
entendimento dela), de�eriaprocurar
conhecer o conteúdo do documento
e seu embasamento jurídico.

Pavanello respondeu que era

exatamente o que estava fazendo no

que toca �o papel do vereador, ao
sugerir a presença daVice-prefeita no
Legislativo.Mas, agoraoassuntovolta
àpautado plenáriodaCâmara. Dessa
vez, a iniciativa e a desconfiança vai

. assinadapelo tucanoEugênioGarcia.

Eugênio Garcia (PSDB), Carione
Pavanello (PFL), Dieter [ansen e o

próprio Gesser, ambos do PP.

Ontem, o vereadorPedroGarcia
disse que "conversas já existem" e
que não descarta apossibilidade de

disputar o cargo se perceber que terá
o apoio que imagina. Aliás, se a

candidatura de Rudolfo Gesser
tivesse sido vitoriosa, o peemedebista
teria reais chances de assumir a

presidência da Câmara por acordo
feito à época.

Em seu .quarto mandato
consecutivo de vereador, Pedro
Garcia diz ser "um soldado do

partido" até mesmo para uma

candidatura a deputado estadual.
"Minha vida tem sido inteiramente
voltada às causas comunitárias, todos
os dias, todas as horas", declarou,
acrescentando que uma pesquisa

,

já realizada o coloca em bom
conceito junto ao universo de

pessoas pesquisadas.
"O Pedro (Garcia) mais parece

líder de governo que vereador de

oposição", disse o vereador tucano
Eugênio Garcia, quando indagado
pelo Correio do Povo sobre a

eleição no Legislativo, irritado com
postura do peemedebista que estaria '

CELSO·MACHADO

.. Novo presidente
pode sair de

grupo derrotado
no ano passado

}ARAGUÁ DO SUL- Até dia 22

de dezembro, a Câmara de
Vereadores deverá eleger a nova
Mesa Diretora e, também, o

substituto do atual presidente,
, Ronaldo Raulino (PL), para
mandato de U)1l ano. Em 2005, o
vereador Rodolfo Gesser (PP),
então tido como presidente eleito
pela maioria, e o grupo que o

apoiava foram surpreendidos por
manobras de bastidores no dia da

votação, coordenadas pelo
, vereador Afonso Piazera Neto,

quando ainda no PSDB. O placar
foi de seis votos contra cinco a favor
de Raulino, incluindo o voto de

, Piazera. Mas o grupo que à época
apoiou Gesser para apresidência,
tenta manter-se articulado para
nova disputa em dezembro, embora

, ainda sem um nome definid�.
\

Deste grupo, fazem parte os

vereadores PedroGarcia (PMDB) ,

Eugênio Garcia diz que Pedro Garcia parece líder do governo

se apresentando em comunidades
afirmando paternidade sobre obras
do Estado. e do município
reivindicadas também por outros

vereadores. "Por enquanto, somos

quatro (referência a ele, Pavanello,
.

Dieter e Gesser), somos minoria,
,

mas vamos tentar um dos nossos",'
resumiu o tucano que, a cada

eleiç'ãci proporcional, divide votos
com Pedro Garcia.

O vereador e presidente do
diretório municipal do Pp, Dieter
Janssen, adianta que não usará de
expedientes escusos no processo

eleitoral do Legislativo. "Não é de
, minha índole negociar votos em

troca de favores", avisa. "Vamos
articular, mas de forma limpa,
transparente", emendou. Janssen é

pré-candidato a deputado estadual.
A confirmar o nome,

provavelmente não entrará na lista
dos pretendentes ao comando da
Câmara que fazemparte do grupo
que apoiou Gesser em 2004, já que
a campanha exigiria dedicação
integral. Entre os cinco, Carione
Pavanello e Eugênio Garcia já
OCuparam o-cargo.

. ,i\_'
Cacá foi primeiro a pedir explicação'.

j!1'i!
.

Juíza arquiva ação contra o prefeito Mário Peixer PSDB quer discurso único
, partidos) entenderam que dessa
forma

.

poderiam assumir

Guaramirim. Espero que na

próxima eleição eles possam

apresentar discursos.convincentes
e, aí sim,' tentar conquistar a

simpatia da população", concluiu
o prefeito. (Carolina Tomaselli e

Celso Machado)

GUARAMIRIM_ A juíza'Karen
Schubert decidiu pelo arquiva
mento de açãomovida pela coliga
ção Guaramirim Para Todos, for
mada pelo PT e PMDB, pedindo a

cassação do prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL), acusando-o de

autopromoção através de revista
patrocinada pela Prefeitura e

publicada em junho de 2004, três
meses antes das eleições, contendo .

relatório da prestação de obras e
(

serviços. O promotor da Fórum da
Com�rca de Jaraguá do Sul,
Leonardo Lessmann havia,

apresentado parecer favorável à

cassação de Peixer. A ação foi
protocolada no dia 17 de dezembro
do ano passado no cartório da 60a

ZonaEleitoral pelos presidentes dos
diretórios do PMDB e PT, Ivo
Ranghetti e Charles Longhi,
respectivamente. A revista trouxe

corno título do editorial a fras� "Rumo

Certo", expressão que teria sido.usada
como slogan de campanha do

pefelista e dos candidatos a vereador '

da aliança PFL e PP.Amesma frase
também 'teria sido veiculada em

"santinhos" ,distribuídos por
candidatos da coligação.

Uni. dia antes de o.promotor'
apresentar seu parecer, a juíza
titular, Karen Schubert,
determinou que fosse colhida a

assinatura' do vice-prefeito José
Joaquim Fernandes (PP), também
alvo da ação e que não teria

assinado a procuração do advogado
que o representa pata dar
continuidade ao.processo. Ontem;
a juíza Karen Schubért anunciou
o arquivamento da ação, julgando
a improcedente. O prefeito Mário
Peixer disse que se sentia satisfeito

pelo restabelecimento da verdade
de uma eleição; "limpa e correta",
referindo-se a coligação PFL'e PP.
"Por maioria absoluta de votos

fomos reeleitos (ele e ó vice-prefeito
José Joaquim Fernandes) e

restabeleceu-se, também, a

verdade das urnas",acrescentou.
Dizendo que era isso mesmo que
esperava da Justiça, Peixer evitou
ataques aos partidos autores da

ação, o PMDB e o PT "Eles (O'S

}ARAGUÁ DO SUL- O
coordenador regional do PSDB

(Partido da Social Democracia

Brasileira), Vicente Caropreso,
participou ontem à tarde, em

[oir.ville, de encontro estadual dos
tucanos, levando uma preocu

pação quanto 'a seguidas
declarações veiculadas. pela
imprensa sobre candidaturas no

ano que vem. Caropreso entende
como necessária a uniformização
do discurso para evitar mal
entendidos. "Não 'se pode ficar
falando nesta ou naquela
candidatura, nesta ou naquela
coligação", defendeu o ex

deputado federal,' quando tudo
ainda depende damanutenção ou

não do sistema de verticalização-')
partidos coligados na disputa pelo;1
Presidência da República obrígam-;
se, hoje, a manter 'as mesmas
coligações nos Estados.

.
'-"

"Sem a verticalização, '�;1
tendência do PSDB é coligar coÍlf
o PMDB (os tucanos fazem part�í\
do governo de Luiz Henrique da')
Silveira), mas, se no plano nacionàic
a coligação for feita com o PFl:ll
por exemplo, estaria descarta'da-1
essa possibilidade" .. Sobr�1

, candidaturas, Caropreso disse qu,e l
o; tucanos de Jaraguá é regi���
deverão apoiar a reeleição d?'I
deputado federal Paulo Bauer, qu�
recentemente filiou-se ao partido ,

egresso do PFL (CelsoMachadQ)
;',1

1::'1
Peixer aliviado com decisão

Transporte Estudantes

Joinville cf Microônibus
* Positivo', * Sociesc (Tupy)

Transporte Esco�ar
e Universitário

Jaraguá do Sul clVans .

* Unerj * Fatej * Capeg

..-..-.•..-�....

LUIUII/:··
transporte e turismo
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CORREIO ECONÔMICO
Projeção Breithaupt
Para este final de ano; as Lojas, Hiper e Supermercados Breithaupt
projetam um crescimento nas vendas, na faixa de 12% com

relação ao mesmo período de 2004.Como em anos anteriores a

pro.cura deve estar concentrada em,cestas de natal, champagnes,
vinhos, panetones, chocolates, aves natalinas, como perús e

chesters, brinquedos, celulares e eletrodomésticos. Ventiladores
e condicionadores de ar devem representar bom-volume em

vendas, devido à previsão de aumento de calor para este verão,
com relação à mesma época do ano passado, segundo
expectativa da empresa. A rede também aposta na venda de
muitos aparelhos de OVO, e televisores de plasma tv de plasma,
influenciado também pela proximidade. da Copa do Mundo de
Futebol que inicia em junho de 2006. A empresa preparou preços
especiais e condições de pagamento que devem impulsionar

iinda mais as vendas.
'

� 3° Salário . Mud�nça
As Lojas, Hiper e

_

Supermercados Breithaupt
pagam hoje a primeira parcela
do 13° salário do
ano.Atualmente a rede conta

com mais de 1.300

colaboradores, que compõem
. suas 15 filiais; presentes nas

cidades de Jaraquá do Sul,
Guararnlrirn, Joinville, Brusque,
São Bento do Sul, Mafra e

Canoinhas, além de seus'
vendedores externos

espalhados por todo o estado,
de Santa Catarina.

o consumidor tem um valor

por chamada que independe
do tempo de duração.
Atualmente, o consumidor
paga o referente a um pulso
por ligação nesses casos.

Com a migração de sistema,
ele pagará o equivalent-e a

-dois minutos por 'chamada. A
Anatei estimou que 100

pulsos são equivalentes a
200 minutos.

I
I

Adiamentó
Por outro lado, o Idec
(Instituto de Defesa do

Consumidor) criticou a

decisão da Anatelde adiar a
troca da cobrança de pulsos
pela de minutos, que estava'

marcado para entrar em vigor
em janeiro, mas só irá ocorrer

entre março e julho. A
advogada do Idec disse que
as operadoras tiveram tempo
de sobra para se adaptar ao
novo sistema.

(Telefone
De acordo com a Anatei, as
Jlqações continuarão mais

!baratas entre Oh e 6h de

\seg\Jnda-feira a sexta-feira,
entre 14h e 24h no sábado e

�urante todo o dia nos

:Jdomingos e feriados.Nos
?horários reduzidos, a cobrança
Será por chamada atendida,
'independentemente de sua

duração.
redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

Procon apreende 300 quilos
de alimento fora do prazo

MARCIA BENTO

� Produto exposto
na prateleira, estava
vencido há. dois anos,

irreqularldade é grave

"}ARAGUÁ DO SUL - o Procon
realizou durante esta semana uma

fiscalização nos supermercados de
cinco bairros da cidade. Para

surpresa do coordenador, Juliano.
Nora, foram encontrados 300

quilos de alimento com o prazo de
validade vencido. SegundoNora,

.

este é um sinal de que outras

irregularidades possam acontecer

O que mais chamou aatenção foi
um produto vencido há dois anos.

O coordenador disse que por
enquanto o objetivo da fiscalização
-é educativa, mas a partir do
próximo ano, os proprietários serão
autuados e multados, o valor varia
de R$ 300 a R$ 3 milhões
dependendo da gravidade. Muitos,
dos produtos apreendidos são

destinados 'às crianças como

bombons, salgadinhos e derivados
do leite."Sabíamos que iríamos
encontrar coisa errada, mas 'não
imaginávamos que fosse tanto".

O coordenador ainda não
definiu a data que os alimentos
serão descartados" mas o local
escolhido foi o lixão, os produtos

SEXTA-FEIRA, 25 de novembro de 2005

FISCALIZAÇÃO NOS MERCADOS

Maioria dos produtos apreendidos são destinados às crianças como chocolates e salqadinhos
serão desembalados, para evitar

que alguém acabe consumido e

causando mal à saúde.

Informações descritas no rótulo
ou embalagens de alimentos e

produtos em geral são muito

importantes e, se não verificadas
corretamente, podem colocar a

saúde em risco. O Código de
Defesa do' Consumidor, (CDC)

tem com uma de suas deter

minações básicas a informação
clara e precisa. O rótulo é o

instrumento de' comunicação
utilizado pelo fabricante para
informar a composição, quan
tidade, modo de usar, forma de

conservação, prazo de validade,
data de fabricação, lote, rotulagem
nutricional, nome, endereço e o

Cadastro Nacional de Pessoa

Jurídica (CNPJ) da empresa'
fabricante, além de possíveisj
advertências sobre os riscos à saúde.
O consumidor que encontrar)

.

algum produto fora da validade em

algum estabelecimento comercial
deve reclamar junto aoproprietários
da loja e exigir a substituiçâos
imediata do produto.

Vereador entrega código do ,consumidot no Procon
• Cotação U$$ Compra Venda }ARAGUÁ 00 SUL- O secretário ,Legislação Correlata, pará o

.

fiscalização feita à leimunicipal que meses de abril, maio e junho desse
Comercial 2,240 2,242 .. da mesa diretora da Câmara coordenador J1uliano Nora, .

o sub- regulamenta o horário de anoo vereador entregou nas portas
Paralelo 2,340' 2,437 ... Municipal de Jaraguâ do Sul, coordenador André Ferreira e a fiscal atendimento nas filas dos bancos. das agências bancárias material.,

'I Turismo 2;190 2,340 .. vereador [urandir Michels(PT), o Cristiane Stammerjohann. O Entre os dias 5 e 12 de cadamês informativ'o esclarecendo �):
\ Lika, entregou ontem no Procon, vereador também entregou emmãos o tempo de espera nas filas não deve pop.ulação sobre a lei. O Procon já,,;• Cotação Euro Compra Venda cartilhas do Código de Proteção ,paraNora umoficio emitido pelo seu ultrapassar 15 minutos e'nos demais autuou as agências bancárias que,;

2,639 2,642 ... e Defesa do Consumidor e gabinete parlamentar destacando a dias do mês até 30minutos. Nos não cumprem a determinação.
·CUB RS: 861,67 (novembro)

Câmera filma assalto à loja de computadores em Jaraguá do Sul
'fi'

d'·

·Indices Pontos Oscilação IJ.:!,,

\

Boves�a 31.994 0,01% {I�.. JARAGUÁ DO SUL- Na ma- monitores. A Ação levou menos previsão é.que o prejuízo chegue a em entrevista para RBS TV, que 0,1
DawJaDes 10.916 '0,41% A drugada de ontem, uma loja de de30 segundos. O sistema de vídeo R$15miL fato comprova o aumento da,q

.. computadores foi assaltada na
ir

Dasdaq 2.259 0,29% gravou o assalto. A fita deve ser Esta foi a segunda vez que a criminalidade e que nem mesmo ,�

• Poupança (%) 0,7200 cidade. Três homens invadiram o entregue à polícia para facilitar a loja foi assaltada em 60 dias. O todos os equipamentos de seguran;,�, , local levaram computadores e identificação dos criminosos. A proprietário, Nilton Natali, falou ça foram capazes de evitar o assalto. 'o
;

J

"

"

Funcionários da UFSC pedem apoio do Governo doEstado
DA REDAÇÁO - Representantes

do Sindicato dos Trabalhadores da
Universidade Federal de
Santa Catarina (Sintufsc)
entregaram, ontem, ao chefe de

'gabinete da Secretaria de Estado da
Educação, Ciência e Tecnologia,
Orival Prazeres, umoficio solicitando

ao secretário Diomário de Queiroz
interferência junto ao Governo
Federal para que abra negociações
com os servidores em greve há cem'
dias. Ex-reitor da UFSC e ex

presidente da

Andifes, Queiroz não recebeu o

Sindicato porque estava em

'[,,'

para os trabalhadores aposentados,
-

hospitais universitários, Plano",
Nacional de Educação e,direitost
sindicais.

No doc�mento, os sindicalistas
ressaltamo fatodos servidores fedeÍaisd;
estarem sem reajuste salarial há llr,q
anos

-

e sem data-base.)

Gramado (RS), onde participa da
última reunião do ano do Conselho
Nacional de Secretários de Estado
(Consed).

Anexada ao documento, está a

.

pauta dê reivindicações da categoria
composta por sete itens: carreira,
financeiro, concursopúblico, políticas

PATROC;NIO:

26.NOV
SÁBADO!CDlcci

APRESENTA

�11t�:www,
4::CHYPNO.
::se COM.
_"FI

ANOSHYPNO
Da-?;!Ítb

sit:ecombat:_com�br

jaraguá do sul I
maringá '

porto alegre

LlNE-UP:

PistaOt

+ Denise Konzen
+ Haris (L;:iUS Rec. - UK)
+ Paco Osuna - Espanha
+ SPITFIRE - Argentina

Pista 02

+ Teclas (Res. Pacha) - Arg.
+ Denise Konzen

INGRESSOS ANTECIPADOS: FEMININO: R$10,oo - MASCULINO: R$ 15,00
Os ingressos poderão sofrer.alterações no preço sem aviso prévio,
• LOCAL� COMBAT - Walter Marquadt, 1400 - Jaraguá do Sul
Reservas: (47) 8806-8&99- Início: 23hOO

.

• Jaraguá do Sul: Coice i (Rua Reinaldo Hau, i 44).«47) 3275-1070)
Delta Cell Claro (Shop. Breithaupt)
Mime Matriz (Rua Walter Marquardt)

,

• Joinvílle,: Coleei (Shop, Mueller) «47) 345�-8050)
• Guaramirim: Posto Maioehi
• B. Oarnboriú; Coleei (Rua 1500) «47) 3264-7203)
• Blumenau: Coleei (Shop. Neumarkt) «47) 3326·}447)
• BrusquerColcci (Shop. Graeher) «47) 3351-2668)
• Itajaí: Coleei (Shop, ltajal), «(47) 3349-2237)
• Curitiba: Coleei (snop. Estação) ((41) 3026-3944)
• Fpolis.: Coleei (Shop. Beiramar) «(48) 3324-0291)
NÃO USE DROGAs'. BEBA COM MODERAÇÃO,

'/

��"�
colcci

APOIO;

!NOSlãA
HOTEL OFICIAL:

_1:1-
Saint Sebastian

"lo" "

�flSljRV"S
, .. "t.lH�··I��(t
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FATO INÉDITO

Os presos trabalham para empresas da cidade, a medida deve diminuir risco de rebelião

aproximadamente 150 estão

distribuídos em 38 celas, com duas
camas cada. O resultado: dezenas
de presos estão dormindo no chão.
O fato, inédito no presídio,
inaugurado em 1996, preocupa a

. diretoria e o ConselhoComunitário

Penitenciário, que está buscando

soluções' para o problema,
responsável por rebeliões em outros

presídios do país.
O diretor do presídio, Ivo

Ronchi, atribui a superlotação ao

aumento da criminalidade e a

não depende de investimentos

públicos, o. que deve favorecer a

aprovaçãopeloGovernodoEstado, já
que os recursos vão ser repassados
pelasempresas, algumas jáabordadas
e que demonstraram interesse. Pelo
projeto, cada módulo terá 12 celas',
com três camas cada, e uma

capacidade para 36 presos, número

que, segundo Ronchi, poderá ser'

ampliado para até 50. Já o andar

superior servirá comoáreade trabalho
dos presos, que serão contratados pela

. empresa financíadora domódulo "O

presonãogera tantos encargos como

umoutro funcionárioenão temdireito
a reclamantes trabalhistas. O
investimento retoma emmenos de

um ano", apontou as vantagens.

Projeto Âncora, através do qual o
preso passa a se adequar coma rotina

de trabalho e sai preparado para o
.

mercado", informou. Segundo o juiz,
a inserção domercado de trabalho é

uma das maiores dificuldades

enfrentadas pelo ex-presidiário, que
acaba retomando à criminalidade,
processoqueHéliodenominou "prisão
perpétua". "Não .se combate a

criminalidade com polícia, mas com
a política econômica, com emprego,
trazendo o indivíduo para a

cidadania", defendeu.
O juiz informou que está con

tatando empresas demédio e grande
porte e, até o fimdomês, pretende fir
mar convênio com dez empresas. "A

gente não pode ser só parte doproble
ma,mas da solução", defendeu.

atuação mais rigorosa da Polícia

Militar, "que está se desdobrando,
embora o efetivo esteja
deficitário". Segundo ele, o

número de presos nunca foi

superior a 120; mas de três meses

para cá não ficou inferior a 143 .

"A situação é preocupante. Não

tem onde colocar mais presos",
revelou.

Segundo Ronchi, com larga
experiência em 'sistema penal, é

oferecido todo acompanhamento
jurídico necessário aos presos, que,

Projeto de Módulos de Trabalho

Ivo preocupado com lotação

Programa- de Assistência ao Egresso

Hélio estuda novo Programa

Número de presos é o dobro da capacidade

Os próprios presos aumentam o muro com ajuda de funcionários da prefeitura municipal

inclusive, são informados 15 dias
antes do término do cumptimento
da pena, o que impede a

permanência dos mesmos rio
presídio além do tempo necessário.
"Não há presos em situação
irregular que estejam desas-

\ sistidos", garantiu, informando que
o juiz de direito Hélio David dos

Santos realiza inspeções mensais
para verificar, entre'outras coisas,
situações de maus tratos e presos
indevidamente.

O diretor admitiu que a

superlotação favorece tumultos,
brigas e até uma possível rebelião,
mas lembrou que as operações
"pente-fino", a exemplo da reali
zada ontem, tentamevitar este tipo
de situação. Ronchi também disse

que os presos recebem benefícios
como assistência médica, jurídica
e até trabalhá, o que tende- a

minimizar os problemas. "Nâo deve
acontecer, mas não há garantia de

que não vá ocorrer uma rebelião",
declarou Ronchi.

O juiz de direito Hélio dos

Santos concorda com o diretor do IIpresídio e disse que a superlotação
Icarcerária "é um fenômeno que

preocupa e que Jaraguá do Sul I
nunca teve" e cria uma si,tuação I
delicada do ponto de vista' I
administrativo. "Começam a s� i
misturar 'os presos mais com os '

menos perigosos e pode haver o
i�ício de rebeliões. É preocupante
do ponto de vista carcerário e hoje
aqueles presos não têm condições
de serem liberados rapidamente", _

afirmou.

� Espaço é para 76 I

mas 150 estão

presos. Dezenas

dormem no chão

]ARAGuÁ DO SUL - O Presídio

Regional de Jaraguá do Sul está
com o dobro da capacidade de

lotação máxima permitida. Há
espaço para 76 presos, mas

Odiretordo Presídio, IvoRonchí,
informou que o Conselho
Comunitário Penitenciário

.

desenvolveu o P�ojeto Módulos de
Trabalho, paraampliaçãodonúmero
de celas em parceria com o setor

privado dómunicípio.O projeto, que
está pronto excetuando detalhes
hidráulicos e elétricos, será enviado
nos próximos dias para aprovação da
Secretaria estadual 'de Segurança
Pública e Defesa dó Cidadão.
�doRonchi, o secretárioRonaldo
Benedet já tomou conhecimento e é
favorávelaoprojeto, inéditono país.
Conflrrrul_da a aprovação, a previsão é
de que as obras comecem depois do
camaval.

,

, Ronch] explicou que a proposta

; Outro projeto que começou a ser
desenvolvido, agora oficialmente, é o
Pae (Programa de As�istência ao

Egresso), que pretende reduzir a

reicindência criminal e, com isso,
.

Contribui!-para preservar a qualidade

�evi�ada população. "O projeto já
nClona informalmente há tempo,

COm aParticipaçãode empresas como
aWeg,Marisol e Duas Rodas e agora
estamos ampliando e formalizando
estes conYênios", explicou o autor da
proposta, juiz de direitoHélioDavid
dosSantos.

O programa é realizado através
de um acordo entre o Conselho
COmu . / .

.

llltano, o juiz de execução e a
empresa, que se compromete a

Contratar té d .

íoda e OlS egressos nopen o
de um ano HEI

.

/. .

. e estamnrnamente ao

Leilão - Subseção Judiciária de. Jaraguá Do Sul - Vara Federal
20 Leilão: 30 / NOVEMBRO / 2.005 -09:00 horas - A QUEM MAIS OFERTAR, DESDE QUE NÃO A PREÇO VIL.

Local: R.Amazonas, nO 60 - Centro, Jaraguá do sul/se
Leiloeiro: VICENTE ALVES PEREIRA NETO/LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL E RURAL- matrícula AARC/028 - Fone (47) 3026-1615.

NOS BENS RELACIONADOS ABAIXO:
,

Faz saber igualmente que nos processos em que é Exeqüente o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a arrematação poderá ser parcelada,
de acordo com a Lei 9.528,. de 10/12/97, que deu nova redação ao art. 98 da Lei 8.212/91

.

Faz saber igualmente que nos processos em que é Exeqüente a Fazenda Nácional, a arrematação também poderá ser parcelada, de acordo com

a Lei 9.528, de 10/12/97, que deu nova redação ao art. 98 da Lei 8.212/91, com a Portaria n° 262, de 11/06/2002, da Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional, e com a Lei 10.637, de 30/12/2002, que no seu art. 24 alterou o art. 3° da mencionada Portaria.

IMÓVEIS: 1) terreno situado em Guaramirim-SC, contendo a área de 1.867,50m2, fazendo frente em 30,00 metros com a Rua Rui Barbosa, matricula

00 CRI de Guaramirim sob o n° 11.126; 2) terreno situado em Jaraguá do Sul-SC, localizado no lado par da 'Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, com ,

área-de 485,00m2, matrícula n° 26.901, do CRI de Jaraguá do Sul, construído um galpão de alvenaria industrial com 549,00m2; 3) terreno situado no

Município de Guaramirim-SC, localizado no lado esquerdo da Rodovia BR 280; com área de 18.987,90m', matrícu'la -n° 3.979, do CRI de Guaramirim,
edificado úm galpão em alvenaria, com área construída de 4.500,OÓm2; 4) terreno situado em Jaraguá do Sul-SC, no lado par da Rua Waltér Marquardt,
com a área de 1 :880,00m', matriculado no CRI da Comarca de Jaraguá do Sul sob n° 27.238; terreno em Jaraguá do Sul-SC, contendo a área de 800,00m',
localizado no lado par da Rua Walter Marquardt, matriculado no CRI da Comarca de Jaraguá do Sul sob nO 19.690, ierreno situado em Jaraguá do Sul-SC,
no lado par da Rua Walter Marquardt, com área de 60,65m', matriculado no CRI da Comarca de Jaraguá do Sul sob n° 27.519, totalizando uma áreade

2.740,6Sm', sendo identificados pela mesma matrícula junto ao cadastro da Prefeitura Municipal (nO 356). Edificados com uma construção em alvenaria

com área construída de 1.549,58m'.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: 02 teares circular, marca Orizio, modelo John, com diâmetro de 30x24, 2220 agulhas, 96 alimentadores; furadeiras de

botães; refrigerador de água para padaria;modeladora de pão francês; máquina fatiadora de frios; tear circular,marca Mayer do Brasil; tear circular,Orizzio;
forno contínuo; máquina para furar e tornear botões; máquina injetora; moldes. para fabricação de plugs; prensas diversas; ferramenta terminal; máquina
de desmontar cabo; furadeira de bancada; moldes de alumínio e aço; máquina de solda MIG; extrusora para perfis e tubos; tear circular, marca Schick

Bin; matriz de ferro, para estampo de vassoura mágica; máquina overloque, marca Brother; máquina de cortar debrum; máquina pneumática de pregar

botão; caldeira n° 1442-H, categoria B, DRTSC n° 151, PT 8 ?tm, marca WECO, nO 125, fabricada em 1976; balcão frigorífico; mesa térmica para buffet; 02

fogão semi-industrial; conjunto de matrizes de ferro; 02 betoneiras; mini batedeira de cereais; máquina de costura industrial reta; 02 máquinas de

costura Over Lock.
•

VElcULOS: veiculo VW Voyage LS, placas LYU1344, álcool, modelo 1983; Automóvel marca VW/Fusca 1300 L, ano/modelo 1981/1981, placas MAP-3844,
RENAVAM 556877110; Caminhão, marca Fiat, modelo. FNM 180, ano 1979, Renavam n° 522055893, placas ABH 9343.

ELETRODOMÉSTICOS: geladeiras; frigobar; TV 21':

DIVERSOS: madeira marfim seca; (6134) blusinhas; moldes e contra moldes em fibra de vidro; diversos sapatos femininos e masculinos, sandálias, tênis,
chinelos e sapatos infantis, chinelos e tênis adulto; malha confeccionada; 60.000 tijolos; tecido peluciado; 1.150 Kg de banana seca..
MÓVEIS: mesas de escritório; estantes de aço; móveis diversos para escritório.

'

INFORMÁTICA: microcomputadores diversos; impressoras diversas; central telefônica; scanner; fax; autenticadora.
os BENS RELACIONADOS ABAIXO NÃO PODEM TER O VALOR DA ARREMATAÇÃO PARCELADO

IMÓVEIS: 1) terreno situado em Jaraguá do Sul-SC, matrícula nO 33.409 do CRI de Jaraquá do Sul/SC, com área de 20A02,00m2, localizado nos fundos

da Rua João Carlos Stein (final da Rua Mathias José Martins). bairroJaraguá Esquerdo, OBS:O imóvel acima descrito, constitui um campo de futebol com

arquibancadas de alvenaria; 2) terreno em formato de um trapézio, matriculado no CRI de Jaraguá do Sul sob o nO 426, situado no lado ímpar da Rua

João Tosini, em Corupá-SC, fazendo frente com 137,00 metros com a Rua João Tosini, contendo. uma área de 2.720,00m'; 3) terreno situado na Estrada

Caminho Pequeno, em Corupá/SC, registrados nesta Comarca sob nO 3.790e 31.241, L 3-P.lmóvel registrado nó Livro 3-R, de Transcrição das Transmissães

de Imóveis, sob o nO 34.751, do CRI de Jaraguá do Sul/SC; 4) Éxec. Hip. terreno correspondente ao lote nO 38 da quadra n° 07 do Loteamento Centenário,
situado em Jaraguá do Sul-SC, no lado par da Rua 290, com área de 462,00m', edificado com uma casa de alvenaria, com área de 120,00m', registrado
no CRI de Jaraguá do Sul sob o nO 3.167; S) terreno situado em Guaramirim-SC, fundos do lado ímpar da Rua 28 de Agosto, com área de 163,90m',
matrícula n° 15.502, do CRI de Guaramirim/SC; 6) terreno em formato de triângulo, contendo a área de 236397m', situado no lado ímpar da Estrada

Pedra de Amolar, na cidade de. Corupá/SC, matricula nO 7733, CRI de Jaraguá do Sul/SC; 7) terreno, contendo a área de 360.000m', situado na Estrada

Pedra de Amolar, na cidade de Corupá/SC, matricula n° 34.313, CRI de Jaraguá do Sul/SC; 8) terreno situado nos fundos da E;trada Itapocuzinho, lado

esquerdo de quem segue ltapocuzinho - Jaraguá, bairro JoãO Pessoa, e a 12km do centro de Jaraguá do Sul, com área total de 250.000,00 m', matrícula

nO 5841, do CRI de Jàraguá do Sul.
.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: máquina de costura reta e industrial; aparelho de massagem; globo cozinhador de .doces; compressor de ar, 200 libras;

máquina de ralar laranja; filtro de agua; bomba hidráulica; transformador com entrada para 3BO Volts; mesa seco térmica.

ELETROELETRÓNICOS: antena parabólica; TV 20'; 21" e 29"; máquina de lavar; máquina de lavar louça; vídeo cassete; Freezer; aparelho de som AIWA; ar
. condicionado. '�,
VEíCULOS: Caminhão, marca Ford, modelo 7000, ano 1977, placas D03100, renavan 558131484; carroçaria baú, isotérmica, marca L1NSCHALM.

DIVERSOS: refilo de espuma flocada; malha confeccionada; extintores de incêndio; facas para triturador; bicicleta; microscópio; calças jearis; Tubos de

PVC 100mm; flocos de espuma; garrafas de vinho português; conjuntos de moletom; portas deangelim e cedro; mesa, cadeira e estante de imbuia;
ribana canelada: caixas de cloro' ativo (hipoclorito de sódio); potes com capacidade para 600 mi; quadros para estamparia, jogos de fotolitos; pedras São

Tomé e Miracema; coquetel de champanhe de sabor morango; Kit cabana, estilo chalé, da marca Mein Heim, de 30,80 m'; aparelhosde metais para louça
bidê.

.INFORMÁTICA: copiadora; máquina de escrever.

OS EDITAIS COMPLETOS COM TODOS OS BENS ESTÃO A DISPOSICÃO ATRAVÉS DO SITE: www.agencialeilaocom.br
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Governador visita presidente
. daADI de Santa Catarina

CRICIÚMA (CNR/ADI) - A

valorização daMídia Regional e a
importância dos jornais do Interior
para o desenvolvimento de Santa
Catarina foram destacados pelo
governadorLuii Henrique na visita
que fez esta semana "Jornal da
Manhã", de Criciúma. O

governador foi recebido pelo
presidente da ADI/SC
(Associação dos Jornais Diários do

, Interior) e diretor do Jornal, Amer
Féli� Ribeiro, duranterot�iro que
cumpria na Região Sul. Na viagem
assinou ordem de serviço para

.

pavimentação da Rodovia Vante

Rovaris, em Forquilhinha, e

prestigiou a abertura do Festival
Internacional de Corais em'

Criciúma.
Durante a visita ao "JM", Luiz

.Herrrique enfatizou que mantera
coligação com o PSDB para as

Eleições 2006 é uma das

prioridades. "O PSDB é tão

Governo quanto o PMDB mas

todos os partidos têm legitimidade
para tomar as decisões que julgar
melhores", comentou, revelando a

proposta feita aos tucanos. O
PSDB ficaria com a vaga de vice'
do PMDB'e em 2010, a coligação
se repetiria com os tucanos na

cabeça-de-chapa.

Governéldor recebido por presidente da APl, Amer Ribeiro (esq.)

P JURíDICO I;�-�
Regime de tributação das casas de saúd,e
Recentemente temos presenciado inúmeras manobras do Poder Executivo
no intuito de majorar a arrecádação, principalmentepor meio de impostos
e'contribuições sociais; impondo aosmais diversos segmentos da sociedade
um arrocho fiscal jamais vivenciado no Brasil em qualquer óutro momento
histórico.
A voracidade desta tributação é sentida pelos contribuintes em geral,

, independente da área de atuação e sem qualquer respeito à sua capacidade
contributiva - o direito assegurado pela Constituição Federal da República,
que, em resumo, preceitua.que cada um deve contribuir na medida de suas

possibilidades, de modo a não inviabilizar a 'sua sobrevivência 'ou a

continuidade da atividade empresarial.
Atento a estes devaneios legislativos, e às famigeradas instruções normativas
editadas no âmbito da cúpula da Receita Federal, em alguns momentos de
reflexão, os Tribunais Superiores vêm se manifestando de forma coerente

CQm a realidade econômica da maioria da população, levando em consideração
os aspectos finalísticos, em homenagem à justiça social.
Para bem exemplificar essa tendência, o SuperiorTribunal de Justiça, por
sua Primeira Turma, em acórdão da relatoria do Eminente Ministro Luiz Fux,
julgado em 17111/200S, assegurou a um hospital de pequeno porte o

direito à sua manutenção no SIMPUS, sistema de tributação menos oneroso
edesburoçratlzado' destinado às empresas de menor porte.

-

A Fazenda Nacional pretendeu a manutenção do regime de tributação mais
\

oneroso, em detrimento de toda a sociedade, ao argumento de que a

atividade desempenhada pelas casas de saúde seria típica deprofissionais
leqalrnente habitados, para o que, sob o seu entendimento, há vedação à

opção do regime.
Contudo, tais argumentos restaram superados pelos eminentes julgadores,
podendo-se ler da decisão" ... o regime doSimples éextensívelaoshospitais
de pequeno porte, mormente tendo em vista a prevalência do aspecto
humanitário e do interesse social sobre o interesse econÔmico das
atividades desempenhadas. Os hospitaisnão são prestadores de serviços
medicas e de enfermagemmas, dedicam-se a àtividades que dependem
de profissionais queprestem os referidosserviços, uma vezque hádiferença
entre a empresa que presta serviços médicos e aquela que contrata

profissionaispara consecução de sua finalidade. Noshospitais, osmédicos e
enfermeiros não atuam camaprofissionais liberais, mas comoparte de um
sistema voltado àprestação deserviçd.público deassistência à saúde,motivo
pelo qual não se pode afirmar que os hospitais são constituídos de

prestadores de. serviços médicos e de enfermagem, porquanto esses

prestadores têm com a entidade hospitalar relação empregatícia e não

societária."
.

.

Dessa forma, na esteira desta importante decisão, que busca baratear o
acesso da população à saúde, num país onde o sistema público encontra
sérias dificuldades, as empresas em condições semelhantes, poderão bater
às portas doPoder Judiciário objetivando amenizar atributação sobre seus

serviços em benefício de toda a coletividade. I

-.

Gustavo Pacher,advogado,assoeiado à Cassu!i Advogados Associados
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NÃO VIOLÊNCIA

A cada 18 segundos uma

mulheréagredida·no mundo
� Em Jaraguá do Sul,
só este ano, 231

mulheres sofreram

algum tipo de agressão

}ARAGUÁ 00 SUL - o combate
à vidência contra a mulher se

constituiu em uma preocupação
fundamentaldosmovimentos sociais
no mundo, inteiro, a começar pelo
movimento feminista emmeadosda
década de 1970.Para marcar a

importância do tema e'mobilizar

ações e a atenção da sociedade, dia
25 de novembro é o Dia Interna
cional da Não-Violência Contra a

Mulher. A data foi escolhida para
lembrar as irmãs Mirabal (Pátria,
Minerva eMaria Teresa), assassina
das pela ditadura de Leônidas

Trujillo ilaRepúblicaDominicana.

Em 25 de novembro. de 1991, foi
iniciada aCampanhaMundial pelos
Direitos Humanos dasMulheres, sob
a coordenação do Centro de

Liderança Global da Mulher,que
propôs os 16Dias deAtivismo contra
aViolência contra asMulheres, que
começano 25 de novembroe encerra
no dia IOde dezembro, aniversário
da D�claração Universal dos /

DireitosHumanos, proclamada em
1948.Em março de 1999, o 25 de
novembro foi reconhecido. pelas
NaçõesUnidas (ONU) como oDia
Internacional pela Eliminação da
Violência contra aMulher.

Segundo estatísticas daONU, a
cada 18 segundos uma mulher é

maltratada nomundo. Em Jaraguá
do Sul, só este ano, 231 mulheres
sofreram agressão e 477 foram

ameaçadas. Elas não contam sequer
com uma delegacia especializada e

para prestar queixa e têm que se

Niura admite importância de uma delegacia especializada

sujeitar, a procurar a delegacia
comum, onde muitas se sentem

constrangidas. O projeto já está no
papel, mas segundo a secretária de
DesenvolvimentoRegional,Niura
dos Santos, não foi colocado em

prática por falta de recursos para.

f' cor

contratação de \

funcionário§) ec

equipamentos e espaço físico. Q 'og;
delegadoUriel-Ribeiro diz que além foi.
da necessidade de uma delegacia aro

especializada, � ideal setiaj tep
,

construção dê um abrigo par W(
proteger asmulheres dos agressores. tra

Inaugurada Casa do Papai Noel .em Guaramirim
GuÁRAMnuM - A Prefeitura de

Guaramirim e aAciag (Associação.
Comercial e Industrial e Agrícola
de Guaramirim) inauguraram
ontem a Casa do Papai Noel na
esquina das ruas IrineuVilela Veiga
e Gerônimo Corrêa. A casa foi
doada pela �'mpr�sa C�nst�umad
Casas.Pré-Fabricadas e e está em

um terreno (800 m ') cedido pela
Casan.A 1 ª edição da Casa do

Papai Noel foi idealizada pela
Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Guaramirim com o

apoio da prefeitura municipal, de.
várias lideranças municipais,
diretores da Aciag, empresários,
empresas associadas e a co-

�( COI

, ne:

. munidade que .acredita no.sucesso
do projeto. A expectativa 'é,

grande.espera-se receber 10 mil
visitantes nos vinte e seis dias em

que a Casa do Papai Noel.estiver
aberta.

A população guaramirense terá
a possibilidade 'de exercitar a

solidariedade dando condições a,

,
' I; COI

outras pessoas a ter umNata! roab !

.

digno. Qu�m quiser visitar o loc�l: ;:
deve levar um bnnquedo em bo� ,

condições, roupas ou alimento nã\ es::
, J.', I, ac

perecível. O horario de fun, .

.' � ar
cionamento é de terça a sexta-fe� d6
das 18:00 às 21:00, aos sábadosds _

,.

" E
J4:00 às 22:00 e aos dbiningosd� d
16:00 às 21 :00.

TV

Festeiro,s
Como todos sabem, os Rolling Stones tocam no Rio de

Janeiro; em showa céu aberto na praia de Copacabana, no
dia 18 de fevereiro. O que ninguém sabe é que eles virão

.

ao. Brasil com uma equipe de quase 2pO pessoas, sendo.
que, dessas, cerca de 40 não terão função alguma: são
simplesmente amigos ou parentes dos músicos. Jagger,
Keith Richards & Cia. estão preocupados mesmo é em

desfrutar de vááárias festas de arromba enquanto estiverem
no país. A propósito, todos -exceto Jagger, que ainda não se

decidiu- devem ficar e aproveitar o Carnaval.

Fuxico
Nos corredores da Globo o comentário é que o casamento

de Murilo Benício e Giovanna Antonelli terminou porque
ele se apaixonou por Gabriela Duarte durante as gravações.
de "América': A informação não, foi confirmada, mas há
indícios. Murilo conheceu (biblicamente, falando) Giovanna
quando os dois estavam contracenando uma novela-CO
Clone"). E isso ocorreu também quando ele contracenou

. com Carolina Ferraz, sua ex-ex, em "Por Amo�':

No Pânico
Foi ao ar, no programa de Sonia Abrão (Record), a defesa do
"Pânico" em relação ao soco que Netinho de Paula deu no

Repórter Vesgo. Vesgo fez questão de anunciar que
domingo as cenas ,serão exibidas na Rede.TV!. Atenção,
audiência.

SinháMoça
Martelo batido. Débora Falabella, e não. Carolina Dieckmann,
será Sinhá Moça na novela das 18h que sucederá a "Alma

gêmea': Caberá a Carolina o papel da vilã de "Cobras e
,

lagartos'; novela dás 19h de João Emanuel Carneiro que 'terá

direção de Wolf Í'V1aya. Carolina foi disputada pelas duas
produções. A decisão foi da direção da Globo.

Ela quer casar
Para quem não pensava em namorar, até que Vince Vaughn
está se saindo um casamenteiro. O plano de sua namorada
Jennifer Aniston é subir ao. altar. novamente e ter vários
filhos. "O mais rápido possível'; disse ela esta semana.

Contradição no ar.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Em Belíssima
o casamento de Safira e Takai está em crise. A grega vai deixar o
marido e se mudar para a casa dos pais, após ser flagrada abraçada
com seu enteado, Ernesto. Takai acredita no papel de vítima simulado"

pelo filho e repreende a mulher, Arrasada com a descot).{iança do 'I'

marido, Safira deixa o lar e anuncia que. o casamento acabou. Ernesto )1
não tem coragem de contar para o pai, que é ele quem'dá em cima ii)
da madrasta

Ainda em Belíssima
Bia vai contratar um advogado para ficar com a guarda da bisneta. O n' «

advogado explica que Vitória tem direito de permanecer com a' filha, 'i( oc

assim como deve herdar parte do patrimônio da empresa Belíssima, ..t p;:
,

Mesmo assim, o adv,ogado faz a ressalva de que se Vitóriá for
incriminada pela morte de Pedro, todos os seus direitos serão

negados e Bia poderá ganhar a guarda da menina.Bia fica radiante
com a solução e aceita a proposta.

!J t
r' 111'(l'

pi

Casamento
.
Wolf Maya não.

será apenas

padrinho do
casamento

religioso de
Danielle Winits e

Cássio Reis (foto),
dia 2:b de dezem-
bro. Ele a levará
até o altar. É que
ela é órfã dé pai e
tem enorme

carinho por Wolf.
Aliás, o casamen-

to civil de Daniel-
le Winits e Cássio
Reis aconteceu

o terça-feira, num
cartório. do Rio. A

cerimônia foi
muito íntima
mesmo: estavam

lá apenas as

. famílias de
ambos.

k ! {;

9
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t

l
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,
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FASE DECISIVA

- ESPORTE

,

(omeça amanhã a semifinal do

ampeonato Estadual de Futsal
. .

I

f Time da Malwee

ibja hoje à tarde

ara o Oeste, onde
Mrenta .o Chapecó
I
I

! ']ARAGUÁ 00 SUL - A Malwee
. 'jahoje, às 13h, paraChapecó, onde

,

! anhã enfrenta o time da casa no

�tJmeiro jogo da semifinal do

Cªmpeonato Estadual da Divisão.
t cial. Para este jogo, o técnico

dmando Ferretti terá a volta de

'freio, que cumpriu suspensão
i contra aAnjo, e de Leco, que está se

niJ eoüperando de contusão e deve

Q jogàrpormais tempo,jáqueeml.ages·
fI1 foírno sacrifício. A partida será

ria amanhã, às 20h30, e a volta será na .

, terça-feira, no mesmo horário, no

Wolfgang Weege.- Os jogos serão

es: transmitidos pelaRádióJaraguá.
- --Ferretti semostramais confiante

C{ com o retomo dos jogadores, mas
neste ano não poderá contar mais

, com Chico e William, que estão

� rrÍ��hucados. "Mas com a volta
! destes atletas, já podemos usar o

�. esquema de trocar todos os jogadores
lO

agda cincominutos,Com isso sobe
ní o rendimento da equipe e diminui o
m· d6gaste", explicouo treinador. Sobre

'�dversário, Ferretti disse que'
Clfapecóvemcomuns garotos novos

CESAR JUNKES

Márcio e- Leco estão confirmados no time e prontos para levar a Malwee para a final

revelados nos Jase.
"Eles tinhamumbomjogocomo

goleiro, que estámachucado e devem

jogar com um juvenil. Mas estes

garotos vêm querendo mostrar

serviços. Eles me surpreenderam
duranteos [ase",comentouo técnico.
Ferretti ainda disse que' preferia
enfrentar o time queChapecó tinha
no começodo ano.

Leco, que vem se recuperando'

de uma luxação no pé, disse que jogou
no sacrifício em Lages, mas que as

dores vêm diminuindo. "Se euparasse
'

de jogar, a recuperação seria mais

rápida.Mas agora é fase decisiva e se
tenho condição de jogar, vou ajudar a
equipe", comentou. O jogador disse
que ainda sente dores, mas que é algo
suportável, ''!\'gora vairecuperando .

aóspoucos". " .)

Sobre o adversário, Leco já

-

Corinthians pode trocar Tevez. por Crespo

• f';Jão é a primeira vez que
Tevez tem seu nome ligado
ao Chelsea. Desde que
chegou ao Brasil, o
atacante tem sido

apontado como reforço do

poderoso time inglês,

• Kia trabalha para Boris

Berezovsky, outro
magnata, ex-sócio de
Abramovich que
atualmente não mantém

boas relações com o

mesmo.

piretoria do Reál mantém Luxemburgo
. i DA REDAÇÃO - Após mais de
�rês horas, reunida no Santiago
�ernabéu, a diretoria do Real
t1adrid decídiu dar um voto de

tonfianç� ao técnico brasileiro
: anderlei Luxemburgo. Porém,
para voltar a se estabilizarno cargo,
�uxemburgo terá que conseguir
fazer Com que o Real volte a ter

�ma atuação convincente na

próxima rodada do Campeonato
Espanhol, no domingo, contra o

Real Sociedad, em San Sebastian.
�ma derrota na partida deve

. �ustar o cargo dobrasileiro.
I Toda á. cúpula madrilenha

bstevereunida desde às 14h30 de
,fitem no' estádio Santiago13ernab'
I eu, para decidir o futuro de
rUxemburgo. Ao sair da reunião
b .

,

� vice-presidente do Real Madrid

Emílio Butragefio despistou,
garantindo que, mesmo após a

goleada para o Barcelona 'e o

empate contra o Lyon, "em
.

nenhum momento foi cogitada a

saída de Luxemburgo".

Pesquisa
O site do diário esportivoMarca

já fez uma eleição virtual para saber
qual o treinador preferido dos

torcedores do Real Madrid para

substituí-lo, caso ele saia da equipe,
Com mais de 85 mil votos, o

mais votado foi o ex-treinador da

equipe Vicente dei Bosque, com
24% da preferência dos torcedores,
seguido de perto porFábio Capello,
atual técnico do [uventus, que·
recebeu 22% dos votos.

·.Em terceiro lugar na

votação dos iritérnautas
madrilenhos ficou outro

ex-treinador do Real. Rafa

Benítez, que atualmente.
treina o Liverpool, atual,
campeão da Copa dos

Campeões.

·0Outros treinadores que
foram lembrados nesta

votação foram José

Mourinhó, técnico do

Chelsea, e Luiz Felipe
Scolari, comandante da

seleção portuguesa.

imagina a. tática. "Eles devem vir

marcando forte, pressionando e

buscando o contra-ataque. Mas não

podemos deixar eles reverterem a

vantagem', disse. EStavantagem que

o jogador se refere é que, se perder
em Chapecó, a Malwee' precisa
ganhara jogo davolta para provocar
uma terceira partida, que também

seria em [araguá do Sul, já no dia -'

seguinte.

I

LINHA DE FUNDO,_______.,
JULIMAR PIVATTO

Jáera hora
Depois de mais de um mês

sem jogar em Jaraguá do Sul,
a Malwee já tem agendada
seu próximo no Wolfgang
Weege. Será na terça-feira, às,
20h30, contra Chapecó.
Coincidentemente, a equipe
do Oeste foi a última a jogar
contra a Malwee aqui, no dia
6 de outubro, quando o time

jaraguaense venceu, no

sufoco, por 5x4. Na' opor
tunidade, o capitão Chico
(foto) recebeu do capitão de Chapecó, uma placa alusiva à

conquista do título da Liga Naéional. Os gols desta partida foram
marcados por Leco (2), Valdin, William e James. Fernando, índio

Gaúcho, Cidinho e Picolé marcaram para o time do Oeste .

':.

,
"

- �

Será? Teste
�,. ,

"

o árbitro Elvecio Zequetto O site da revista Isto É
-,

(MS), que irá apitar o jogo apresenta um teste um tanto

decisivo entre Corinthians e quanto inusitado. Nele, você
Ponte Preta, neste domingo, responde a oito perguntas
noMorumbi, às 16h., possui para descobrir se' realmente

um histórico de trapalhadas. você torce para o time
Em 2003, no jogo entre correto. O que pode causar

Santos e Goiás, que terminou muita surpresa e polêmica
empatado' por 3x3, o juiz entre os mais fanáticos.

anulou um gol santista e Segundo os criadores do teste,
mostrou dois cartões foi feito um levantamento do

amarelos para o lateral- histórico de 25 clubes do
esquerdo Léo, sem expulsá- . Brasil e estabeleceu-se oito

lo de campo. Na época, a critérios para defini-los. Mas

confusão foi esclarecida eles deixam claro que o

porque o time santísta tinha resultado (apresentado em

dois jogadores muito duas opções) mostra que time

parecidos: Léo e Jerry. A você poderia torcer se

notícia já bateu como uma estivesse desiludido com o

bomba na imprensa. Isso clube do coração. Só para
demonstra mais uma vez registro: este colunista seria

que, realmente, o Brasileirão torcedor do Atlético-PR. O

vai ser marcado pelo, endereço é
escândalo do apito. www.rerra.com.br/lstoe.

julimar@terra.com.br

:.

Regional deConcórdia,
. investe em educação.

I

Mais de R$ 10 milhões já foram aplicados em educação na Regional de
'Concórdia. Destes, quaseR$ 500mil destinaram-se à Escola Orides Rovani, em

lpumirim. A unidade foi beneficiada com o quarto ginásio desportivo da região
do Alto Uruguai em menos de três anos. A obra tem 1,2 mil metros quadrados e

atende a comunidade do bairro de Bom Sitcesso. É o Governo, construindo mais

oportunidades para a educação dos catarinenses .

Secretaria de Estado do
Desenvolvimemo
Regional emConcórdia

f r,,�

'I�g�t:r�E:����g�1 �:t7��r:; ::�:il'I��::���sent��a��:i�t�'ãI� I '. <F A T () S
que, assim que a janela de simples, ele teria.que se adaptar.
�ansferências abrir na Europa, em Não acredito nisso. Para o Carlitos,
. ,

.

janerro, o atacante corintiano nem tudo é dinheiro. Ele age com

�evez será anunciado como novo paixão", diz Ruocco, que só não

reforço do Chelsea, time do descarta totalmente a idéia de uma
�ilionário russo Roman troca futura por saber da

1bramovich. Ele seria trocado por proximidade de Kia Joorabchian
]j!ernán Crespo, atacante da comGustavo Arribas, empresário
s�leção argentina, que, .des- de Crespo.
contem- em disputar a posição [oorabchian não só é amigo de
comDrogba, chegaria ao time do Arribas como do próprio Crespo e

p;arque São Jorge. de sua mulher. Ele não estaria,

: AdrianRuocco, empresária de porém, nem um pouco animado
Tevez surpreendeu-se. O com a idéia de ceder tãofacilmente

�epresenta�te descarta a seu principal "galáctico". Para Paulo
possibilidade de o atacante deixar Angíoní, diretordoMSI, a transação
9 Corinthians antes da Copa do é completamente impensável. Ele
l}1undo. "Ele está muito feliz no descarta a troca.
I .
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Jaraguá do Sul recebe etapa
do Circuito Masterde Vôlei

VOLTANDO PRA CASA'

James rescinde contrato' com
}ARAGUÁDO SUL-o ginásio da

Arsepum recebe, neste fim de
semana, a 5a Etapa do Circuito
Master de Vôlei Feminino. São 11
equipes de Santa Catarina e do
Paraná, em duas categorias: acima
de 30 anos e acima de 40 anos. Jaraguá
do Sul tem representantes nas duas,'
comandados por Amo Deretti e
Edson Surdi. A cidade participa do
circuito desde 2000 e já foi campeã
em2003 e 2004.

Para este ano, a expectativa é de
conquistar o título geral, já que a

equipe acima de 30 anos já levou as

etapas de Rio do Sul e Taió e a outra

ficou em segundo em Florianópolis e

em terceiroemRio doSul.Aexpecta
tiva é de bons jogos, já que amaioria
das competidoras são ex-atletas de
[ase (logos Abertos de SantaCatari
na) e de Campeonato Estadual.

Alémdemanter as atletas pratican�
esporte, o objetivo é também buSCa!
umamelhor qualidade de vida,

Os jogos começam amanhã, a

partir das Sh, e tem previsão para
terminarpor volta das 16hde dOmin
go. Na categoria 30 anos são quatro
equipes jogando entre sie quem fia,
mais pontos conquista a etapa. Já
40 anos, são sete equipes, dividklr4
em duas chaves e os dq_is melhores�
cada grupo passam para asse�
em cruzamento olímpico.

As atletas que fazem parte di
time são: "Maria Helena Kulkamp,
Solange Pedri, Alice Maçaneir(\
NatáliaPeuy, LeilaP.Silva, MarliOtt,
Marci Deretti, Soraia Cozzarin",
MarleiMatheussi, Rosana MelOj
Rosemar Lenzi, Beatriz Dobroni�
Karine Festugatto, Sara S. SantQSe
Maria S. Camello.

clube italiano e chega hoje
,

I

do Sul. Como o prometido pelo
clube italiano não foi cumprido, o
jogador fez um acordo e acertou'
sua saída.

'

"

Mas J ames chega sem ter

onde trabalhar. "Ainda não pensei
nisso. Quero resolver essa questão
depois que chegar em casa", disse
ele. "Na verdade, eu cansei de
esperar e estava percebendo uma

falta de interesse por parte da
diretoria em agilizar o processo.
Por isso achei melhor sair",
desabafou ele. O jogador não
escondeu o carinho pelaMalwee.
"Eu fuimuito feliz aí, sempre tive
muito carinho da' torcida e

procurei retribuir", comentou.
Propostas? Ele disse que

quando foi para' a Itália, tinha
recebido propostas da Ulbra, do
'John Deere e agora do Banespa.
"Fico feliz com isso, pois prova que
meu trabalho vem' sendo
reconhecido. Estas coisas trazem
mais motivação' para a gente",
comentou. James também
comparou' a situação com a

primeira vez que saiu do país.
"Quando voltei do Valência (da
Espanha), vim no início do anoe
já fechado com a Malwee. Mas
não me preocupo em ficar parado,
pois tenho contato com os outros

times aí do Brasil", comentou.

JULlMAR PIVATTO

... 'Jogador disse que
a proposta não foi
a combinada e

resolveu deixar o país
MONTESILVANO (ITÁLIA)/

}ARAGUA DO SUL - Ofixo James
foi para a Itália logo depois das
finais da LigaNacional de Futsal.
Mas nem chegou a jogar e já está
de malas prontas para voltar para
Jaraguá do Sul. Tudo porque a

proposta inicial doMontesilvano,
clube que leva o nome da cidade
onde o jogador está, não 'foi
cumprida. "A minha intenção
quando vim para cá era de entrar
com o pedido de dupla cidadania;
que eles prometeram que sairia
em menos de um mês. Mas não
foi isso que aconteceu", explicou

, o atleta.
.Corno o prazo era de mais três

meses para conseguir a doeu
mentação, James tentou um

pedido de permanência, para
poder jogar. "Não obtive êxito e

não vai ser possível ficar até o fim
do ano aqui-sem jogar., No
momento estou apenas
treinando", disse James, que deve
chegar hoje à noite ernjaraguá

D.'ISTRIBUI�O DE
BRINDES

SHOWS *
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Música Afro. Este é o primeiro contato que o visitante do Museu Emílio da Silva tem

com a exposição "Consciência Negra", que continua aberta até o dia 12 de dezembro.

"A exposição foi divida em eixos temáticos, como o tráfico de escravos e a luta pela
,libertação, culinária, e a história da comunidade negra em Jaraguá do Sul", revelou a

diretora do museu, Ivana Cavalcanti. A exposição é uma parceria entre o Museu e o

Moconevi (Movimento de'Consciência Negra do Vale do Itapocu).
Um dos primeiros quadros revela a intenção de homenagear os colonizadores negros,

.

que lutaram e acreditaram nesta terra. Em especial são homenageados três personagens
históricos: Dona Maria da Rosa, parteira; Emerlindo da Rosa, pipoqueiro e'

Manequínha, Folclorista.
, Da luta pela libertação da escravidão, a mostra traz ao visitante, réplicas de . : .

instrumentos usados para torturar os negros que fugiam para os quilombos. o conjunt6':
ret�ata uma máscara que dificulta a visão, a "gorrilha", instrumento que Ptt;�ÇJ(aq ..

· ,'o

pescoço dificulta a fuga por causa das hastes laterais que enroscam nos galh�s"d�s" ..:

árvores e um objeto que era usado para prender, pelo pescoço, pulsos e tOÍt16z'dos'6s: f: -

negros. "Durante o dia eles fi�am enfileirados e a noite, muitos morreram porque
- eraTIj{::' .

obrigados a ficar numa posição fetal, que impede os movimentos", explicou Ivana.
:. '..

As artistas Arlete Schwedler e Maria dé Fátima Correa são responsáveis pelos quadros
e por uma mostra que ilustra como era a vida e a vestimenta dos negros em diferentes.
épocas. "Um dos quadros é muito interessante porque mostra detalhes de uma das

fotos exp,�s.ta. É o primeiro casamento registrado entre uma negra e um polonês",
contou.

Peças de artesanato feitas com sementes e madeira; antigas peças usadas em casas,

peças do Boi de Mamão e instrumentos musicais completam a exposição. Grupos de

escolas e outros visitantes que queiram marcar visitas, acompanhadas pela exposição

podem ligar para 3371-8346.

Sevocê quermais dicas de

ir8Jãs ou ESpanhol EScreve pra gente: fel!ows@l1eltlOO,CQm,llr

�
# R

�-------__,"--,-_.c:..- """;;;"'�:, ) :"_
.��----------�----�------�--------------�-----------

,�,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I CI PROGRAIV1AÇÃO DA REGIÃO ,I
,De 18 a 24 de novembro

, Blumenau - Rua Sete de SetembroJaraquá do Sul - Rua Emílio C. Jourdan

FILME/HORÁRIO FILME/HORÁRIO
A Lenda de Zorro
14:00 -16:30 -19:00 - 21:30 Harry Potter e o Cálice de Fogo (dublado)

14:30 - 17:30 - 20:30
As Aventuras de Sharkboy
15:00 ,

Harry Potter e o Cálice de Fogo (Iegendado)
15:15 - 18:15 - 21 :15Plano deVôo

17:00-19:15-21:15
O Senhor das Armas
14:00 -16:30 � 1'9:10 - 21 :40
14:00 - 16:30 - 19:10 - Somente Terça 29/11

Mergulho Radical
22:10

Joinville -Rua Visconde.de Taunay
FILME/HORÁRIO

O Galinho Chicken Little (dublado)
13:30 - 15:1 � - 17:00 - 18:45 - 20:30

A Lenda do Zorr'o
15:30 - 19:45

Harry Potter e o Calice de Fogo
14:30 - 17:30 - 20:30

O Galinho Chicken Little
13:30 - 15:10 - 16:50 - iseo

Jogos Mortais 2
13:45 - 18:00 - 22:15'

, I

Jogos Mortais 2
20:10 - 22:00

O'Cara
14:15 - 16:00 - 17:45 - 19:30 - 21 :20

Harry Potter e o Calice de Fogo
15:15 -18:15 - 21:15 Programações sujeitas a alteração

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

I

I m

NOVEMBRO/200SI
Contato: 275 2477 - 370 6488S C A R �

SOCIEDADE CUliURA ARTíSTICA

li

111
FUNDADA EM 08·00.-1956

,

II:

Missas Informativo Paroquial
26/27 de novembro

NOSSA MENSAGEM
Sábado

15h30- Mátriz
19hOO- Matriz
17h30-R. da Paz

18hOO- S. Luiz Gonzaga
17h30-São Benedito

17h30-Perpétuo Socorro

QUEREMOS VER JESUS, CAMINHO,VERDADE E VIDA.
,. Domingo do Advento

' "

, I

Ficai atentos, o Salvador se aproxima
A maldade humana provoca dor e sofrimento em todos os seres humanos,
Afastando-nos do amor de Deus,amargamos'os frutos do nossoegoísmo:
guerras, corrupção, violência, exploração.Tudo nos aponta para um"beco
sem saída':No entanto, iniciando o tempo do-Advento, renovamos nossa

confiança na salvação trazida por Cristo, A espera do Cristo que vem no

Natal nos faz superar o pessimismo da realidade e reavivar a esperança de'
uma humanidade nova, Renovemos a nossa fé no Deus-salvador e.juntos à
humanidade necessitada de salvação, façamos ecoar o nosso clamor:VEM,

'

SENHOR JESUS, VEM!i
!Pi,..;�W'� b-<#":., !i< .... ..",... ti>R":� •

t;i'.��....:�; �"",�, a...,....,-�"it'\

I,

Domingo
07hOO-Matriz
09hOO-Matriz

08h30-S,Cristóvão
08h30-Molha ,

19hOO-Matriz

,I ,CI
Nascido para Lutar
Ofilme reúne pela primeira vez no cinema
tailandês alguns dosmelhores atletas do
país e atores especial.istas em artes marciais
num incrível thriller de ação, dirigido pelo
coreógrafo e roteirista Panna Rittikrai e

filmado inteiramente sem dublês. Um jovem
policial tailandês vê-se responsável pelas
vidas da Equipe Nacional de Esportes da

. Tailândia, uma vila inteira e todos os seus

habitantes e ainda precisa, salvar toda a

população do país de um ataque nuclear
terrorista.

Ação - Ano: 2004 - Duração: 94 minutos
Cor 18 anos - Lançamento em vídeo e

OVO

DinoToy
Jason � um garoto de oito anos que adora
dinossauros. Ele pede de Natal um

brinquedo high tech chamado Dino Toy, mas
ganha algo muito melhor: um ovo de

.

pterossauro, que nasce na sua frente.
Batizado de Spot, o bebê-dinossauro cresce
e se entristece à medida que a noite de Natal

, se aproxima, Afinal, ele também quer passar
as festas com a família. E Jason vai tentar
encontrá-Ia junto dele, numa incrível
aventura em dlreção ao Vale dos
Dinossauros, Original e divertida animação,
escrita por Mike F.l'yan, roteirista de Aladdin e

Tarzan.
'

Desenho Animado - Ano: 2004 - Duração:
92 minutos - CQr Livre - t.ançamento em

vídeo e OVO

Hotel Ruanda
Em Ruanda, no-ano de 1994, um conflito I

político levou à morte quase um milhão de
ruandeses,no decorrer de apenas cem dias.
O mundo fechou os olhos para Ruanda. Mas
um homem abriu seus braços e coração e

fez a diferença. Paul Rusesabagina era'

gerente do Hotel Milles Collines, em Kigali,
capital de Ruanda, quando o conflito

'

começou.Munido apenas da sua coragem,
ele ,protegeu quem chegava ao hotel,
adultos e crianças, mais de 1.200 pessoas,
assim como sua própria família, Com direção
.de TerryGeorge, indicado a 3 Oscar, baseado
em uma história real,"Hotel Ruanda"conta a

história de Paul para contar a história de
Ruanda, como um alerta ao mundo.
Drama - An·o: 2004 - Duração: 122 minutos

_ ,- Cor 14 anos -, Lançamento em vídeo e

OVO,

Golpe de Risco
Ike é o inescrupuloso dono-de um parque.de
diversões que deseja se livrar de sua linda e
exótica mulher, Divana. Para fazer o trabalho,
Ike contrata (> trapaceiro profissional Archie:
'Mas, antes de completar o trabalho, Archie
se vê completamente envolvido num jogo
de sedução e paixão com Divana e'decide
fazer o que ele sabe fazer melhor: aplicar um
golpe em Ike,simulando a morte de Divana,
O plano parecia perfeito, mas Archie logo
descobre que ele próprio foi vítima de um

esquema suj8e que é apenas uma peça na

trama de poder, dinheiro e violência no qual
se envolveu.
Suspense - Ano: 2003 " Duração: 88
minutos - Cor 14 'anos - Lançamento em
vídeo e OVO
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.Bolo Alasl<a
'Ingredientes:Massa - 3 ovos; 2 xícaras (chá) de açúcar; 1 xícara (chá) de azeite de oliva espanhol; 1

'xícara (chá) de leite; 2 112 xícaras (chá) de farinha de trigo; 1 xícara (chá) de achocolatado em pó; 1

• colher (sopa) de fermento em pó,
c

Recheio _ 2 litros de sorvete de flocos,
Cobertura - 2 claras; 10 colheres (sopa) de açúcar. Modo oe Preparo: Coloque o sorvete numa

'fôrma de removível, do mesmo formato do bolo e leve ao congelador por 2 horas. Enquanto isso,
prepare a massa. Bata na batedeira as gemas, o açúcar e o azeite de oliva espanhol por 8 minuteis.
tA seguir, acrescente parte do leite quente e continue a bater. Aos poucos; adicione a farinha de

trigo, o achocolatado em pó e o restante do leite quente e bata por mais 20 minutos.Adicione o

fermento, bata as clàras em neve e ,incorpore à massa. Despeje em fôrma redonda de aro
I

removível, untada e polvilhada com farinha de trigo. Leve para assar; em forno médio, preaquecido,
por 45 minutos ou até que enfiando um palito, esse saia limpo. Retire do forno e deixe esfriar,
'Para a cobertura: Coloque as claras e o açúcar em uma panela e leve ao fogo baixo por 4 minutos,
mexendo sempre. Tome cuidado para que a mistura hão ferva. Retire e bata a mistura na batedeira
àté dar ponto de neve.

, ,

, Montagem: Desenforme o bolo, coloque por cima o sorvete e em seguida a cobertura. Leve para
assar em forno alto por cinco minutos ou até as claras dourarem. Sirva imediatamente.
Dica: Passe a cobertura de modo bem uniforme, "fechando bem o bolo" com o glace.

I
I J

LTerta Motlsse de Chocolate
Ingredientes:Massa - 112 xícara (chá) de azeite de oliva espanhol; 114 xícara (chá) de açúcar: 2
colheres (sopa) de suco de limão; 1 colher (sobremesa) de conhaque; 1 colher (chá) de canela em,
pó; 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio.farinha de trigo o suficiente.

'

,

Mousse; 250 gramas de chocolate ao leite; 250 gramas de chocolate meio amargo; 1/2 xícara de
azeite de oliva espanhol; 2 colheres (sopa) de conhaque; 6 claras. Raspas de chocolate branco para
decorar.
Modo de Preparo da Massa: Bata no liquidificador'o azeite de ollva,o açúcar, o suco de limão; o
conhaque, a canela em pó e o bicarbonato de sódio. Despeje a mistura numa tigela, e aos poucos
adicione a farinha de trigo, cerca de 1 1 12 xícara (chá), trabalhando bem a massa. Coloque-a em

fôrma redonda com aro removível e molde, por toda a extensão, com a pontados dedos.Leve para�
assar por cerca de 30 minutos em forno médio preaquecido ou até dourar. Depois de assada, retirelili7
do forno e deixe esfriar.Reserve.

LModo de Preparo da Mousse: Piqueo chocolate ao leite e o chocolate meio amargo e coloque-os
em uma panela. Junte o azeite de oliva e leve ao fogo em banho-maria, mexendo sempre. Assim

'

que o chocolate derreter, retire do fogo e deixe esfriar, Adicione o conhaque e misture bem. Bata
as claras em neve e incorpore-as ao chocolate derretido com o azeite de oliva. Leve a gelar por 1

'hora.
Montagem: Cubra a massa com a mousse e leve para gelar por 2 horas. Desenforme, enfeite com

as raspas de chocolate branco e sirva.

I I
Diet ou Light,
qual deles escolher?

Parte 1

Pesquisa divulgada pela Associação Brasileira das Indústrias de
Alimentos Dietéticos para Fins Especiais e Suplementos
Alimentares (ABIADSA) e pelo Instituto Brasileiro de Educação
para Consumo de Alimentos e Congêneres (lBCA) mostra que
os produtos light e diet são consumidos em cerca de 35% dos
lares brasilelros. Em dez anos, os negócios com este tipo de
alimento cresceram 800% no país.

\
Apesar disso, a ABIADSA revela que há grànde ,

gesconhecimento sobre os produtos.
E equivocada a idéia de que os produtos diet são apenas
aqueles sem açúcar, é os light os que têm menos caladas. E há
.muitas dúvidas sobre os benefícios de cada um. Diabéticos,
hipertensos, pessoas com nível de colesterol alto ou com

'

excesso de peso podem consumir o mesmo alimento ou
bebida diet ou light? Nem sempre, e por isso é importante
conversar com um médico ou nutricionista sobre a dieta ideal
para cada finalidade. ,

O regulamento técnico referente à informação nutricional

:co.mplementar foi estabelecido pela Portaria 27/98 do
Ministério da Saúde. A informação nutricional complementar é
qualquer informação que afirme ou sugira que um alimento
possui uma ou mais propriedades nutricionais particulares
'quanto ao valor energético e ao conteúdo de proteínas,
gorduras, carboidratos, fibras, vitaminas e minerais.
,A orientação não pode estar formulada de maneira que leve a

err? ou engano do consumidor. Informações como "isento de
açucar", "Sem sódio" ou "Teor reduzido de gorduras" precisam
estar dispostas de forma clara.

'

,N.o rótulo dos alimentos diet devem constar um alerta para
diabéticos quando contiverem glicose, frutose ou sacarose;
quando houver adição de a�partame: "Contém fenilalanina"; e
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i.' Boca suja
� Um homem, viajando de ônibus, fica
11 impressionado com uma matéria que lê no

I jornal, falando sobre o índice de

I: mortalidade no mundo. Ele vira-se para a

I passageira do lado e diz:

1,,1 Senhora, você sabia que cada vez que eu

1 falo uma palavra morre alguém no mundo?

I' Nossa! exclama ela Você já experimentou

� escovar os dentes antes de falar?

1,1 Hormônios na cerveja
M

•

Cientistas descobrem que após a

II fermentação, a cerveja passa por uma

� transformação química e libera um

M composto parecido com o hormônio
r
� feminino.

�' Deve ser por isso que quando tomamos

I"
uma cerveja:

�
- A gente começa a falar demais;

li - Ri à toa;

I - E dirige mal.
��
8

I
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I
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•
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com a parte de baixo.

Inspirados pelo saudável ar,
marítimo, resolveram fazer
amor. Para disfarçar os ,

gemidos, combinaram que,
quando ela gozasse, falaria
alface e ele quando gozasse,
diria tomate.
E foi assim a noite inteira:
alface, tomate ... alface,
tomate ...alface, tomate ...

A certa altura da noite, um dos
meninos acordou e reclamou:
Ei, vocês dois aí em cima,
vamos parar com essa salada

que a maionese está caindo

aqui embaixo!
'

em todos eles deve estar escrito "Consumir

preferencialmente sob orientação de nutricionista
oumédico"., ,

Para entender melhor, a Portaria 29/98 do
Ministério da Saúde estabelece o regulamento
técnico para a fixação de identidade e qualidade
de alimentos para fins especiais. O termo diet pode
ser usado: nos alimentos para dietas Com restrição
de nutrientes (carboidratos, gorduras, proteínas,
sódio, e em geral são próprios pata públicos
específicos como diabéticos, celíacos.ou
hipertensos.
'Nos alimentospara dietas com ingestão
controlada de.calorias (para manutenção, perda 'ou
aumento de peso ou controle de açúcares).
Os alimentos para dietas controladas não podem
ter a adição de nutriente, mas podem contê-lo
naturalmente. Por exemplo, em uma geléia de
frutas diet, para quem faz uma dieta com ingestão
controlada de açúcar, existe o açúcar natural do
alimento, ou seja a frutose.
Os alimentos restritos 'em carboidratos (como pão ,

ou chocolate diet) ou gorduras (iogurte desnatado,
psr exemplo) podem conter, no máximo, a adição

, de 0,5g de nutriente por 1 OOg do produto. Já os

alimentos restritos em proteínas devem ser

totalmente isentos. Assim, pode-se definir
alirnentodiet como o produto isento ou

, praticamente de um específico nutriente.
Na próxima edição, veja a definição dos alimentos
light. (J.Senado)

Menino aplicado
Todos os domingos, era o

mesmo tormento. A mãe do
Pedrinho implorava para que o

menino fosse à igreja, mas tudo;
em vão. Ele virava para o outro i
lado da cama e dormia. :
Um dia ,a mulher estranhando

'

tamanho silêncio, viu pela
porta entreaberta do quarto de
Pedrinho que ele estava

ajoelhado rezando. Não se

contendo, disse:
- Meu filho! Quanto orgulho
sinto de você. Para que você
estava rezando?
- Eu quero que o Rio Amazonas
vá para a Bahia!
- Que história é 'essa, menino?
- Não é história, mãe. Foi isso
que eu escrevi na prova de
Geografia ontem.

Saúde de leão
Um velhinho, de uns 82 anos, dirigindo um

Porsche, chega em uma loira gostosa e diz:
Casa comigo ... Sou rico, bem sucedido e

tenho uma ótima saúde!
Não quero me casar com o senhor!
Ué, por que não?
Por causa da ótima saúde!

Salada
o jovem casal, no auge da páixão. foi passar
o fim de.sernana na casa de praia de um

parente.
Como a casa era pequena, iriam dormir na
parte de cima do beliche, no quarto dos
filhos do anfitrião, enquanto esses ficariam
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Fim do románce

Alline Moraes e Cauã Reymond formavam 'um dos
casais-mais badalados da televisão, no entanto após
três anos de vida em comum eles decidiram colocar

umponto final no relacionamento.Discretos, eles
preferem não comentar nada sobre o assunto,

apenas confirmam aseparação.

Tudo igual
Por enquanto, Alinne Moraes continua morando na

cobertura que comprou juntamente com Cauã
\ Reymond. O ator está morando provisoriamente
numapart-hotel até que sedecida a partilha dos

bens.Vale lembrar, que tudo foi feito de forma mais
do que amigável e eles fazem questão de afirmar

.

que não há disputas entre o casal.

Pai e filha
o evento musical "Oi Noites Cariocas" vem agitando o

'Rio de Janeiro desde a semana passada. A programação
segue até o mês de janeiro quando acontecerá um meqa
show de Gilberto Gil, sendo que Preta Gil fará a abertura,

Gravando
Previsto para ser exibido no dia 23 de dezembro, o
especial "levando a Vida" contará a história de Grace

(Jullana Paes) e Formiga (Lázaro Ramos) que
precisam adiar seus planos de casamento por causa
do súbito desaparecimento da madrinha do rapaz. As

gravações já começaram e no elenco estão ainda
.Maria Maya e André Gonçalves.

MALHAÇÃ,O
SEGUNDA - Urubu rouba o cartão de inscrição
da prova de vestibular que Beto vai fazer. João
agradece a Miguel por ter salvado a vida de Júlio
César, Rafa não permite que Cabeção desista de
conquistar Michele. Aline descobre que foi Bel
quem trocou sua sapatilha nova por uma velha
durante o concurso de forró, João e Urubu são
intimados a comparecer ao julgamento do caso

da-corrida de carros, Michele coloca sal no suco

de Cabeção, que, ao sair correndo
água, derruba a mesa,Urubu fala para que
encontrou o cartão de Beto e insiste em pegar
um táxi até o local da prova para entreqá-Jo para
o dono. A jovem fica admirada com a atitude de
Urubu. João reencontra uma ex-namorada
chamada Anita. Beto descobre que está sem seu

cartão de inscrição e se desespera.

TERÇA c Urubu entrega o cartão a Beto, mas
,

Bernardo suspeita da armação. Urubu pede que
Betina volte a namorá-lo, mas ela ainda não está
preparada para reatar. Aline deixa a sapatilha
velha na mochila de Bel; atrapalhando a' amiga

" no concurso de forro. Kiko e Amanda são Os
,

vencedores. O jovem tenta voltar com a ex

narnoreda, alegando só ter concordado em

participªr do concurso para reconquistá-Ia,
-- Amanda concorda. Bel ouve tudo e denuncia o

falso casal para os juízes do concurso, Amanda e
-

Kiko são desclassificados, mas Bel e Download,
ainda assim, não são os vencedores, Las Vegas faz
um shaw no Giga, com Rafa cantando funk.

, Cabeção não agüenta mais as grosserias de
Mlchele. Las Vegas fica furioso e· ordena que
C"beção e Rafa se afastem de suas filhas. Beto
passa mal e desmaia.

.

QUARTA - Beta acorda e dizque precisa fazer a
segunda prova do vestibular, mas Miguel o leva
para a clínica. Aline e Amanda tratam Bel com
frieza, deixando-a se sentir culpada, Miguel
explica para Beto que ele passou mal porque
estava comendo e dormindo mal. O jovem, no
entanto, só pensa na prova que perdeu. Vilmadescobre que Beta está pensando em vender o
Glga e fica arrasada. As três concorrentes do
concurso de forró fazem as 'pazes. Bel sugere a
Download que a deixe escrever uma coluna de

. conselhos amorosos em seu site com o

ps�udônimo de Madame Sol. Ele não' gosta da
Ideia, mas é cbriqado a concordar. Jaque sugere
que Urubu organize uma festa surpresa em

COmemoração ao aniversário de Betina. Júlio
Cesar mexe a perna. Bernardo inscreve Beta no
vestibular de artes cênicas.

QUINTA - Beta convence seus pais a deixarem

;ue slg� a carreira de atar,Anita pergunta a

e_ ele nao quer reatar o namoro, mas ele diz que
n�o esqueceu Natasha, Rita sugere a Júlio César

� que fique em sua casa enquanto se recupéra. O

��-mafldo, orgulhoso, recusa. Natasha vê João
m Anita e fica muito abalada. Bel recebe e

�alls pedindo conselhos de Madame Sol.
ownload desdenha o sucesso da namorada e

ela o acusa de ser insensível. Urubu decide sair

�olm Kelly enquanto não volta a namorar Betina.
u lana e Jaque convencem Júlio César a se
mudar para a casa de Rita. Natasha diz para João.que não gostou de vê-lo com Anita. O jovemaproveita a situação para perguntá-Ia se está

;r�ependida de ter terminado com ele Urubu
a a para Jaque que tem um plan� para
reconquistarBetina.· _

SEXTA - UrUbu conta para Jaqueque vai dar um
.�resente de aniversário maravilhoso paraetlna. Natasha garonte a João que não se
arrependeu de ter terminado com ele.

Boa de samba \

Viviane Victoretti causou o maior furor quando apareceu
na quadra da escola de samba da Acadêmicos do

.

Salgueiro. A atriz mostrou que 'tem mesmo o samba-no
pé.

Cidadão espanhol
Ronaldinho ganhou a cidadania espanhola em

reconhecimento por sua atuação no futebol mundial.
Mas, os torcedores podem ficar sossegados porque no

que se refere à Seleção Brasileira, o privlléqio continua
sendo do Brasií. Só para lembrar, tempos atrás Roberto
Carlos também foi agraciado com o mesmo benefício.

Download decide provar 'para Bel que pode dar
conselhos amorosos tão bem quanto ela e cria a

coluna da Madame Lua. Urubu convida todos no

colégio para a festa-surpresa de Betína Kelly
aparece no Múltipla Escolha a procura de Urubu,
mas ele foge. Cabeção recebe uma proposta para
ser gerente da academia que vai abrirno luqar do
Giga. Bel fica assustada ao ver que tem uma

concorrente, mas garante a Download que'
Madame Lua não lhe ameaça. Cabeção descobre

que todos os funcionários do Giga poderão
trabalhar na academia,menos Vllrna.Vivi comenta
que vai seguir um conselho de Madame Lua,
deixando Bel preocupada.Betina fica emocionada
com a festa-surpresa que Urubu preparou para
ela. O jovem ainda dá urria aliança de

compromisso para a aniversariante.
.

SÁBAD,O - Não há exibição.

ALMA GÊMEA

SEGUNDA - Eduardo conta para Ciro que
descobriu que Cristina fez dois exames de

gravidez no mesmo dia; sendo que um deu

positivo e o outro neqativo, Ciro desconfia de que
Cristina tenha pedido. para outra moça fazer o
exame em seu lugar, mas Eduardo não acredita

que possa ser tão má. Raul fica furioso ao

descobrir que a casa onde funciona a pensão de
Divina já foi vendida. Rafael vê Cristina
conversando com Ivan no quarto e não gosta.
Débora sugere que Cristlna use Ivan para fazer
ciúmes em Rafael. Olivia fala para Vitória que já
tem dinheiro para pagar todas as suas dívidas.
Raul convida Madalena para sair e eta-aceita. Dalila
teme que Roberval decida abandoná-la agora
que ficou rico.Hélio dá um beijo em Sabina.

/

TERÇA - Olívia chora desesperada, pois não sabe
como vai fazer para 'pagar as dívidas do
restaurante. Crispim entrega o ladrão' para a

polícia. Alexandra diz a Julian que ele não pode
ajudá-Ia, pois seu coração se fechou depois que
sua esposa lhe deixou.Claricefala para o delegado
que foi Vitório quem pegou o dinheiro de Olívia,
pois o viu entrar nà casa dela. Olívia desconfia de

Vitória, deixando-o furioso, Julian conta para
Eduardo que foi mesmo abandonado por sua

mulher, o que prova que Alexandra ouve vozes

que dizem a verdade. Cristina finge estar nervosa

com a perda do bebê e pede a atenção de Rafael.

Jorge desconfia de que Raul tenha roubado o

dinheiro e não sabe se deve ou .não contar a

Vitória e Otívia. O delegado avisa Serena que o

ladrão que prendeu querfalar com ela.Felipe diz a

Rafael que não deveria alimentar-os sentimentos
de Cristina se não pretende ficar com ela,

QUARTA - Felip� acusa Débora sempre querer
deixar Rafael culpado. Cristina é carinhosa com

Felipe, deixando Rafael emocionado. Serena
garante ao delegado que José Aristides não é um
bandido e o convence a soltá-lo. Judith fala para'
Alexandra que Eduardo. não a ama, apenas sente

pena dela. Alexandra fica arrasada. O delegado
manda Vitória não sair da cidade, pois está sob

suspeita. Vitória fica indignado .. Raul fala para
Olívia que pagará todas as dívidas do restaurante
se ela o aceitar novamente como seu marido.
Serena diz a José Aristides que vai tentar arrumar
um emprego para ele no roseiral de Rafael.
Cristina pergunta a Rafael se ele vai lhe dar outro
filho ..Ciro pede que a enfermeira 'da clínica para
onde Débora levou Dalila descreva a mulher que
fez o exame em nome de Cristina. Serena vai
conversar com Rafael na estufa e encontra
Cristina. Cristina pergunta a Rafael se ele tem se
encontrado com'Serena.

QUINTA - Serena, ofendida, vai embora. A

enfermeira conta para Ciro que a mulher que foi
fazer o exame era morena e já estava num

estágio avançado da gravidez. Jorqe tenta se

aproximar de Kátia, mas ela avisa que só quer
saber de corripromisso sério.Rafael repreende
Cristina por ter tratado Serena mal. Cristina
implora que Rafael passe a noite com ela.Abflio
se oferece para ajudarVitório de graça. Dalila se

sente culpada por ter ajudado Raul a tirar o

emprego de Abílio. Eduardo deduz que Dalila
deve ter feito o exame no lugar de Cristina.
Julian tenta mandar o espírito mau para longe
de Alexandra. Vitória se recusa a voltar a

trabalhar no restaurante. Olívia decide que ela
mesma cozinhará. Ciro explica para Eduardo
que precisam fazer Dalila confessar para provar
que Cristina mentiu.

SEXTA - Rafael explica para Serena que, se ela
não o perdoar, ele tentará viver com Cristina.
Serena fala para Rafael que eles não .podern
ficar juntos, pois ele ainda a ama como Luna.
Rafael fica com ciúmes ao saber que Serena veio
pedir �m trabalho para José Aristides, mas

concorda em empregá-lo. Dalila garante a

Eduardo que não sabe do que está falando.
Eduardo quer contar a verdade a Rafael, mas
Ciro explica que não vão convencê-lo sem

provas. José Aristides pede a Serena para ficar.
com ele.Olívia não consegue cozinhar e manda
Gumercindo pedir que Vitória volte para' o
restaurante. Rafael promete a Cristina que vai
tentar ser feliz com ela. Dalila diz a Cristina que
contará toda a verdade a Rafael se ela não lhe
der dinheir�. Julian qarante a Eduardo que
Alexandra está,quase curada.Vitória exige que
Olívia peça de joelhos a sua volta. Olívia
obedece, furiosa. Rafael dá um beijo em

Cristina.
'

SÁBADO - Rafael vê uma imagem de Serena
chorando no espelho e se afasta de Cristina.
Serena chora, pois sente que está perdendo
Rafael para sempre. Rafael explica para Cristina

que não consegue esquecer Serena. Cristina v'ê
o espirita de Guto e,assustada,vai procurar Ivan.
Débora manda Cristina se controlar e a afasta
de Ivan. Cristina diz a Rafael que não agüenta
mais ser tratada com desprezo, deixando-o
culpado. Débora pede para Rafael não maqoar
Cristina. Dalila garante a Divina que vai arrumar
uma maneira de comprar a casa onde a pensão
funciona. Kátia fala para Crispim que Mima
deveria tomar cuidado com Jorge. Serena fica

angustiada, pois sente que tem uma missão de
vida e que ela está ligada a Rafael.Cristina pede
para Rafael dormir ao seu lado e ele concorda.

Crispim exige que Jorge marque loqo o noivado
com Mima. Olívia descobre que os cobradores
vão levar os utensílios do restaurante se ela não

pagar suas dívidas.

'BANG BANG
SEGUNDA - Ben diz a Hacker que vai deixar

Albuquerque,pois sabe que seu amor porDiana
não tem futuro: Elga se recusa a ver Hacker,
como Úrsula pediu.Cattyfica fascinada por uma
camisola vermelha que vê no quarto deVegas.A
G:.npresária póe a roupa dentro da bolsa dela
sem que Úrsula veja. Zolta' permite que as

criança,s abram uma escola no circo, m'as hão
gosta de saber que Brenda também vai estudar
lá, Mercedita procura Ben na choupana e

encontra Diana. Ela conta que seu namoro

terminou.Ben exige.que Jeff o leve até Carmen.
Ele diz que só fará isso quando tiver certeza de
que Diana o esqueceu. Ben avisa que vai voltar
dentro de um mês,qeixando Jeff nervoso.lngrid
descobre que Gagol assumiu a identidade de
seu marido e exige muito dinheiro pára ·não

Férias merecidas
Celso Portiolli se prepara para curtir férias juntamente com sua família. O apresentador da
"Sessão Premiada I e II" reJ1OVOU seu contrato com o SBT e durante o período de descanso
deixará em seu lugar Jéssica Esteves, a mesma que comanda o "Bom Dia & Companhia".

A história do "Barão Vermelho"
No início de dezembro, chega ao mercado o CD "O Nosso Mundo" e o primeiro DVD com a

história da banda. O destaque fica por conta de uma participação especial do saudoso
Cazuza, primeiro vocalista do grupo, que graças aos recursos da tecnologia canta

"Codinorne Beija Flor",juntamente com Frejat.
.

Sem descanso
O ator Bruno Gagliasso está acertando os últimos detalhes de sua participação no remake
de "Sinhá Moça". Em breve! começam as gravações.

contar a verdade. Dong não sabe como vai fazer: expulsão.Todos estranham q�ando vêem;Pete
para procurar Pete sem dinheiro. i correndo pela cidade.Veqas obriga Garfunkel a

! dar aula na inauguração da escola de Brenda.
TERÇA, Viridiana fala para a neta que aprova seu I Gógol diz que Rush vai conseguir a senha e os

namoro com Neon dali em diante. Jeff tenta I dois pegarão o dinheiro. Sheng conta para
consolar Diana, que não quer nem saber dele. I Diana que Bullock e Jeff tramaram algo
Mercedita reza para que Ben volte para i envolvendo a ferrovia.Pete se encontra com

Albuquerque. Marilyn teme que Zoltar destrate I Dorothy, que medita em um descampado. Ela
Brenda. Vegas garante á amiga que vai dar um i volta para casa com Pete e Dong Dong se joga
jeito em Zoltar. Dolores pede que Henaide e I em seus braços. Penny e Neon decidem
Denaide lhe dêem aula de etiqueta. Aquarius I pesquisar em jornais antigos.Jeff diz a Bullock
corrienta com Charles que vai haver um eclipse i queDianaestádesconfiada.Bullockchegapara
,solar, o que é um

- prenúncio de grandes I visitarVioleta eJavier e Diana o acusa na frente

mudanças.Viridiana descobre que o tabelião de I de-todos.dizendo que não tem mais pai.
Santa Fé está em Albuquerque e decide I .'

conversar com ele sobre o terreno do circo. Jeff � ,

vê os dois juntos e avisa Bullock.Dong desiste de / BELlSSIMA
procurar Pete e pega uma diligência para i.:"
Albuquerque, mas ela quebra no meio do i SEGUNDA' Bia e Gigi se surpreendem com a

caminho. Bullock interrompe a conversa de I atitude de Júlia. Júlia e André prometem lutar
Viridianacomotabelião. I contra todos. Vitória se preocupa porque o

I restaurante vive vazio. Nikos briga com os

QUARTA _. Bullock afirma para Viridiana que o í homens que são indelicados com Vitória no

terreno onde está o ciréo é dele,mas a matriarca I restaurante. Um amigo traduz a carta de Nikos
exibe o documento que comprova que ela é a I para Murat.Giqi mostra um dossiê sobre a vida
dona. Logo depois, Bullock rasga o papel e diz I de André para Júlia, que tem certeza que é

que manda em Albuquerque.Zorroh interrompe! armação de Bia.Cemil dá um beijo em Mônica.
e exige que deixeViridiana em paz.Aquarius cata I Murat diz a Katina que está envergonhado por
inúmeros sapos verdes e os espalha por seu-I ter lido a carta, porque não tem nada que .se
laboratório. Vegas manda Zoltar não -tentar I meter no' namoro de Tosca com um grego.
afastar Brenda de Tábata e nem magoá-Ia. Catty I Katina fica em pânico quando ele diz que Nikos
veste a camisola vermelha escondida. Penny e I virá ao �rasil em breve. Sabina quer ir embora
Viridiana vêem e ela fica muito enverqonhada, I da Grécia Takae briga com Safira porque ela
Os sapos de Aquarius escapam e invadem a i estava mexendo na gaveta de Ernesto.Giovana
cidade, causando a maior confusão. Erga engole I conta para a mãe que Maria João saiu com

alguns sapos e volta á cor normal.Dong encontra I Pascoal. Safira faz urn escândalo ao vê-los
Pete no deserto e pede que o ajude a acordar I juntos. Júlia pede que Dijulian verifique a

Dorothy, .

.

I autenticidade do dossiê. Cemil comenta com

_ I Alberto que conheceu umá mulher
,QUINTA - B'â'ÍBna faz uma feijoada para maravilhosa. Alberto marca encontro com

comemorar a recuperação de Elga. Dorothy se vê I Mônica dizendo que é o assunto é sobre seu

no espelho efinalmente entende que 20 anos se

I
filho.

passaram. Catty chora ao abraçar a mãe. Gógol
propõe que Ingrid fuja com ele. Vegas conhece I TERÇA- Bia ironiza'e André deixaclaro que não
Diana. Neon ensina dança russa para os meninos.

II quer
ser humilhado, se retirando. André diz

Dolores vai á procura de Jeff e se apresenta a
.

para Júlia que não é necessário' se casar, pois
Bullock. Úrsula segue para pensão em busca de irritaria muito sua família.Júlia não desiste de se

Elga. Bullock desmascara Frank, mas acredita

I
casar. Bia acusa Gigi de traí-la.Giqi não entende

quando Jeff diz que o culpado pelo seqüestro de por que Bia implica com o namorado pobre de
Diana é Ben. O próximo passo é mandar Frank I Júlia, se já namorou um pobre, Murat. Bia

caçar o forasteiro e desapropriar as terras. Úrsula I recebe um telefonema da Grécia. Vitória

propõe canonizar Elga. Mercedila provoca Diana I diz.que quando chegar ao Brasil, quer 'ficar
na rua. Vegas a ·aconselha a não bancar a mal- longe de Bia. Nikos garante que vai procurar o
amada. Penny Lane leva flores para a nova casa I filho. Safira arruma as maias, porque Takae
de Neon. Úrsula adora a feijoada. Frank, de rosto

" acredita -ern Ernesto. Júlia promove André a

tapado,mandaosBolívarsaíremdasterras.biana· diretor .de produção da fábrica. Alberto leva
chega,parasustodeFrank. I Mônica a um restaurante de luxo. André vê

.
.." I Alberto no restaurante e diz a Júlia que quer ir

SEXTA - Penny Lane sugere a Neon descobrir por I embora.Safira se recusa a conversar com Takae.

que as suas familias se odeiam. Diana leva Javier I Murat se irrita quando Takae defende Ernesto e

e Violeta para a clínlca. Zoltar faz uma nlágica e

.1
o expulsa de sua casa. Bia diz a Ornei a que está

transforma Penny Lane em uma mendiga para preparando uma surpresa. Alberto presta
que Úrsula não a veja no saloon.Viridiana conta a I depoimento. Guida vai á casa de Gigi e diz que
Padre 'Hacker que Dorothy não se lembra do ! quer voltar a ser famosa com o patrocínio da·
marido. Dong Dong e Pete chegam a I--Belíssima. Bento pega Toninho no colégio.
Albuquerque. Harold cuida de Javier e Violeta. AlbertoreageaosaberdapromoçãodeAndré.
Neon garante as crianças que, se ensaiarem '; 1

bastante, poderão se apresentar na inauguraçáo

I
QUARTA - Vitória não aceitair para a casa de

da escola. Zoltar muda de atitude com Br.enda. Bia, mas após a insistência de Sabina,concorda.
Marilyn quer arrumar um emprego. Frank exige I Gigi diz que Guida esta maluca em pensar em
dinheiro de Jeff para não revelar a verdade. chantagear Bia para obter o patrocínio. Bento
Bullocl< manda Sheng esquecer que viu Frank na se irrita jogando bola com Toninho. Júlia avisa
casa. Mercedita se assusta ao ver o barco Yvete que quer saber tudo o que Bia disser ou

qU,eimado e se abraça, emOCionada, a Pablito. mandar 'fazer com'relação a André. Alberto diz

Penny Lane faz perguntas a Dorothy s.obre o ! que André só está no cargo por ser namorado
passado da família. Dong, Dong reage forte ao i da dona e os dois brigam,. Ornela, sonolenta
saber que sua mulher acordou, mas. não a I depois de tomar dois calmant,es, dá o �eu
encontra no quarto. I depoimento. Giovana atende o celular de

,

I Ornela e reconhece a voz de Mateus. Sabina e

SÁBADO - Diana promete descobrir quem está Bia insistem para que todos fiqüem pelo menos
por trás do ataque aos Bolivár. Bizerra comenta I um dia e Vitória concorda.Vitória acusa Bia de
com ela que Violeta ouviu B�lIock falar ,de I estar mostrando um mundo de luxo para

!

Sabina. Nikos diz que vai comprar roupa nova e

fazer a barba para procurar o filho.Isaac ganha na

corrida de cavalos. Katina exige saber onde Murat
foi com o neto. Pascoal paga o que deve a Maria
João. Safira provoca Pascoal.Giovana pergunta se

Mateus está se encontrando com sua tia. Narciso
conta para Takae que Ernesto roubava a lingerie
de Safira. Mary se assusta ao' ver Guida em sua

casa.

QUINTA - Júlia apresenta IIndré como seu noivo.
Nikos,em-seu quarto,chora.lsaacmente quefoi ao
cinema com o avô. Takae explode com Ernesto.
Mateus garante a Giovana que não conhece
Orne Ia. Guida propõe um negócio' a Mary: vão
ficar ricas e acabar com a pose de Bia Falcão. Dr.
Medeiros sugere que incriminem Vitória na morte
de Pedro, assim ela perde a herança e Bia ganha a

guarda de Sabina. Pascoal decide convidar Safira
para sair. Suzi conta que seu pai foi fazer as pazes
com a mulher e Pascoal volta para a oficina.Takae
pede perdão a Safira. Vitória acusa Júlia de estar
de conluio com Bia. Júlia acalma Vitória. Bia diz

que considera Tadeu seu bisneto e lhe dá roupas.
Safira não perdoa Takae, Bia pede perdão a Vitória
e confessa que sempre teve inveja do amor que
Pedro sentia por ela. Vitória não acredita, mas
aceita ficar mais tempo.na mansão. Alberto quer
saber de Ornela o que Bia foi conversar com Dr.
Medeiros. Giovana pergunta a Ornela se conhece
Mateus e ela nega. Bia garante a Vitória que não

quer tirar Sabina dela. Pascoal bate na casa de
Murat, que o expulsa. Alberto convida Mônica e'
Toninha para passarem um dia na praia.

SEXTA - Bia propõe que Nikos a ajude a convencer

Vitória a ficar em sua casa.Vitória exige que Tadeu
devolva as roupas que Bia lhe deu.Tadeu defende
Bia.Murat expulsa Pascoal e não deixa que ele veja
Safira. Bia se irrita quando Nikos dlz que ela não
deve fazer mal a Vitória. Mateus faz perguntas
sobre Bia para Ornela.Alberto pede uma sugestão
a Cemil de um hotel para levar sua pretendente.
Gigi lembra a Mary que ela roubou o namorado de
Guida e se casou com ele.Júliae André tratam dos
papéis do casamento. André compra as alianças:
Nikos díz a Vitória que não confia em Bla, Vitória
avisa que vai embora e Bia pondera que Sabina vai
acaba, vendendo balas na rua. Guida exige que
Mary volte a fazer dupla com ela, só assilli
entregará o testamento do marido falecido de
Mary, que roubou no passado.Vitória decide ficar
e insiste que Nikos fique também na casa de Bia.
Pascoal dá um beijo em Safira.Jamanta desmaia
quando Murat pergunta se elés comeram

Mustafá. Nik9S e Tadeu chegam á rua do casarão.
Cemil chega em casa. Bia expulsa André ao' vê-lo
na reunião de diretoria•.

SÁBADO - Júlia diz qu� quer André ao seu lado e

'que ele pode chegar até a presidente da empresa.
Bia replica que ela enlouqueceu. Nikos procura a

irmã de Katina no açougue. Fladson diz que não
conhece Ilya Solamos. Pascoal pede -Safira em

casamento e ela pede que esqueça o que
aconteceu entre eles. Mary .suplica q'ue Gigi
consiga o testamento. Cemil e Mônica marcam

um encontro. Jamanta volta para oficina. Tusca
descobre que foi Nikos quem esteve em sua casa.

Mônica eToninho se arrumam para irá praia.Nikos
pede que Tadeu ligue para a casa de Tosca.
Toninha se emociona ao ver ci pai pela primeira
vez;mas Alberto nem liga pará o menino. Fladson
anota o telefone de Ni�os. Katina chora quando
Tosca conta que Nikos está no BrasiLJúlia convida
Vitória para madrinha de seu casamento. Júlia
estranha quando Vitória diz que Nikos é
apaixonado porela.Gigi diza Guida que não quer
ficar entre ela e Mary. Maria João pergunta a

Pascoal o que aconteceu entre ele e sua mãe.
Murilt e a .familia se preocupam com Katina, que
chora trancada no banheiro.
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Cirurqias plásti.cas aumentam
nesta época do ano
No segundo semestre do ano, cresce con�ideravelmeni:e a procura

por cirurgias plásticas no País - que só perde em quantidade de

procedimentos/ano para os Estados Unidos. A explicação para o

elevado número de intervenções do gênero é simples: além do
culto ao éorpo característico dos países de clima quente, o Brasil
conta com especialistas de excelente nível técnico e

reconhecimento mundial.
.

Contudo, querri planeja submeter-se a uma cirurgia plástica e quer
exibir os resultados no verão deve consultar um especialista para
�vaÍiar quais são os cuid'ados necessários. O sucesso da cirurgia
resulta também de um pré-operatório criterioso e da estrita

observação às orientações médicas do pós-operatório.
A maior parte dos procedimentos demanda repouso, massagem e

distância do sol. Embora o processo de cicatrização dependa de
cada um, é regra geral que a exposição ao sol seja feita no �ínimo
após 2:0 dias. Isso evitará possíveis manchas e o aparecimento de

quelóide.
Há menos de dois meses da chegada da estação que é a cara do
Brasil, confira quais procedimentos podem ser feitos com tempo
suficiente para vestir a roupa de' banho:
- Lipoaspiração de Pequeno Porte: é indicada para pessoas que
estão perto do seu peso ideal e que querem retirar pequenos

acúmulos de gordura difíceis de eliminar com exercícios _'

localizados. Pode ser feita no abdome, cintura, coxa, entrecoxa,
parte anterior à axila e queixo. O tempo de repouso é de três dias e,

não há necessidade de massagem ou drenagem. A exposição ao sol
deverá ser feita após 1 mês com protetor solar.

-

- Cirurgia para redução dos seios: cirurgia com cortes pequenos em

determinados pontos, de modo que as cicatrizes fiquem bem
escondidas. O tempo de repouso é de 20 dias e a exposição ao sol
deverá ser feita após 1 mês com protetor solar.

�'Cirurgia de aumento dos seios: dependendo da técnica utilizada
na cirurgia a cicatriz quase não aparece. O tempo de repouso é de
10 dia-s e a exposição ao sol deverá ser feita após 1 mês com

protetor solar.
- Braqueoplastia: indicada para quem quer reduzir a flacidez nos

braços e pescoço. A cicatriz é discreta. O tempo de repouso e de
sete dias e a exposição ao sol. deverá ser feita após 1 mês com

protetor solar.
- Bioplastia: muito utilizada porquemquer aumentar e definir os

glúteos. A cicatriz é pequenae fica estrategicamente escondida.
Não necessita de repouso e a exposição correta ao sol, com
protetor solar pode ser realizada.
Procure seu médico e boa sorte!

Axilas: Verão sem suor
,

.

Ja existe uma alternativa para quem sua muito. e não quer
ficar aplicando toxina botulínica (Botox), periodicamente,
para diminuir o suor e nem se submeter a uma anestesia geral,

. para a retirada do gânglio responsável pelo estímulo nervoso

das glândulas sudcríparasv A alternativa setia se submeter a,
uma cirurgia, sob anestesia local, para retirada das glândulas
sudoríparas das axilas, ficando definitivamente livre do

problema da transpiração excessiva. Esse procedimento é

simples, realizado no próprio consultório, sendo seu resultado

excelente, com diminuição de sudorese em, no mínimo, 90%.
Com a proximidade do verão, algumas pessoas de todas as idades
e sexos sofrem bastànte com o suor em excesso, que molha a

roupa e além do incômodo físico, chega a afetar

psicologicamente quem se apresenta no trabalho ou na escola,
ou mesmo em encontros sociais, com esse tipo de problema,' que
interfere no comportamento e na vida de seus portadores e que

hoje, com os avanços da medicina, pode ser facilmente
resolvido.

Novidades para o tratamento corporal
Transformar o banho em um ritual de prazer e

relaxamento. Essa é a proposta da nova linha de
cosméticos "Soul+". A marca vai fazer com que as

pessoas tragam paradentro de casa o clima dos spas.
Oferecendo cosméticos que trabalham não apenas a

estética, mas também influenciam na qualidade de
, vida, no bem-estar do corpo, da mente e do espírito.
A "Soul+" dispõe de quatro linhas perfumadas c

completas de cuidados corporais que incluem

colônias, hidratante, gel de banho, óleo perfumado,
gel refrescante e bruma perfumada, todos '

desenvolvidos dentro dos preceitos da aromacologia.
Os nomes, aromas suaves e cores de cada linha:

possuem total sincronia e foram escolhidos de acordo
com as reações que a marca pretende oferecer a quem
utiliza os produtos. Além dos produtos �1Ue integram
as linhas, a "Soul+" dispõe do Hidro Active,
hidratante para rosto e colo que deve ser usado
durante o dia e o Hidro Nutri, para a noite.

Os produtos da linhaAuto-Estima têm como principal componente a

Vanilla, uma fragrância estimulante, afrodisíaca e anti-depressiva, que
através de uma essência feminina, delicada e de efeito prolongado
provoca reaçõeses surpreendentes. A criadora da marca, Andrea

Bilinski, 'inspirou-se em estudos da aromacologia e biopsicologia para
criar a "Soul+". "Acredito que as pessoas tenham que aprender a cuidar
do próprio corpo com muito prazer, de forma positiva, para que possam
se valorizar e aprender que o simples pode s�r precíoso", destaca a

/::,. Cosméticos que trabalham o corpo e a'
mente são as novidades da marca "Soul+",

empresária Na linha de cosméticos da "Soul+" pode-se
encontrar Hidr�tantes por R$ 29,00; Gel de Banho por R$
25,00; Óleo Perfumado, R$ 49,00; Gel Refrescante, R$
29,00; Bruma perfumada, R$ 35,00; Deo Colônia R$
44,00; Creme Hidro, R$ 39,00; e Creme Nutri, R$ 38,00.

A importância do
resgate das Identidades

A moda adquiriu a partir da metade d�'
século XX um papel de caráter mUito
efêmero, tendo estabelecido uma
imagem de, frivolidade principalmente
após a década de 1960 quando a maneir�
de produzir em massa ganhou força e

firmou-se como modo de produção e�
fábricas do mundo inteiro.
Esta imagem que se propagou damoda é
fruto da chamada."era da. globalização':da� ,

décadas onde tudo se faz por' meio� 'i

digitais e mecânicos, onde nós somos og
integrantes desse sistema, qué: (

seguidamente invade nossos corpos �� fi

ambientes modificando-os sem que haj�,
tempo para nos adaptarmos.
Essa rapidez com que tudo nos �

apresentado e descartado' permite' qU�E
tenhamos. acesso a diferentes áreas d(i)'; I

globo, onde podemos fazer diversas
interconexões construindo pontes entre �

pessoas, coisas, espaços, culturas ... Essas'
conexões acabam causando uma série di SI

misturas, o que acarreta na maioria dat
vezes em uma problemática de'

.1; 1

identidades, ou seja, acarreta na perda do?" t
nossos valores culturais frente a estaJ
globalização gigante que nos cerca: f:
Podemos analisar este fato através dan �

moda que circula em nossa sociedade'
esta moda que não esta restrita apenas ao"

vestuário, mas
-

que abrange outros
segmentos de nossa sociedade e que terri:,'1
portanto a mesma importância e o'
mesmo papel. ,"" """ "

{'
� 1 (

As atividades que fazemos durante 9" I
decorrer do d ia, e os objetos que,
possuímos, que adquirimos, acabam
denunciando o impacto que essa

"modernidade"causa em nossasocíedadé
adquirimos constantemente objeto�
roupas feitas para não.durar, que têm seus'
valores culturais identificados come
frivolidade; o corpo tornou-se rnercadorê
para a venda de outras mercadorias:
tornando-se uma vítima da' moda n·
trabalho agressivo dos rn e io s d"
comunicação. A escritora Diana Galvã':
em sua obra Amoda do corpo,o corpod:'
moda frisa também a mesma questão

I',

ressalta que temos uma facilidade rnuitã
grande em trocar de máscaras e assumi:
outros papéis soci�is ao lo.ngo do dia e aq�longo da nossa Vida, pOIS as estruturas,a
postiças estão presentes e dispostas aoS':
montes em nosso ambientes.

.

1 �
'Esta constante busca pelo belo e pel�:l
novidade; a qual estimula a aquisição de'
coisas sem reflexão é O combustível para o

sistema que ignora tudo que não

apresente o lucro.e que passa por cima da
. memória daquilo que já foi inventado.
Parece que dentro dessa agitação de
mercados é quase impossível preserva�.,i
nossas heranças, nossa identidade, fat�i'
que vem gerando preocupação. Afinal,?1
que acontecerá s� perdemos nossa(1
essência, a nossa origem?

.

. �
. Acredito que uma das questões mais:t
instigantes e' decisivas que temos que
enfrentar neste século XXI seja a dei
'procurar os melhores meios de resistir ao!;
modismos lançados todos os dias ;!',I
tentarmos conservarmos nossas culturas,,}

, j�

Por:Daianà Riechel. 1

.,....�0 POse
Áries - Para obter boa posição no campo profissional, tudo-dependerá de você,aproveite a fase
que é ótima. Êxito social, muito romantismo a noite. Boa saúde. Uma vida social intensa e muito
badalada deverá marcareste período,

.

Touro - Pessoas amigas, notadamente de Capricórnio estão propensas a colaborar com seus

projetos e aprimorar suas idéias, Se cometeu algum erro, evite culpar-se ou lastimar o tempo
perdido,

Gêmeos· Pense no êxito de tudo. As transações estarão em evidência. Agora evite receios

infundados,preocupações neqativas.Excelente para oamor,assuntos familiares e o romance,

Câncer - Sucesso em negócios relacionados com construções, Algum aborrecimento
passaqeiro poderá ser esperado, em seu lar. Cuidado com um romance clandestino, Procure
dormir mais.

Leão - Você deverá evitar atritos e discussões e tudo que possa, de uma forma, prejudicá-lo,
física.mental e moralmente.Suas idéias serão analisadas por pessoas.amiqas e alcançarão êxito,

Virgem
Ainda um período de disposição favorável e conciliatório nos assuntos amorosos, nas
associações e no relacionamento ,humilno, Algumas pequenas surpresas no ambiente de
trabalho e na saúde poderão quebrar seu ritmo e prejudicá-lo.

t 'A,

Libra - Sua natividade astral estará sendo beneficiada neste dia, Presságios ultra benéfi�os para as

amizades, os contatos com o sexo oposto e o auxílio de avós e soçros.ótímo para-questões artísticas,
pu blicidade, filantropia e caridade,

Escorpião - Tenha muito cuidado com a precipitação, principalmente ao dirigir veículos, Cuide,
também.da saúde.Aproveite este momento para demonstrar suas emoções,

Sagitário - Os fluxos indicam um bom dia que se inicia para você, As pessoas a sua volta deveriío
colaborar bastante para a felicidade matrimonial, familiar e amorosa, Você lucrará pelo esforço no

trabalho e nos negócios que fizer.

Capricórnio - Uma fase difícil, em que deverá agir com 'muita cautela, ttimlsmo, inteligência e

vivacidade, para que tudo saia a seu-modo, se inicia hoje,Tome cuidado com os inimigos declarados e ,

cuide da saúde.Sequre um pouco seu entusiasmo.
'

Aquário - O período é excelente para estudos, testes, férias, amor e contatos pessoais, Melhor ainda
para contratar servidores,contar cornfavores.fianças.etc.A impulsividade será negativa para a carreira

profissional, ,

Peixes - Vigor físico, agressivi'dade e 'impulsividade no seu modo de aqir são qualidades que estarão

reforçadas em seu caráter.A vida amorosa fará com que tenha impulsos apaixonados que podem criar

situações tensas.
.
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orto Seguro está sendo destino
- ,. ,

ais procuredo neste verão
��� 'odos' querem pegar uma corzinha neste paraíso baiano, que nesta época do
�� : no fica lotado não só de, turistas brasileiros mastambém de inte-rnacionais

; c. .

b� suas lindas praias, belezas naturais e um

'co,patrimônio histórico, Porto Seguro é um

:o�umento vivo da nossa história, que
c 0�eça com o próprio descobrimento do

ue(, ia�il, em 22 de abril de 1500 com � visão d�
,�(I 'ohte'Pascoal pela frota de Pedro Alvares

lajqj, 'a�ral. Toda essa região foi mantida intacta
or quase 500 anos até o início de sua

'oaemização na década de 70 com a

:aüguração da BR 101, e hoje, com o
.

�rt1íporto ínrernacional, tomou-se um dos

sas 'ai§importantes pólos turísticos do Brasil.

Itré !Aip�ar de passado quase meio século, grande
sasl p�rte dessa região continua intocada, com o .

dê:' so19ue brilha o a�o inteiro ilumina�do a .

J ,ii eleza de seus mais de 90 km de praias, CUjas
Jas '? _. I.

", gu�s sao calmas e mornas, ncas em coroas e

d 6,; ecfes, ocorrendo muitos deles em alto mar,

lo�,[ ttaÍisformando-se em verdadeiras praias em
sta.:: plefio oceano. Extensos coqueirais e grandes
ca: f�ixas de Mata Atlântica, oferecem ainda

dafi urna flora exuberante.
dei' O \itoral de Porto Seguro abriga de tudo um

ao' blfo. Limitado ao norte pela cidade

05'/ >tórica de Santa Cruz Cabrá�ia, palco da

nl rimeíra missa celebrada no país; tem ao sul
/,1 '3S �ilas históricas de Arraial d'Ajuda e

, 9� .,.ral\coio, 26nstruíd�s'p'e18s jesuít'iÍs: indo até

:Ii 0, povoado de Corumbau.
-

9" P�rto Seguro é sem dúvida a porta de entrada
ue, pára viver deliciosamente a natureza e se

m

sa :,!3

integrar num sonho de história e '"

prazer.
A vida noturna é intensa,
principalmente na Passarela .do
Álcool, concentrando a alegria e o.

burburinho de pessoas bonitas e

bronzeadas que fazem do lugar uma
festa, misturando sotaques, idiomas
e' sabores. A alegria segue até o

amanhecer' na Avenida do
Descobrimento, em bares e

Cabanas, onde é impossível não
requebrar o corpo ao som das
sensuais músicas baíanas.

� .:

. Conheça alguns atrativos turísticos
de Porto Seguro:'

Centro de Lazer Tôa
'Tôa
Vinte e quatro horas de animação.
Essa é a garantia da mais agitada
barraca de praia emTàperapuan.
Cerca de 3000 pessoas podem se

divertir e aproveitar a culinária
regional, os bares com drinques
deliciosos, participar das'apresen-.
tações de dança e da intensa

programação diurna e noturna. E

mais, exclusivo heliponto,
banheiros, duchas e atendimento
na praia, com cadeiras e guarda-sol.

60 verde do mar em Porto Seguro se confunde com as exuberantes
'faixas da Mata Atlântica que compõem a natureza do lugar

l':. Porto Seguro também abriga o roteiro do descobrimento do Brasil. Na Cidade H istórica, o turista
Poq�rá ver o Marco da Posse, trazido em 1503; o Paço Municipal, construído em 1772; e a Igreja de

No�a Senhora da Pena, construída em 1535, além de todo casario colonial.

Passeio de Chalana
A embarcação comporta cerca de duzentas pessoas que se divertem com segurança ao som

de música animada e frutas à vontade. Esse é Um passeio exclusivo da operadora de turismo
CVC, com saídas de Cabrália, passando pela Ilha Paraíso, Praia de Santo André, subida de
rio e parada para almoço em restaurante com ancoradouro. É considerado pelos turistas
como o melhor e mais completo passeio da cidade.

Passeio de Escuna
Saindo de Porto Seguro, em quarenta e cinco minutos de navegação, as belezas de Recife de
Fora se apresentam através de formação de corais e peixes coloridos podem 'ser vistos em um

mergulho de superfície, com total segurança. Após uma hora e meia de permanência, a
escuna retorna para o Centro de Lazer Tôa Tôa.

\

Passeio 'de Helicóptero
Vôos panorâmicos com equipamento seguro e profissionais altamente capacitados para
mostrar que Porto Seguro, visto dos ares, é ainda mais bonito.

Central Park
Em plena Passarela do Álcool, o Central Park é a melhor e maior opção de' diversão noturna
em espaço aberto. Restaurantes, choperia.whiskeria, loja de souvenirs e os mais animados

espetáculos de m6sica e dança conquistam a todos, nas noites de Porto Seguro.

'\

o

O ,,'

�,lIT E
e :3

Ir[ : '1'

Ói: Rl� Rual dessas novelas foi estrelada pela atriz Bianca
11 .I�aldi?

'.

o
.

:>.( a) :�O Cravo e a Rosa"
'

a(f q)"Chocolate Com Pimenta"
ii .�) "A Escrava Isaura"

"

s:t d) "Essas Mulheres"
; !

ARQUIVO GB IMAGEM .

,

b) Foi vendido para Heloísa (Adriana Esteves)
c) Foi demolido
d) Foi incendiado por Ester (Zezé Polessa)

Bianca Rinàldi

4) Qual dessas apresentadoras alcançou o

sucesso interpretando a música "Vou de Taxi"?
a) Eliana
b) Xuxa
c) Angélica
d) DidiWagner \

�(í �) 'A novela é "América".Oualdessas personagens foi
9' Int�rpretada pela atriz Marisol Ribeirà?

.

ir a)Ellis
',1 m) Berbela,',I' c) Detinha
:� d) Kerry
,I
I

!

i I, �I:p'ie-LZL1Ia! mauelras
I I i

Indústria e comércio de madeiras

5) A novela "Belíssima'' estreou recentemente na .

Globo.Quem interpreta a personagem Valdete?
a) Vera Holtz
b) Cláudia Raia
c) Irene Ravache
d) Leonà Cavalli

, ,

�;No final de "A Lua Me Disse", o que aconteceu com

:frango Com Tudo Dentro? .
.

alFoi incendiado' por Sulanca (Diva Pacheco)

=,

312-0280
"
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. H Zabel completou
2

O fofinho RI�a�do d�s�2I11 A festinha foi realizada
aninhas no ultlmOd .

Ia a�iguinhos. Parabéns :

dia 19/11 para.to os seus .'

dos pais Liege e Ismael

Por Daniele Santos
cepcaocorrelodopovownetuno.com.br
iar fotos até Quarta às 12h)

Na foto Lucas Ricardo fa d
'

papai Noel
izen o seupe�ido para o

Completa hoje
8 aninhas,
Gabriel

Silveira da
.

Cruz. Parabéns

dos pais Márcio
e Elisangela .A

1Ç2
mE

mi

alg
m

SvRaíssa de Mello Piva (D) com 2 aninhes.
embelezando a coluna ao lado da sua pnma

Completou 10 anos no último di 221
. .

Henrique Duwe. Felicid d d
a 11,? gatinho GUilherme

'

.

a es os seus pais e de sua irmã Gabriela

.,
I

O gatinho Thiago Rafael Nichelatti
.

estara completando 3 aninhas no dia
27/11."Que Deus lhe abençãel"Parab'
dos nai

. ens

os pais, padnnhos, avós e primas

A fofinha Lais completou 3 aninhas n? úl.timo dia .

12/11. Os avós Artur
e Lorena, se�� pais VIImar

e Marli

e seu maninho Luan desejam felicidades

p2
nr

m

u�
Ir

n

Completou 6 anos no 'Ir .

.

de Oliveira filha de Pa�I��o�,a 1 5/11, C�mille Sbors
deseja toda felicidade do

o �rto e Danlele.Quem
são seus padrinhos Narlo emKu�t' °LPar� a princesinha

.

a Ia enzt
.

Completou 4 anos no último
dia 14/11,

o fofo Nathan
Rother Correâ filho

de

Everaldo ê Márcia.
Parabéns!

A gatinha �n�réia .Luiza Rodrigues completa 6

. andaS.no pro�,mo dia 27/11. Felicidades de seus

pa nnhos Airton e Elia

A gatinha Gabriela
com 9 �eses é só

alegria para a mamãe coruja Maga
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A Firma WEEGE, hoje POLíCIA SOBRE RODAS

Malwee Malhas, comemora
: em 2006 seu eentenárte,

N o 5� 2 72 I R $ 1,25

Presos homens
com dinheiro,
falso e cheques
do Paraguai

",,",,",
,'",', I

Maysa Pianezer

representa as

mulheres na

motovelocidade

mínima: 19° máxima:28° mínima: 22° Máxima:28°
AMANHÃ:
• Sábado de
sol e nebulosidade
variada 'com

pancadas isoladas
de chuva

Má gerência da Lei Kandir prejudica economia

HOJE:

• Sexta-feira

nublada com alguns
--- períodos de melhoria

e chuva a qualquer
",":",":-: hora do dia

; Os Estados somam prejuízos devido à falta de repasse da União dos recursos previstos na Lei. Como reflexo, demissões e corte na produção das empresas. - PAGINA 5

"A Colcci apresentou
ontem, em Jaraguá do Sul, ,

a coleção de verão das
marcas Sommer, Car-

I

melitas e Coca-Cola. A

mistura de tecidos de

algodão natural e crochês
manuais com cristais,
Swarovski e bordados de

paetês é presença garantida
na próxima estação. Para as,

mulheres, calças justas são

usadas com blusas manga

morcego ou blusês,
relembrando à silhueta
sensual dos anos 80. A :_,

-� coleção f�i apresentada por
25 modelos que foram'
embaladas pela DJ e,'

estilista Thais Losso que
falou também sobre a

coleção de inverno da
marca. _ PÁGINA 4

iUnimedlftl
i Unimed. Seu Plano, Sua Vida i

133702200 i
i I

! www.unimed.com.br :
........ " ;

-,

- PÁGINAS- PÁGINA6

Cassuli Advogados Assoçiados S/C t
� OAB / se 397/99 I
I (47) 3371);.��,11

.
.

I. A,-��cac�nipr��ari�l

Dívida Ativa Sa você Istá Inadlmplanta com
a Preleltura,VInha neuoclar SIU débito.'

__........__..___,....: ..... .....: 'J' ,.._;:.!II".�O<IU"WM.... ('M1$/�-'"""..iIf"J''iJI1SI,'I'ftd$·��IiIlllIl!!II;fiIIIJI'IIPIl;II#lfI!/jJ//�/!�/llillsllJlllllll!I/JlllJli;pilll.'flliJlll41fJlJ(llll!.JlIIIlw0#1Ij/AJJ�������oJI�� �'�'�,""1II�1,�( 'W'l1.�9.!V��.('ÍI�'91(D&1_"dI�(!I,""flll'r!:ií.,�

Data,para pagamentos
prorrogada
.odia

ea,
dezembro

'de2005

0, imposto.que não é pago faz falta
na educação, na, saúde, nas obras

, e nos programas soclals. A Prefeitura
de Jaraguá do Sul está oferecendo um

,

prazo maior para melhor atendê-lo. "

IPTU é dever do contribuinte,
8 um compromisso com o
bom estar da popul8Çlo.
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levando famílias inteiras em

busca de empregos que, pelos
horários oferecidos, obrigam
a guarda de crianças em

instituições do gênero. Mas
não há vagas suficientes. Na

administração passada, '

embora os investimentos
feitos, o governo municipal

.

sempre dependeu de
convênios firmados em

parcerias com o Sesi;: ou de
investimentos da iniciativa

privada. Não fosse isso, o

quadro, hoje, seria caótico. Se
certo es�á 'o professor ame
ricano, é preciso encarar tal
carência com mais objetivi
dade e· com investimentos

contínuos, até se chegar ao
necessário equilíbrio entre

oferta e demanda. Ou seja,
reservar rec,ursos orçamen-··
tários acada ano e não apenas
trabalhar no varejo, ao sabor
de interesses pessoais ou

políticos.

FRASES

OPINIAO

Fora das creches
Uma pesquisa da Fun

dação Getúlio Vargas, com
base na Pesquisa Nacional

por Amostra de Domicílios,
mostra que apenas 9,43% das

crianças brasileiras de O a 3
anos de idade freqüentam
creches. O levàntamento

"Educação da Primeira
lnÍância" revela ainda que no
Bfasil só 61,36% das
10.085.811 crianças de 4 a 6
a�os de idade estão na pré
escola. Entre os autores da

pesquisa da FGV está o

'professor americano James
Heckman, da Universidade
de Chicago e Prêmio Nobel
de Economia em 2000. Nos
últimos 40 anos, Heckman
desenvolveu nos EUA

pesquisas que indicam que-as

crianças que estiveram em

creches e cursaram a pré
escola, no período entre o

nascimento e os '6 anos,

apresentaram, já adultos,

'menos probabilidades de
serem presos.

Outra conclusão: na idade

adulta, os freqüentadores de
creches e da pré-escola
obtiveram rendamais alta dos
que os que não as freqüen
taram.

Em palestra no seminário
internacional que debateu o

No ranking dos municí

pios campeões em freqüência
nas creches aparece, com

59,44%, Pracinha (601 km
de SP), seguido de Fernando
de Noronha (55,42%) e'

General Maynard (52,45%),
em Sergipe. Entre os dez mais
no ranking aparecem três
cidades paulistas, três

� Na idade adulta, freqüentadores de
creches e da pré-escola obtiveram renda
mais alta dos que os que não frequentaram

tema da educação na primeira
. infância, Heckman disse
considerar que o melhor
investimento social existente
é educar a pessoa o mais cedo
possível.

.

Segundo ele, quanto mais

baixa for a idade _ do
investimento educacional
recebido, mais alto é o retorno

recebido pelo indivíduo e pela
sociedade.

paranaenses e quatro
nordestinas; Nenhuma de

_Santa Catarina, o .que é

preocupante.
O' problema também

atinge Jaraguá do Sul, maior
cidade da região e, também,
a que mais disponibiliza vagas
em creches visto a contínua
expansão industrial, com a

conseqüente abertura de
novos postos de trabalho,

,

�Estou forte, firme e presente" (para conduzir o projeto econômico)

• Do ministro Antônio Palocci no depoimento na Comissão de Assuntos Econórnlcosdo Senado.

I
Polêmicamarca Encontro

.

Nacional de Educação

Joinville - Com o auditório Cau
Hansen lotado por cerca de três mil

educadores e apresentação memorável
e:�5 crianças da Escola Teatro Bolshol
no: Brasil, o qovernador Luiz Henrique
e: õ secretário de Estado-da Educação

: Diom"ário Queiroz e o' secretário de
I' .

Desenvolvimento Regional Manoel
Mendonça abriram (foto) na quarta à

noite, o Congresso Nacional de Edu

cação: Compromissos, Perspectivas e

Desafios. Tendo na pauta questões
emergentes como o ingresso no ensino

fundamental aos seis anos, a obriga
tõriedade do ensino médio e a integra
ção da educação básica-à profissional, o

I

Congresso começou com a palestra de
Gaudênêio Frigotto. O representante
dó Ministério da Educação sentenciou:

�u se aprova o Fundeb, ou a Lei que
determina a matrícula antecipada a

partir de 2006 seguirá a tradição do País
de não sair do papel porque não veio
acompanhada de aporte financeiro. Até
esta sexta-feira Joinville será o centro

do debate nacional sobre educação.
Ontem entrou em pauta a Proposta
Curricular de Santa Catarina.

I.

CORREIO DO POVO

Fatos & Pessoas
Fernando Bond

JOINVILLE/ANTCNIO CARLOS MAFALDA/SECOM

CONGRESSO
NACIONAL

.

DEEDUCAÇAO

Tele-inadimplentes
A Brasil Telecom realiza pelo quarto ano

consecutivo a campanha de final de ano

para a recuperação de crédito: a Campanha
de Natal. Os clientes que estiverem com .

suas con�as de telefone fixo atrasadas há
, mais de 335 dias vão receber descontos
que poderão chegar até 85% para quitação
do débito, variando de acordo com o

tempo de atraso e a forma de

pagamehto.O débito pode ser pago tanto à
vista quanto parcelado, com juros de 1 % ao

mês. Os descontos variam de 30% a 85%:
Os pagamentos podem ser feitos à vista,
parcelados em três, cinco, seis, sete, nove
ou em dez vezes. Quanto mais curto o

prazo de pagamento, melhores as

condições ..

I
Prazo para acertar
o prazo de validade dos descontos para as

contas atrasadas vai até 24 de dezembro."Esta
é uma grande oportunidade para os

consumidores catarinenses regularizarem sua

situação perante os Órgãos de Proteção ao

Crédito ( SPC, Serasa, Equifax etc) e realizarem
suas compras de Natal com tranqüilidade;
afirma Luiz Antonio da Costa Silva, diretor
da Brasil Telecom Filial Santa Catarina. Os
'clientes vão receber uma carta com a proposta
de negociação, já com os códigos de barras

para o pagamento da opção escolhida.

Pelo telefone
Os clientes que não receberem a

correspondência da Brasil Telecom podem
entrar em contato no telefone 0800

6420020, e os que tiverem com atraso

inferior a 335 dias podem procurar a central
de atendimento dai empresa para obter

informações sobre planos de parcelamento
e .condições de pagamento.

Encomex
Empresários ligados ao ramo exportador
participaram na quarta-feira (16) da reunião
de divulgação do 103° Encontro de
Comércio Exterior- Encomex na sede da

Secretaria Regional de Itajaí. O evento

acontece em Florianópolis no dia 2 de
dezembro.Os temas que serão debatidos
no encontro estão sendo abordados em

todas as regiões do Estado, como forma de

ampliar o número de participantes. -

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Diretor Dil'etor-Corporativo Editol'll
Francisco Alves Fernando Bond Patrícia Moraes

Correio do Povo: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251·200 I Caixa Postal19 I Centro I
Jaraguá do sur- SC I Tel.47 3371.19191 Fax 3276.32581
e-rnalls: redacao@joroalcorreiodopovo.com.brl

com e rc i a I@jornalcorreiodopovo.com.br

Fotolito: Cromo�rt [tmpressãc: Gráfica e Editora CP
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1400 ICEP 89256-500
Vila Saependi I Jaraguá do sut- SC I Tel.47 3370-7919
cromoarte@terra.com.br I graficacp@terra.com.br '

OPINIÃO

Zumbi e a luta por
igualdade racial

"Dia de denúncia, protesto e

resistência em memória do martírio e

morte de Zumbi dos Palmares no ano
,

de 1695. Protesto contra a ideologia
da democracia racial. Resistência, que
está no espírito de Zumbi e presente.
na esperança do povo negro". O texto
acima, grifado na folhinha da
Secretaria Especial de Políticas de

Promoção da Igualdade Racial, do

governo federal, resume o significado
do 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra.

Ao contrário do 13 de maio, que marca a abolição dos
escravos, quando os negros foram libertados e entregues à

própria sorte, o dia 20 de novembro é motivo de celebração
da Consciência Negra. Lembra a morte de Zumbi dos
Palmares, um líder que tornou-se ícone da luta por

libertação de sua raça, da resistência negra ao escravismo,
que teve uma morte bárbara e foi transformado em troféu
para petrificar o racismo do tempo do Império.

Zumbi é o símbolo absoluto da luta contra a

discriminação racial. Nesse Brasil multicor em que I.

supostamente convivem em harmonia índios, negros e

brancos, muitas vezes insistimos em negar que existe

discriminação nos dias de hoje. É exatamente isso que o

movimento negro chama de ideologia da democracia racial,
o mito de que existe igualdade. Acreditar que existe

democracia racial é negar, portanto esconder e justificar, o
racismo.

Passados 117 anos da assinatura da Lei Áurea, que
libertou os escravos, e 310 anos da morte de Zumbi, as

feridas de centenas de anos de apologia ao racismo e do
.1

cultivo da desigualdade racial ainda não foram fechadas e

persistem em nossa sociedade, fazendo sofrer metade da

população do nosso país, que é a nossa metade negra, em

sua maioria pobre, separada dos brancos por um abismo de '

desigualdade. Os negros são minoria absoluta nas .'

universidades e no acesso ao mercado de trabalho, mas são

maioria entre os condenados, na periferia e nas estimativas

de pobreza em todo o mundo.
A história contada nos bancos escolares força o

esquecimento dos negros e de sua força. Nas'

comemorações cívicas os brasileiros se lembram dos I'

capitães, dos coronéis, dos homen� de confiança do Império
de Portugal ou do Brasil. Mas os escravos negros que
construíram muitas das nossas cidades foram relegados ao

",

esquecimento.
O presidente Lula, num gesto de grandeza, 'pediu ;

desculpas na África pelos séculos de exploração dos nossos ):
irmãos negros. Desde o início, o atual governo tem ,

trabalhado numa lógica de inclusão, instituindo políticas
públicas voltadas para o negro, tentando pagar uma parcela
da imensa conta que o Brasil tem com os afrodescendentes.
A inclusão do Dia Nacional da Consciência Negra no

calendário oficial, a lei que tornou o ensino da "História � I

Cultura Afro-Br�sileira" obrigatório nas escolas; a criação
de cotas nas universidades públicas e a criação da Secretaria
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

,

foram os primeiros passos.
No início de novembro, saiu em diário.oficial a criação,

de um grupo, de trabalho interministerial que durante 60
dias vai elaborar as diretrizes do Plano, Nacional de

Promoção da Igualdade Racial, sistematizando as propostas
aprovadas durante a 1 ª Conferência Nacional de Promoção,
da Igualdade Racial, realizada de 30 de junho a 2 de julho
deste ano. Pela primeira vez o país está propondo

. instrumentos e ações para diminuir as desigualdades raciais,
trabalhando as diferenças para garantir mais equilíbrio de
direitos.

Esse processo é lento e sabemos que apenas uma

revolução cultural daria conta de fazer com que
desaparecessem os traços de costumes e atos racistas na

nossa sociedade. Mas o Dia da Consciência Negra também
existe para não nos permitir esquecer. A memória de Zumbi
dos Palmarés cobra de todos nós o compromisso com o fim
do racismo, com a luta contra a exploração econômica e

racial, por igualdade e pelo fim da violência motivada por
preconceito de cor.

o deputado estadual Dionei Walterda Silva escreve às

sextas nesta coluna
.
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.. Estratégias
Ameaça real à reeleição do governador
Luiz Henrique da Silveira (PMDB). No

feriado de terça-feira, lideranças
expressivas e dirigentes do PP, PFL e

PSDB (ala do senador Leonel Pavan)

tiveram um primeiro encontro público
'sobre a possibilidade de apoio a

candidatura do pefelista e prefeito de

Lages, Raimundo Colombo. Até pode
acontecer,se EsperidiãoAmin optar por
candidatura ao Senado, embora já tenha
dito que seu desejo pessoal é o governo
do Estado. Justifica a preocupação de

LHS,que namora o PFL não t-ão de longe.

III> Tudo bem
A Secretaria de Saúde, continua sem

titular,o PDT continua pressionando por
cargos mais relevantes no primeiro
escalão, como o faz oPTB, e o secretário
de Finanças apela para que outros

secretários e diretores não se

empolguem com compras e licitações
porque o nível de recursos nos cofres
da prefeituraenfrente período de maré
baixa. Novembro está chegando ao fim,
dezembro nunca representou nada em
termos de obras impactantes e vamos

para 2006 com um ano praticamente
perdido. Nada que fuja da rotina.

III> Calmaria
A febre de pré-candidaturas a depu
tado estadual arrefeceu um pouco na

'região do Vale do Itapocu.Também, pu
dera. Sobrou alguém? Afora os histó
ricos pára-quedistas, que conti-nuam

levando votos por aqui em todas as

eleições- e fica nisso-, pelo menos 12

pretendentes já manifestaram desejo
de ocupar cadeira na Assembléia

l.eqislativa em 2007 só em Jaraguá do
Sul. Nada que possa preocupar porque
destes, mais de 90% não tem cacife

para bancar campanha de tal ordem. E,
em panqaré, ninguém aposta alto.

III> Remember
Quando prefeito, Geraldo Werninghaus
(PFL) foi processado pelo Ministério dos

Transportes. Ousou fazer uma obra que
o governo não fazia: o acesso duplicado
pela avenida Waldemar Grubba, que é

trecho da BR-280. Agora, o governo
retomou a segurança da área; que vinha
sendo feita pela Polícia Militar, ou seja,
segurança nenhuma a depender do
efetivo reduzido da PRF do posto de

Guaramirim, obrigada à patrulhar a

rodovia, de São Francisco do Sul a São

Bento do Sul. Sem falar na ponte do

Portal, caindo aos pedaços.

III> SDRs
Qualquer hora deve aterrissar na reqiáo
questionário a ser respondido por pais-de GIl
alunos da rede estadual' de ensino, ,I�rl

'

abordando a descentralização da
i .qadministração estadual implantada neste

governo. Na SDR de Ibirama, a promessa é fi,

a de sortear um televisor de 20 polegadas' � I::!

entre os alunos que trouxerem, o ) lÍf
questionário respondido. Por aqui, ainda 1"

não se sabe qual o prêmio a ser oferecido. -:,'�
Por entender tratar-se de material de ) ,{

cunho político de auto-promoção, em ano JsI
que antecede eleições, o Ministério _:H
Público está de olho. ,'\ r

redacào@jornalcorreiodopovo.com.br ,.I ...

)I!B
, DISCUSSÃO
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,
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'

Camaratenta consenso para
,

alteração de alíquotas do ISS
CELSO MACHADO

... Ténicos
do TCE devem

explicar as

adequações
}ARAGUÁ DO SUL- A Câmara

de Vereadore� dev� confirmar na
próxima semana convite para que
técnicos do TCE (Tribunal de
Contas do Estado) prestem
esclarecimentos sobre as

\ adequações necessárias à lei
,

vigente das alíquotas do ISS

(Imposto Sobre Serviços. O

polêmico projeto chegou à

Câmara de Vereadores em

.setembro, com a assinatura da

vice-prefeita Rosemeire Vasel
(PL), quando respondia
interinamente' pelo E�ecutivo
durante viagem do prefeito Moacir'
Bertoldi (PL). Se aprovado" o

projeto de Lei Complementar
número 8 entra em vigor a partir
de IOde janeiro de 2006,
substituindo artigos e parágrafos da
'lei Complementar 35/2003,
aprovada em dezembro daquele
ano. A proposta altera'valores de

cobranças do ISS, dependendo do
gênero do serviço a ser prestado

Enviado à época para análise
das comissões permanentes da
Câmara de Vereadores, o projeto' ,

voltou àmesa de Bertoldi.Segundo
disse o prefeito ao Correio do
Povo, ao reassumir a chefia do

Executivo, "porque se estava

incorrendo em erro cometido pelos
vereadores da legislatura passada
e, da mesma forma, pelo governo
municipal anterior, com renúncia.
de receita."Não queria e não q\lero
aumentar as alíquotas", disse ele,
explicando que o município, da
forma como o projeto foi elaborado
originalmente, estaria abrindomão
de receita e incorrendo em erro

grave passível depunição pelo TCE �

(Tribunal de Contas do Estado), ",

o que deve ocorrer com os

responsáveis pela aprovação do

projeto no ano passado". Segundo
Bertoldi, isso representaria algo em
tomo de R$ 3 milhões a menos nos

cofres da Prefeitura, Entende não
ser necessário aumentar as

alíquotas, porém, "é precisobuscar
fontes de reposição.Tem muita

gente que não paga",' informa,
acrescentando que a SC Gas e a

Adrninistruçâo lança novo site
da Prefeitura de Guaramirim

, G�A"
"

'A drni
ARQUIVO CORRElO/RAPHAEL GÜNTHER

I
RAMIRIM - a rru-

nistração municipal colocou no ar

oficialmente ontem durante
coletiva de imprensa, � novo site
da Prefeitura, que já existia, mas
foi totalmente remodelado e passa
a destacar o potencial econômico
e turístico de Guaramirim. No
endereçowww.guaramiriin.sc.gov.br;
o internauta tem acesso a

inform�ções sobre a localização da
Cidade, suas características,
histórico, mapas, pontos turísticos,

'

fotos, secretarias municipais, leis
municipais e asnotícias produzidas

Prefeito lançou site ontem

pela assessoria.
.

mosaico em lixeiras realizado por
Durante a coletiva, o prefeito estudantes das escolas municipais

MárioSérgio Peixer (PFL) também e estaduais sob a coordenação dos

fnunciou o início da instalação das professores de artes. O projeto foi
lXeIras confeccionadas por alunos criado com objetivo de embelezar
de 28 escolas municipais, que e tornar mais limpa a área central
lUtegra o projeto "Em cada canto da cidade, com a colocação de
um encanto", criado em 2004 pelo lixeiras em 150 pontos.A Prefeitura
Núcleo da Mulher Empresária de fomeceos tubos de concreto, sobre
Guaramirim, vinculada à Aciag os quais os alunos das quartas séries,
(Associação Comereial, Industrial de 28 escolas, aplicam técnicas de
e Agrícola de Gup_ramirim). mosaico utilizando material

Trata-se de um trabalho de cerâmico.

i t

Celesc, por exemplo, quando
utilizam vias públicas para fixar

postes ou conduzir fonte de

energia, devem pagar. "Afinal, são
empreendimentos comerciais, que
visam lucro", entende o prefeito.

O presidente da Câmara,
Ronaldo Raulino, é um defensor
do projeto. E fez referência a ele ao
assumir interinamente a Prefeitura

quando de recente viagem de
.

Bertoldi e Roserneire a Foz do

Iguaçu, Brasília e São Paulo, com
ênfase para os bancos. O então

prefeito em exercício lembrou que

este segmento (os bancos), nem
de longe recolh�m o ISS devido.

Segundo Raulino, prestadores de
serviços podem ser enquadrados
emmais de 300 itens de cobrança,
o que justifica, argumentou,

,

licitação lançadapela Prefeitura,
que não tem estrutura e nem

pessoal capacitado suficiente, para
contratação de empresa visando
rastrear devedores e sonegadores
objetivando incrementar as

receitas do município. "Hoje, do
orçamento arrecadado, não sobra
nada para investimentos" afirmou.

o vereador Dieter Janssen (PP) defende a redução das alíquotas
incidentes sobre o ISS para 2% (dois por cento), viabilizando.'
no seu entendimento, o recolhimento do' imposto por todos,
como ocorre,.por exemplo, no estado de São Paulo, onde a

redução das alíquotas do ICMS (Imposto sobre Circulação de
Mercadorias, e Se rviço s ) provocou. nos meses s e quintes.
significativo aumento na arrecadação. "Não devemos 'travar' a
economia municipal para podermos dar uma infra-estrutura
melhor para todos que aqui produzem, pelo contrário, as

economias devem ser feitas de outra maneira':
O vereador acha que, quando uma administração está "engessada';

, como afirma o Executivo,deve-se buscar economia "e não preocupar
se com o aumento de arrecadação, como quer a administração
pública ao encaminhar projeto que aumenta a alíquota do ISS dos

prestadores de serviços em Jaraguá do Sul'; concluiu.

Fórum indefere mandado de

segurança e colhe informações
GUARAMIRIM - o presidente da

Câmara' de Vereadores, Marcos
Mannes (PSDB), disse estar

aguardando uma resposta do Fórum
daComarca deGuararnirim quanto
ao mandato de .segurança

, impetrado pela Mesa Diretora da
Casa contra o prefeito'Mário Sérgio
Peixer (PFL) no dia 20 de outubro.
A juíza titular do Fórum, Karen
Francis Schubert, informou que a

liminar foi indeferida e que foram
solicitadas informações à

administração municipal paradar
continuidade ao processo.

A alegação do Legislativo é de
quea administraçãomunicipal não
estaria respondendo aos pedidos de
informações feitos pelos vereadores;
aófiaioria de partidos de oposiçãoao
governo � PMDB, PT e PSDB,
referentes a notas fiscais emitidas

por empresas, administração do

HospitalMunicipal SantoAntônio,
convênios, licitações, contratos, e
outros atos administrativos.

No dia 28 de julho passado, a
Câmara aprovou uma resolução
.l

autorizando o presidente da Casa a
impetrar uma ação de mandado de
segurança contra a administração
por causa do não atendimento aDS

pedidos de informação. Por

solicitação do vereador Acibaldo
Germann (PP), aCâmara concedeu
um prazo de 15 dias para q_ue o

prefeito fornecesse as informações.
Segundo O presidente Marcos

Mannes, dois de 13 pedidos não

teriam sido respondidos pelo
,J

prefeito. (Carolina Tomaselli)

Manl'!es aguarda resposta

Dionei participa de Encontro ='�:J

, , sq

dos Bombeiros Voluntários

Atuação
Relator do projeto que dispõe

sobre o orçamento do Estado para,

1006, Dionei pretende incluir uma
rubrica específica no orçamento,
garantindo recursospara as associações
de voluntários, umavezquenoprojeto
original, elaboradopeloExecutivo, não
há recursos específicos pára os

voluntários, enquanto a previsão de Oionei será um dos debatedores9
cr:

FLORIANÓPOLIS - O deputado
DioneiWalter da Silva (Fl) participa
do 2º Encontro Nacional de
BombeirosVoluntários, que acontece
na cidade de Nova Prata, no Rio
Grande doSul, neste final de semana.

'

Dionei fOÍconvidadopelaorganização
do evento para ser um dos
debatedores na mesa redonda que
discutirá o papel dos bombeiros
voluntários na política 'nacional, na
manhã de sábado.

O deputado Dionei, que ,é
presidente daComissão deSegurança
'Pública daAssembléia Legislativa de
SantaCatarina, teve onome indicado
'pela Associação dos Bombeiros

, Voluntários de Santa Catarina, em
virtude de seu trabalho em prol da
categoria e por conhecer bem a

situaçãod� bombeiros voluntários no

Estado, justifica o presidente da

entidade, Ademir Orsi, também
presidente doBombeirosVoluntários
deGuar�rnirim.

, ,1Q

=,t
recursos para os bombeirosmilitare�b
ultrapassaR$ 85 milhões. O deputado lu
também vemdiscutindo formas leg�b
para evitar a interferência dos bom
beiros militares nas cidades que sãósq
servidas pelos voluntários, paragaranclD
sua autonomia e sobrevivência. -' '{J

,

Dionei foi autor do projeto qUIL35
corrigiu dispositivos da Le�n
Complementar 253, conhecida com9JB
Lei Titon, que estabeleceu um teto

limite para os valores das subvenções
sociais destinadas pelo governo aoslbombeiros voluntários e que preju- '

dicou as grandes corporações, poi,�
equiparou o� recursos demunicípios
com populações distintas: O projeto
do petista corrigiu a distorção da lei,

Iretirando o teto máximo e possibi
litando que as grandes corporações I
pudessem recebermais recursos. _j

"_",,,�-=
ARQUIVO (ORREIO/RAPHAEL GÜNTHER

Comunicado
,

A serrana Engenharia Ltda.torna publico que requereu junto a FATMA ô' 5
pedido de Renovação de LAO da estação de transbordo de resíduos ,I
sólidos urbanos localizada na rodovia federal EngelbertOeschler esq l!J i na:: ')

comTifaTerezinha,bairroRibeirão,Município de Jaraguá do $ul/Se.
Jaraquá do Sul, 17 de Novembro de 2005

'1

Comunicado
J)

A Empresa Industrial Metalúrgica Trapp Ltda., estabelecida na Av. Pre;;)
Waldemar Grubba, n. 1117, Bairro Baependi, Cep 89256-500, na cldadej,
de Jaraguá do Sul - 5C - CNPJ 83.238.832/0001-78, requereu junto ã� ,

Fatma fundação do meio ambiente: protocolado na data de 03/11 /05 �'::;
renovação de sua licença ambiental. -9 )

Járaquá do Sul, 17 de novembro de 2005 :; �
A direção
----------�--------------------------------------��s

.... ,.,..-�.......

LUIUI
trsnspar:« e turismo

Transporte Estudantes Transporte Escolar
Joinville cl Microônibus e Universitário ,

* Positivo * Sociesc (Tupy) Jaraguá do Sul cl Vaus
,I

,

I
* Unerj * Fatej * Cepeg

-

* Ace * Outros

Ligue: 3370·48881 9167·2890 Ligue: 3371-589119973-8831
com Luciane com Rosilene
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CORREIO ECONÔMICO
Mais emprego
o nível do emprego no mês de setembro em Santa Catarina

acompanha o crescimento nacional apurado pelo IBGE, de 0,6%
em relação a agosto. o índice registrado pelo Sistema Nacional
de Emprego (Sine/Se) no Estado foi de 0,61 %. No período, foram
criadas 7.793 vagas e o setor de serviços foi o principàl
responsável pelo crescimento nos postos de trabalho. Em
setembro de 2004, a geração de empregos chegou a 13:342
vagas, praticamente o dobro da registrada este ano, com

crescimento de 1,12% sobre o mês anterior. O setor que mais
,

contribuiu para expandir o emprego no Estado foi o de serviços,
com 2:463 novas vagas e crescimento de 0,65%. No ano passado,
os serviços abriram 2.398 vagas, com expansão de 0,68%. O
segmento de alojamentos, que inclui hotéis, bares e restaurantes,
foi o principal subsetor de serviços a contratar, com 1.146 novos

postos de trabalho e crescimento de 1,04%.

Reflexo
Os dados apontam resultados
do início das contratações
temporárias de verão, já que
o setor de serviços que mais

emprega é o hoteleiro. O
comércio registrou
crescimento de setembro
sobre agosto deste ano de

0,79%, com 2.154 novas

vagas. Em 2004, o setor

gerou 4.202 vagas, com

expansão de 1,74%.

Telonas
A fusão das operadoras de TV

por assinaturá via satélite Sky
e DireCTV, anunciada pelas
empresas em outubro do ano

passado, foi l.iberada pela
Anatel.O' conselho diretor
recomendou que s.ejam
impostas condições para a

formalização do processo a

fim de evitar a exclusividade
de conteúto.

Emqueda
Á pesquisa também mostra a

forte desaceleração do setor

industrial. Enquanto em

setembro do ano passado a

indústria contratou 5.998

Funcionários, crescime'nto de

1,27%, em 2005 o número é
de apenas 1.763 vagas,
expansão de 0,36%.
Os setores madeireiro e

moveleiro fecharam 9,19
vagas em setembro. O'
reflexo já pode ser visto no

aumento das demissões.

Prejuízo alto
A Varig acumulou um

prejuízo de RS 778,130
milhões neste ano,o que
representa um crescimento
de 155% sobre o mesmo

período de 2004.No terceiro

trimestre, o prejuízo alcançou
RS 384 milhões, contra lucro

líquido de RS 261,77 milhões

registrado no ano

passado.Devido à sucessã'o
de prejuízos registrados pela
Varig, o patrimônio líquido
negativo já atinge RS 7,222

'

bilhões.
redacao@jórnalcorreiodopovo,com,br

• Cotação U$$ Compra Venda
•

T

Turismo 2,130 2,280 T

• Cotação Euro Compra Venda

2,572 2,576 T

'CUB RS: 861,67 (novembro)

-Indlces '

, Pontos Oscilação
Boves�a 31.087 1,98%

'

DgW JglleS 10.720 ,0,43%

Dasdaq 2.220 1,49%
• Poupança (%) 0,7447

Desfile da Colcci revela
as tendências do verão 2006

MARIA HELENA DE MORAES

� Cores vibrantes,
misturas de tecidos
e look sensual
são presença certa

}ARAGUÁ DO SUL - As roupas
que a grande maioria dos jovens
deseja ter, foram apresentadas
ontem em desfile promovido pela
Calcei paramostrar a moda deste
verão da marcas, Sommer,
Carmelitas e Coca�Cola (esta
última é licenciada) .Os modelos-
15 homens e 10 mulheres -

mostraram aos jaraguaenses o que
vai Ser moda' nesta estação. A
coleção de verão da Calcei mistura
tecidos de algodão natural e crochês
manuais com cristais Swarovski e
bordados de paetês.

No feminino, calças justas são
usadas com blusasmanga-morcego
ou blusês, relembrando a silhueta,
sensual dos anos 80:O tradicional

bodyde ginástica também reapa
rece, com estampas exclusivas, ao
lado de releituras da calça clochard.
Outra proposta é o vestido corri
cintura marcada usado com

sandálias anabelas metalizadas . .b
estilista Lilá Colzani confessa que
buscou inspiração' no próprio
guarda-roupa e conseguiu o efeito
de "achado, de brechó".

Omasculino também embarca
na or\'da de misturas com pitadas
de streetwear com atitude Rock
n

- Roll.Uma das novidades vai ser
a calça jeans, com Lycra, usada
com camisetas bem largas e tênis

de cano-alto metalizado por fora da

calça.A chochard também aparece
nos looks masculinos, ao lado de
camisas pólos diferenciadas, que
têm estampas deslocadas e aspecto
puído. -r:

,

A cartela de cores do verão vem
'bem forte, com tons de vermelho,
amarelo, verde, púrpura, azul
m'arinho e preto misturados ao

branco-sujo dos detalhes. Nos
acessórios, o hightlight são os tons
metalizados de dourado, prata e

cobre envelhecido.

SEXTA-FEIRA, 18 de novembro de 2005

MODA

- ) j�

�OTOS CESAR JUNKEs"1 I

-Carmelitas
Em ZOOS o grupoAMC Têxtil,

dono das marcas Colcci, Sommer,
Coca Cola Clothing e Malhas

Menegotti, incorporou aCarmelitas
ao seu portfólio e expande sua

atuação no segmento de moda. As
estilistas Carla Gaspar e Karen

Tognato dão continuidade à

trajetória de sucesso damarca nessa

nova fase, inspirada na arte Tiki,
originária da Polinésia, um tema

• escasso no Brasil e que na moda
pode ser traduzido em tecidos de
voil de algodão, linho rústico, gazes
e malhas super trabalhadas, além
de botões de rnadrepérolas enôs. Coleção masculina despojada e também em cores vibrantes

.... "

A estilista da Sommer Thais Lasso, 31Janos, esteve em Jaraguá do Sul para acompanhar o desfile. Em
entrevista exclusiva.ao Correio do 'Povo, a profissional da moda fashion falou um pouco da coleção : ..

que está preparando para o inverno 2006, trabalho que é dividido com os colegas,Adriano Kercher, JG,
, �

Marco Amuser e Thiago Bastos.
De acordo com Thaís. que é coordenadora de estilo, a intenção é atingir um público novo, ou seja, ;lJ

os adolescentes, já que até agora a Sommer se dedicava aos jovens interessados na moda fashion. 'i:

"A nossa idéia é somar, não abandonar o que já foi conquistado'; explica a estilista, que buscou "I

inspiração na moda dos anos 40 ena estética beatnick. Fibras naturais, algodão e viscose quebram /o'
o sentido literal dos temas, mas o inverno se faz yresente nas cores preto e branco, cinza, roxo e 11'

marrom, em todos os tons.

Comunidade Católica .distrihui sopão e precisa de doações
}ARAGUÁ DO 'SUL - Assim

como os andarilhos da cidade, as
famílias que vem pára Jaraguá do
Sul a procura de emprego e não

conseguem, já podem contar com

uma pequena ajuda: Há dois meses
a Comunidade Católica

Mensageiros da Luz distribui, todas
as quintas a noite, um sopão feito
de verduras, legumes e carne.

Cerca de 60 pessoas são atendidas
pelo programa. A Comunidade
Mensageiros da Paz também
mantém um albergue em

Guaramirim.
Todo trabalho é desenvolvido

através de doações de empresas e

pessoas, que contribuem não

apenas com dinheiro e ingredientes
para a sopa. "Os nossos

colaboradores são voluntários e

participam de todo processo, desde
a preparação da 'sopa, até á

distribuição", explicou a diretora

executiva da Fundação, Cellina
Míslene Freitas Adão.

Segundo ela o objetivo � maior
do que a distribuição de alimentos.

-"Queremos conquista-los pelo
estomago, assim eles ficam mais

acessíveis e poderemos conversar
com eles sobre a vida .. Muitos

queremmudar e não sabem como",
explicou Cellina.

Outro objetivo da comunidade
émontar uma cozinha comunitária

para atender estas pessoas todos os

dias. "Infelizmente faltou dinheiro
para concluir o projeto,'que é mais

abrangente: para comer eles vfb?
ter que participar das várias

oficinas e assim aprender uma

profissão". Na verdade, a Comuni
dade sempre precisa de doações.
"Agora estamos com um estoque
legal por que aWeg doou parte do
que arrecadou com o 'A.ção comu
nitária' para nós", disse Cellina.

� , �
l'·'l

A dir�tora, Cellina diz que objetivo não é apenas garantir o alimentO,;
Quem quiser contribuir €Cm a' para3Z75-Z590 ou levar acioação

I.

Comunidade CatólicaMensageiros até a sede da eritidade na rua j

da Luz e comosprogramas de sopão Pastor Ferdinando Schünzen, 160jl;d
e cozinha comunitária pode ligar centro.

S
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UNIÃO

E,stados relvindlcam recursos da da Lei Kandir
FLORIANÓPOLIS/CNR

portas. "Há setores em que a crise já
chegou, como é o caso domoveleíro.

Governo Federal ÉJamentávelqueoGovernoFederal
J� ão repassa verba, não venha cumprindo a Lei e não

sinta que com isso está abrindo uma
IKES"I prejudica estados e

grave crise social", diz o presidente

empresas exportadoras da Fiesc (Federação das Indústrias
de SC) , Alcantaro Corrêa.

'FLORIANÓPOliS (CNR) - Todos OsEstados,porsuavez,quecom
s Estados brasileiros amargam nos. a LeiKandir (de 1997) perderam o

'ltimos dois anos perdas em recurso do ICMS que antes reti-

J� tlecorrência do repasse insuficiente nham, agora, sem receber os valores

r.. ela União dos recursos da 'Lei integrais do ressarcimento desdo-

fi; Kandir.EmSantaCatarinaacriseé brarn-se para encontrar formas

,t inda mais acentuada, tendo em criativas de ajudar o empresariado e,

ísta que o Estado está entre os ainda assim, investir em educação,
maiores exportadores do País saúde e segurança. "Em SantaCata-

.

(proporcionalmente é oprimeiro em rina, o Governo.criou o Compex,
volume) e apresenta o segundo : uma alternativa das empresas se

i maior superávit na balança livrarem de seus créditos, através de
comercial, perdendo apenas para novos investimentos ou realizar uma

São Paulo. As exportações em 2003 operação de importação.Outra ação
e 2004 aumentaram e, quantomais foi o lançamento de uma Medida

exportação, mais créditos de ICMS:
.

Provisória que autoriza a utilização
I." Emcontrapartida,oFundoparaLei dos crédit�s para pagamento do
""' Kandir não aumentou seus recursos Prodec, dela própria ou de uma

eas�erbasprevistastambémnãosão terceira", explica o diretor de
.' liberadas na íntegra. Assuntos Econômicos da Secretaria

Essa situação, reforçada pela da Fazenda; Alexandre Fernandes.
, Ibaixa do dólar e juros altos, gera Fernandes informa que

insegurança para as indústrias mensalmente aUnião tem repassado
exportadoras e também para o

.

R$ 7 milhões para ressarcimento de
hJ Estado, Os primeiros perdempoder. créditos de ICMS. "Em Santa

de investimento, já contabilizam Catarina, autorizamos pormês mais
demissões, redução de produção ej de R$ 15 milhões para redução do

J,: alguns, atémesmo temem fechar as estoque de créditos acumulados.

o deputado federal Fernando Coruja (PPS-SC), coordenador do
Fórum Parlamentar Catarinense, destaca que a cada ano tem sido

um "parto para que esses recursos che-guem aos Estados': "Deveria
ter uma disposição definitiva do Governo de compensar os Estados

que sofrem muito com a não arrecadação desse ICMS'; enfatiza

Coruja. Para o relator do Orçamento 2006 da União, o catarinense

(arlito Merss (PT-SC), "se o Estado consegue, com a política federal

de ampliação das exportações, exportar mais, necessariamente não

há perda e esse é um cálculo que nunca foi possível fazer';
argumentou. Ele destacou ainda que recursos para Lei Kandir estão
sendo pensados "com responsabilidade" para o 'Orçamento de 2006.

"Esta' questão em algum momento vai ter que ser rediscutida para

que se tenha claro-o papel de cada um e de que forma a União vai

pagar essa conta ou não'; diz Merss .:

Para a senadora Ideli Salvatti (PT), a solução dos problemas com a

Lei Kandir passam, necessariamente, pela aprovação da "unificação
do ICMS, transformando as 27 legislações numa só. Diminuindo as

alíquotas e a guerra fiscal, para que, inclusive a restituição para os

Estados exportadores possa ser feita de uma forma que contemple
.o equilíbrio federativo': A senadora càtarinense diz que os Estados

exportadores apesar de.terem "prejuízos pela desoneração dos

seus produtos exportados, têm um aquecimento da economia local
com o aumento da exportação'; o que acaba gerando dividendos
tributários para o Estado."lsso não é levado em consideração e os

Estados ficam a exigir da União única e exclusivamente o

ressarcimento':

li

,

t

Fernandes procura alternativas para solucionar problema

noEstado, cerca demil empresas não
recolhemo ICMS, pois geram crédito
das operações de exportação e o que

elas.têmpara receber ultrapassa os
R$ 500milhões.

Abrindo. mão de nossa receita,
dobrando o valor do repasse da

União, para ajudar as empresas, que
acumulam ainda mais do que o

autorizado", destaca. Atualmente,

Em 1997, a União decidiu desonerar as exportações do-'lCMS para .deixar os produtos brasileiros com preços mais competitivos no mercado
externo. A idéia inicial era de que Estados e a União dividissem as perdas que o ,novo modelo tributário impunha.
De 1997 a 2002 houve o equilíbrio nos repasses. Porém a partir de 2002, as exportações aumentaram, o que gerou mais créditos, e que o Fundo

da Lei 'IS!lndir não conseguiu acompanhar, por não ter recursos disponíveis no mesmo montante da demanda. Assim, o Governo Federal, não
tem cumprido inteqratrnente as obrigações previstas na Lei Kandir, transferindo aos Estados somente uma parcela mínima dos valores que
deveria repassar. Em vista do ressarcimento apenas parcial do ICMS que deixam de arrecadar, os Estados não dispõe de recursos em caixa para
compensár integralmente as empresas. De 2004.em diante, a Lei Complementar 115, que alterou a Lei Kandir, manteve o repasse, mas sem fixar
valores. Assim, a cada ano é travada uma queda-de-braço entre governadores e a União pelos recursos.

.

r�., mpresa de Jaraguá é Modelo
A de cidadania corporativa

Governo Federal tenta aprovar·

hoje a MP da Super-Receita
Tempo melhora no final de
semana e deve dar praia

1

principal moeda de troca a

aceitação de um novo Refís, para
o refinanciamento de dívidas
tributárias das empresas.'

Aoposição permanece disposta a

inviabilizar a Mp, deixando que a

medida caia por decurso de prazo.
.

O líder do PFL no Senado, José
AgripinoMaia (RN), afirma que a

solução mais viável seria o governo
aceitar um acordo para' que o

assunto voltasse ao Congresso em
forma de projeto de lei, com regime
de urgência. •

A MP 258 unificou os fiscos,
deixando debaixo' do guarda
chuva da Receita Federal do
Brasil a arrecadação e a

fiscalização dos impostos e

contribuições federais, incluindo
.

as contribuições do INSS. Como
a medida está em vigor desde

julho, parte da estrutura de

arrecadação e fiscalização já foi
unificada e terá que ser recriada,
no caso de aMP perder a validade
por decurso de prazo, a partir da
semana que vem.

melhora e o sol deve aparecer. Já
no domingo o tempo fica mais

firme, entre algumas nuvens. A
temperatura começa a subir.

Em Jaraguá do Sul a tem

peratura' vai ficar amena até

domingo. Amáxima está prevista
para sábado, com 28ºC e amínima

deve ser na manhã d� domingo,
quando os termômetros podem
registrar até 11º.

Para quem pensa em ir pra

praia no litoral norte catarinense,
de São Francisco do Sul até
Balneário Camboriú, o final de
semana deve t'er . sol com

nebulosidade e algumas pancadas
de chuva. A temperatura vai

oscilar entre a mínima. de 19º e a'
máxima de 28º.

DA REDAÇÃO .. A votação da
Medida Provisória 258, que cria a

Receita Federal do Brasil, a

'chamada Super-Receita, deve
acontecer hoje. A presença do
ministro da Fazenda, Antonio
Palocci, na Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) do Senado
acabou adiando a negociação e o

presidente do Senado, Renan

Calheiros, resolveu cumprir o prazo
de três sessões para discussão da

matéria, uma praxe na Casa e

exigência da oposição.
'

O governo ainda tenta uma

última chance de acordo pára
aprovar a medida, que perderá
validade à meia-noite do dia 18.
Para não' cair, a MP terá que ser

aprovada hoje sem alterações. Do',
contrário, ela teria que voltar para
a Câmara, estourando o prazo;
O secretário da Receita, Jorge
Rachid, que acompanhou Palocci
na CAE, não acredita que a MP

esteja perdida e segue tentando
um acordo. Para evitar que a MP

caduque, o governo tem como

DA REDAÇÃO - A Weg está
ir' entre as 10 empresas-modelo do
i:;; Guia EXAME de Boa Cidadania
rr{ Corporativa ZOO�: indicadores ,e
Ln, análise de práticasmostram que a'

fiG companhia se destaca dentro do
conceito' de responsabilidade

)I' social. O Guia é uma publicação
anual da Revista Exame que tem
como objetivo disseminar e

ik estimular melhores práticas de
'·'1' responsabilidade corporativa,
1) Criado em 2000 em parceria com
·1 o Instituto Ethos de Empresas e

"I Responsabilidade Social, foi uma
I;� das primeiras publicações do país
,1' a se dedicar exclusivamente ao

r', tema da responsabilidade social
_
ln:, empresarialmostrando empresas

modelo e descrição de práticas.
Todos os anos são apresentadas 10
empresas modelo, 1 destaque para
pequena empresa e 4 destaques

lj regionais - para companhias do
Norte, Nordeste, Centro-Oeste e

Sul do país. Até o ano passado, as
I"� empresas participantes relatavam
" as suas experiências em projetos

Sociais. A partir deste ano as

empresas relataram prática; de
gestão ligadas aos sete temas dos

, Ind' d
.

1'1 tca ores Ethos: valores e

transpar" .

biencia; meio am lente;
':j) comunidade; e 'relacionamento

Com funcionários e público
o' lllterno, com fornecedores, com

consumidores e clientes ecom o

governo e a sociedade.
t: As emp'resas selecionadas em 2005

" �oram: BASF, .Elek�ro, Kraft
oods, Natura, 'Perdigão, Philips,Serasa, Suzano, Unilever eWEG.
A escolha das companhias que
Com -

b
poem esta lista foi feita com

,;( ase nas análises de especialistas
em responsabilidade social

}ARAGUÃ DO SUL - Faltando
um pouco mais de um mês para o

verão o último mês da primavera
.

pode surpreender quem não.

acreditavamais emver o sol. Foram

praticamente dois meses de chuvas' .

ininterruptas, mas a chuva que

chegou ontem hão deve continuar

por aqui. Até domingo, o volume
de água vai diminuir-e o sol vai

aparecer cada vez mais,
Hoje, em todo'o estado as

áreas de instabilidade se mantém,
mas as chuvas devem ser

isoladas, com grandes chances
de abertura de sol. A temperatura
vai estar estável, com sensação
'de ar abafado. Amanhã de
manhã ainda pode chover, mas
no decorrer do dia o tempo

corporativa, que também

ajudaram a apontar dois

destaques.regionais: Companhia
Energética de Pernambuco

(CELPE) c Região Nordeste e

Marcopo lo - Região Sul.
O Guia será publicado na edição
especial da revista Exame em

dezembro. Os critérios para a

seleção dos projetos são:

quantidade de pessoas

beneficiadas; resultados atingidos
pelo projeto; inovação da proposta;
regularidade

.

do projeto;
possibilidade de multiplicação da

ação; preocupação com as

demandas das populações
atingidas; participação dos
funcionár-ios da empresa;
avaliação dos resultados atingidos;
articulação de parcerias com

governos, entidades e outras

empresas; e impacto em políticas
públicas. "

Coral da Unerj apresenta
show de música brasileira

DA REl::>AÇÃO - Formado por
profe ssore s.. funcionários e

estudantes, o Coral da Unerj
'volta a cantar parao público de

Jaraguá do Sul e região amanhã,
às 20h30min, nó palco 40 Centro
Cultural da SCAR. O grupo de
coralistas vai apresentar um

repertório de músicas brasileiras
e ritmos que encantam o público
e atravessaram os tempos, em um

e spe táculo com cenários e

coreografias especialmente
preparadas pelos seus integrantes.
Dentre as músicas canções
indígenas, clássicos populares e

sucessos como "Trenzinho

Caipira" (Heitor Villa-Lobos),
"Calhambeque" (Roberto

Carlos), "Desafinado" (Tom
[obirne Newton Mendonça),
"Vamos fugir" (Gilberto Gil),
"Cálice" (Chico Buarqu e e

Gilberto Gil), "Mosca na Sopa'"
(Raul Seixas), "Condor"
(Oswaldo Montenegro) e "Como
uma onda no mar" (Lulu Santos
e Nelson Motta), entre outros.

Os ingressos para custam R$
8,00 e R$ 4,00 (meia) e podem
ser adquiridos com os coralistas -

contatos pelo telefone (47) 3275-
820Ó.Interessados em obter mais
informações sobre o Coral da

Unerj devem entrar em contato
pelos telefones (47) 3275-8249.e
3275-8253, ou pelo e-mail,
extensacrg'unerj.br,

• O Guia tem o objetivo de

estimular práticas de

responsabilidade
coorporativa. Todos os

anos 10 empresas
modelos são premiadas.

• A lista será publicada na

edição especial da revista

Exame no próximo mês.

Empresas premiadas: BASF,
Elektro, Kraft Foods,
Natura, Perdigão, Philips,
Serasa, Suzana, Unilever e
Weg.

Depoimento de Palocci atrasou a votação da Medida Provisória
;1.1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Menino de 12 anos perde o dedo

depois .de se ferir em ginásio
GuARAMIRIM - o aluno da6a série

da Escola Estadual Almirante

Tamandaré, HarturAlves, 12 anos,
que se feriu gravemente quando'
assistia a jogos interescolares no

Ginásio Municipal de Esportes
Rodolfo Jahn, no último dia 8. O
menino teve que amputar o dedo
anelar damão direitana última sexta
feira. De acordo com colegas, o
estudante foi dar um pulo e prendeu
a aliança, que usava no dedo anelar
damão direita, num parafuso.

A professora que estava

responsável pelos cercade 30 alunos,
Josiane Silveira, contouqueo acidente
aconteceu por volta de 13h30, logo
que chegaram ao ginásio. "Vi que ele
estava pendurado, mas quando fui
repreendê-lo percebi que ele estava
preso", disse. A diretora da escola
acusou nas rádios da cidade os dois

hospitais de omissão. "No Santo
Antônio não tinha médico e no

HospitalJaraguá eles levaram cinco

horas para atender.omenino", disse

I r ,

ela em entrevista a rádio RBN. Já a

família do garoto diz que foi bem
, atendidanoHospitalJaraguá e que o

tempo de espera entre o atendimento
e a cirurgia (que levou 4 horaslfoí
porque omenino precisava estar de
estomago vazio. A mãe do garoto
ainda culpou a escola por não ter

pedido autorização dospais para tirar
os estudantes da classe.

RAPHAEL GÜNTHER

Hartur teve que amputar o dedo

Falecimentos

CP JURíDICO
Revista de bolsas e sacolas
não caracteriza danomoral

A Quarta Turma ao Triburial5uperior do Trabalho isentou uma empresa do

Paraná, da condenação ao pagamento de indenização por danos morais a um

de seus ex-empregados, A Turma considerou que a revista rotineira de bolsas
e sacolas do pessoal da empresa é insuficiente para caracterizar desrespeito à
honra e à intimidade das pessoas revistadas.
A condenação foi definida na sentença resultante de reclamação trabalhista
movida pelo ex-empregado, na qual pleiteava, além da indenização por danos
morais, outras verbas de natureza trabalhista, emantida pelo Tribunal Regional
do Trabalho do Paraná (9" Região) no julgamento de recurso ordinário.
No entendimento do Regional, "qualquer revista ofende o princípio da

dignidade da pessoa humana, invertendo a presunção que deve nortear a

relação de trabalho, que é a de que o empregado merece a confiança do

empregador e vice-versa." Na decisão que manteve a condenação, o TRT
considerou que"a revista em armários e sacolas ofende o princípio da proteção
à intimidade,à honra e à imagem das pessoas':
De acordo com a descrição do procedimento feita pelo TRT quando do exame
dos fatos e provas do processo, as bolsas e sacolas dos trabalhadores eram
revistadas ao final do expedlente.Um encarregado"revolvia objetos no interior
das bolsas e sacolas'rnas'o segurança não tocava no empreqado'Ernbora fosse
feita no interior de uma saía/os clientes da loja podiam vê-Ia,assim como os

demais ernpreqados'E quando o empregado fazia compras na própria Ipja,"o
produto comprado era etiquetado e o tíquete correspondente era exibido ao

segurança":
A empresa recorreu da condenação aoTSTargumentando que"é lícita a revista

pessoal realizada em todos os empregados, indistintamente, estando inserida
no poder de fiscalização do empreqador"
Para o relatordo recurso de revista,juiz convocado José António Pancotti,"não
se pode concluir.corno fez o TRT,que qualquer revista feita pelo empregador
em seus empregados ofenda o princípio da diqnidade da pessoa humana.O

juizobservou que a CLT,no capítulo que trata da proteçãodo trabalho da mulher
(aplicado analoqlcarnente a toda relação de emprego) veda apenas a revista

, íntima.
No voto, seguido à unanimidade pelos demais ministros da Turma, o juizPancotti
éonclui que"a revista é, portanto, procedimento legítimo a ser utilizado pelo

,

empregador como meio de proteção de seu património ou como forma de
tutela de sua integridade física ede seus empreqados.e que"a maneira como
realizada a revista é que definirá a ocorréncia ou não do dano moral."
Desta forma.somente justifica o pagamento de indenização por dano moral"a
revista em que o empregador extrapola o seu poder diretivo, mostrando-se

,
abusiva,por constranger os empregados,colocando-os em situações ultrajantes':
No caso julgado, o procedimento adotado pela empresa não foi considerado
abusivo nem vexatório, não ensejando, portanto, a indenizaçãopordano moral.

PalomaMaia deAssis Pereira, graduada em Direito pela Furb, [nteqranteda
banca da Cassull Advogados Associados S/C, reproduz artigo extraído do site
www.tst.gov.br/noticias/

ESTELIONATO

Polícia prende dois homens
com dinheiro falso em JS

MARIA HELENA DE MORAES

III> Perito confirmou

que as duas notas

de R$ 50,00 eram

realmente falsas

}ARAGUÁ DO SUL - Dois'
homens fotam presos ontem por

porte de dinheiro falso. João
Batista dos Reis, 22 anos, e

Rafael Oréquio, .] 7 anos, foram
pegos �com duas notas falsifi
cadas de R$ 50,00 e mais quatro
cheques de um Banco do

Paraguai no valor de R$ 600,00
cada um. Eles foram denun
ciados por um comerciante da
Ilha da Figueira quando tenta
vam' trocar uma das notas e

passar um dos cheques com-
'

prando mercadorias. A pessoa

que fez a denúncia e chamou a

polícia preferiu não se identi
ficar. O fato aconteceu por volta
das 15horas de ontem. Eles
estavam em um Fiat U�o azul

placa MBH 9455, de Balneário
Camboriú. João Batista é natural
de Siderópolis, no Mato Grosso
do Sul, e Rafael de Assis

Chateaubrian, do Paraná.
Na delegacia, João Batista

disse informalmente que sabia
que o dinheiro e�a falso e que

Faleceu às 07:20h do dia 16/11, o senhor Paulo de Ringos, com
idade de 92 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamentono cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 07:4Sh do dia 17/11,0 senhor José Bruno de Oliveira,

, com idade de 38 anos. O velório foi realizado em sua residência e

o sepultamento no cemitério Três Rios do Norte.
Faleceu às09:00h dodia 17111,a senhoraAdele Bartel Henschel,com
idade de 92 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana
do Centro e o sepultamento no cemitérioMunicipal doCentro:
Faleceu às 19::30h do dia 17/11,0 senhor Ancelmo Kremer,com
idade de 73 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

João dos Reis (foto) disse que sabia que o dinheiro era falso e tentou inocentar Rafael Oréquio .�I

havia comprado as notas e os

cheques pelo valor de R$ 500,00
de um "conhecido" de Mato
Grosso do Sule passou por [araguá
do Sul porque estava indo para'
São Paulo. Disse ainda que Rafael

'

não estava envolvido no caso,

assumindo a culpá sozinho. "Eu

comprei, é meu. Ele estava apenas
dirigindo o carro para mim",
afirmou João Batista, que disse

ainda que esta é a primeira vez'
que faz uma coisa dessas e que

trabalhava em um aviário em

Siderópolis. O comissário Celso
Itamar Feldhaus enviou as notas

para o perito da Delegacia
Regional, que confirmou, a

falsidade das notas.
O delegado Uriel Ribeiro

encaminhou os dois para o presídio
da cidade e indiciou os dois por 'prisão.

porte de dinheiro falso. De acordo::
com o delegado, Rafael cumpriu,
pena no Mato Grasso do Sul p�[_'
estelionato e porte de documento,
falsos, tendo saído da prisão no,
mês passado. Antes de irem par.
o presídio, eles pediram um·
advogado. A pena para porte d.;(
dinheiro falso, segundo, o?
delegado, varia de 3 a 12 anos de_

CORREIO TV

,]
----------------�--------------------------------------------------------------------------�-----------,J

redaca0yPjornalcorreiodopovo,com,b,
Horário ingrato
Adriane Galisteualnda nãofoi informada que Silvio Santos,
vai mudar seu programa "Charme" para os sábados às
23h30. Isso mesmo. Se o "patrão" não mudar de idéia (o que
não é nada impossível), em breve ela entrará no ar somente

depois de "A Praça é Nossa'; terminando o programa em

plena madrugada de domingo. No horário atual de
"Charme" (quartas, 22h30), o dono do SBT vai colocar uma
nova atração, apresentada por eíe próprio, chamada "Rei

Majestade" (ninguém sabe do que se trata ainda).

Situação estranha
Nos corredores do SBT, a mudança ,é considerada
"estranhíssima" pelos funcionários. Ninguém 'entende a

decisão do senhor supremo do Complexo Ãnhangüera, mas
fala-se aqui e ali que se trataria de (mais) uma retaliação de
Silvio contra Galisteu. Isso porque a faixa do sábado, às
23h30, é considerada urna das piores da semana em todos

, os sentidos -número de TVs ligadas, audlêncía e, claro,
faturamento. E a loira até que estava se saindo bem nas

quartas-feiras -apesar do futebol

Cabong
Insucesso de público e crítica, a novelinha "Bang Bang" terá
cerca de 30 capítulos a menos. A Globo não confirma.No

lugar de "Bang Bang" entrará uma novela de João Emanuel
Carneiro que terá, entre outros temas centrais, os esportes
radicais.'

r

Adaptou-se'
Agora que acabou "América'; Deborah Secco planeja uma

víaqem para ... a América. Ela quer embarcar para a Disney
com toda a família. Com direito a passeio por Miami e
arredores.

'

Aiiii .. '

David Beckham, jogador e ... ator. O marido de Victoria
Beckham acaba de ser convocado para participar do
próximo filme do diretor britânico Beeban Kidron, de "O

Diário de Bridget Jones: O longa, ainda sem nome, também
é uma comédia romântica, mas neste caso a história se

.

passa no mundo do futebol. Hugh Grant que se cuide,
então.

Com tudo
Para os americanos, em 2005 só deu Jennifer Aniston. Mesmo

depois de ter perdido o marido, Brad Pitt, para Angelina Jolie, a atriz "

termina mais uma jornada por cima sendo eleita a mulher do ano

pela 'GQ maqanize; dos Estados Unidos.De topless na capa de
.1

dezembro, ela sorri, e .na entrevista fala com humor da separação do

desejado galã. Mas nega ter se separado dele por conta da história
de que não queria ter filhos.

Galisteu e Gimenez
Tradicionalmente, durante o Carnavala Globo exibe vinhetas das
Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio e São Paulo.Contrariando
a política interna da emissora, que não exibia imagens de artistas de
veículos concorrentes em sua programação, as gravações feitas com

Luciana Gimenez (Rede TV1', madrinha de bateria da Imperatriz
Leopoldinense, e a apresentadora Adriane Galisteu (SBn, da
Acadêmicos da Rocinha, devem ser exibidas em 2006.

Namoradão
Quem deve estar

toda orgulh,?sa é

Penélope
Cruz. Seu

namorado, o ator
Matthew

McConaughey,
foi eleito o

homem mais

sexy do mundo,
segundo a

pesquisa anual da
revista "People"
No ano passado o

prêmio foi para
Jude Law. Meses

'depois, ele seria
fT

capa da "People"
de novo, mas,
dessa vez, por
trair Sienna Miller i'"�

com uma babá. ,I

Tomara que
Matthew use

melhor o título.

,/
{
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AGORA É O ESTADUAL

Malwee viaja para Criciúma

para semifinais do returno

"Quatro jogadores
esfalcam o time

t ês ainda
ãcl dúvida

: ARAGUÁ [)() SUL - Desfalcado

e aindá com muitas dúvidas, o
éc�co Fernando Ferretti embarca

, �m a Malwee hoje à tarde para
, nçiúmapara disputar as semifinais
tio i�turno contra o time da casa.

SemFalcão, suspenso,William, Fio

e Chico, contundidos, o treinador
inda viaja commais três jogadores
lesionados, mas que ficarão à

llis�içãoparao jogo.Antônio, Leco
eValdin ainda sentem dores, mas já
p0dem jogar.A partida será às I9h,
c�m transmissão da RádioJaraguá.

I ! Ferretti acredita que não foi

, ilicligesta a derrotapara ]oinville na
fin�l dos ]asc (logos Abertos de
SantaCatarina). "Eles mereceram

, ganhar. Numa competição como

essa, não podemos nos dar ao luxo
I, de jogar mal justamente na final.
1, Escolhemos o dia errado para isso",

disse o treinador. "Nossa equipe está
bastante desgastada, mas agora

I vamos dar omáximo para fazer fren-
, te n'os próximos jogos", completou.
,

'temo time fez apenas um treino
r.

"

eve de um toque e depois foi para a

Jogadores fizeram apenas um treino leve ontem no Wolfgang Weege e viajam hoje para Criciúma
'

academia. "Não vamos forçar o time
'com excesso de treinos, bem pelo
contrário", explicou Ferretti,

Mesmo já garantida na fase final
da competição, aMalwee vaibuscar
a vitória para eliminar um possível
novo encontro contra Criciúma nas
semifinais do Estadual. "Se

,

perdermos, poderemos enfrentar
novamente a Anjo e seriam, no

mínimo, quatro jogos seguidos contra
'eles", disse Ferretti, Tudo porque /

classificam os doismelhores de cada
turno para as semifinais. Além de

Malwee, quem também levou a vaga
,

do turno foi Chapecó. Na outra

semifinal do returno estão São

Lourenço x ]oinville. O vencedor
deste confronto enfrentará o timedo
Oeste nas semifinais da c_<?mpetição.

I

Estadual Sub - 17 tem' clássico regional sábado

Equipe jaraguaense quer buscar o maior número de pontos possíveis para tentar a vaga às finais

; JARAGuÁ DO SUL - As duas' vem completo e pronto para não treinar mais por motivos de
e9uipes da região que disputam o conquistar a vaga paraoquadrangular trabalho. [áBehrens terminou em

CpmpeonatoEstadual deFutsal Sub- final. "Agora não temmais favorito., sétimono ano passado, e agora quer
1: seenfrentamneste finalde semana Temos que nos conceritrar porque terminar entre os quatro. "Estamos
no quadrangular da semifinal da que errarmenós consegue avaga".]á motivados e focados nisso",
c�mpetição. A AD]/Wizard/Cej/ o técnico de Schroeder, Glauco comentou.

�ME, de ]araguá do Sul, e a Adesc/ Behrens, quer a mesma coisa: passar
ngerô/Grameyer!Mimel}angada pelaprimeira vez às finais doEstadual. Sub, 15

est-
,

ao na Chave U, junto com a "Conseguimos a classificação no Quem tambémbusca uma vaga
Hering/Blumenau eRio do Sul. .último momento, com três vitórias para a final é a equipe jaraguaense

19
A competição começa hoje, às seguidas e a liderança da chave. Isso na categoria Sub-IS. O time que

, h, Com os Jogos entre Adesc x Rio trouxe umamotivaçãomaior para os será comandado por Luís CláudiodoSul eAD] x Bliimenau. Amanhã atletas". O returno desta fase será nos Dalprá joga em Palmitos, noOeste

��m mais quatro jogos. A partir das dias 25 e 26 de novembro em do Estado, querendo se classific�r
temAdesc x Blumenau eAD] x Schroedet entre os quatro melhores. Hoje, às

��5�Sul.Osjogosencerrarnàtarde, As duas equipes .tentam 19h,"a equipe enfrenta a MBB/
as .comBlumenau xRio doSul e melhorar amarca em relação ao ano Chapecó e amanhã tem dois jogos,
ocláss'• lCO entreAD] xAdesc. Todas passado, fato já conquistado pelos contra Palmitos e Luiz Alves. "Pelas

, a$ partidas acontecem no Parque jaraguaenses, que em 2004 não estatísticas, estamos atrás dos três
Ma]wee. '

f d M t:' f Iconseguiram icar entre os oito a versários. as nesta rase ina

fi...
O técnico jaraguaense, melhores. Ferrari perdeu nesta agora é diferente, pois tudo'pode

: ugu,stinho Ferrari, disse que o time semana Q ala Bismarck, que decidiu acontecer", disse Ferrari.

Por isso, se aMalwee vencer aAnjo
Futsal, fica somente a espera do
adversário para disputar o-título.

O jogo de volta daMalwee será
na terça-feira,' no Ginásio ]onis
Minossi, em Lages. Se houver
necessidade da terceira partida, será
no dia seguinte, nomesmo local.A
'previsão�pa:_t( q"térmjrw da
competição é nodia 3 de dezembro.

LINHA DE FUNDO__
JULlMAR F'IVATTO

Trlatlon em Floripa "

Dois jaraguaenses participam
de competições de triatlon no

fim de semana. Fernando

Radunz (foto) vai para

Florianópolis, onde defende a

liderança, em sua categoria, do
Campeonato Catarinense. Será
um quilômetro de natação, 30
de bicicleta e 7,5 de corrida.

No geral, Radunz ocupa o 150
,

lugar entre 88 participantes. Já
Elke Bernardino vai para a 1 a

Etapa do Triatlon Triativa de

Caiobá, no Paraná. Nesta

competição serão 750 metros de natação, 20 quilômetros de

bicicleta e cinco de corrida, conhecido como short (curto) triatlcn.
Ela participa na categoria mountain bike 20/29 anos.

Handebol
Começa hoje a Copa Sul
Brasileira de Handebol no
Ginásio da SER Marisol em

Jaraguá do Sul. Serão três

equipes no feminino e quatro
no masculino. Além das

equipes anfitriãs, disputam
também Tubarão, Laguna e

Horianópolls. Curitiba, que
viria competir no feminino,
informou ontem que não virá

e, por isso, a tabela teve de ser

toda.reformulada. No
masculino a categoria é até 17

anos e, entre as meninas, até
15. O evento é promovido
pela FME (Fundação Municipal
de Esportes) de Jaraguá do Sul,
e pela ADHJ (Associação
Desportiva de Handebol

Jaraguaense). Os
coordenadores são os

técnicos das equipes: Roselete
de Souza (feminino). e Everton

Salles (masculino).

CopaClio
Ó piloto jaraguaense Kreis Jr.

está em Salvador (BA), onde
no domingo disputa a etapa
da Copa Clio. Como é um

circuito novo, e de rua, o

piloto comenta que a

vantagem estará ao lado
daqueles que se adaptarem
mais rápido ao circuito e

também para aqueles que

conseguirem uma boa

colocação no grid, pois. o
circuito é travado e a

ausência de grandes áreas

de escape impedem o maior

número de ultrapassagens. A
expectativa dos

organizadores. é que o

público supere as 70 mil

pessoas que estiveram em

Vitória (ES). A prova terá

transmissão ao vivo da Rede

Record, no domingo, às
10h45.

julimar@terra.com.br . ,

, !

, !
, '

!

Projeto ponais do lazer já
conta com .31 unidades.

Centro deAtendimento
ao Turista de Guaramirim
abriga exposições de
artesanato local

) ,

,

Importantes investimentos têm sido realizados pelo Governo na área do turismo. Um bom

exemplo é o Projeto Portais do Lazer, que está possibilitando a instalação de Centros de

Atendimento ao Turista em diversos pontos do Estado, como nos municípios deAlfredo Wagner,
Guaramirim e lmbituba. Os Centros, que com o apoio do Funturismo já somam 37 e superam
a meta inicial, oferecem informações gastronômicas, culturais, de hospedagem, entre outras.

É o Governo garantindo mais estrutura para o turismo em Santa Catarina.

Secretaria de Estado da
Cultura, Turismo e Esporte

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PENÉLOPE CHARMOSA

Maysa é a única representante
e

feminina namotovelocidade
JULlMAR PIVATTO

.... Jaraquaense de
J2 anos é a terceira

melhor atleta do
Sul do Brasil

-...
}ARAGUÁ DO StlL - Ela tem 12

anos e já começa a despontar nas
competições demotovelocídade de
Santa Catarina e do Sul do Brasil.
Há três anos participando de

campeonatos, Maysa Pianezer
conquistou, no último fim de
semana, o terceiro lugargeralno Sul�
Brasileiro na categoria 50cc. Agora
ela busca também o terceiro lugar
noEstadual e o vice-campeonatono
Norte Catarinense. A inspiração
vem de família, já que o pai fazia
trilhas desde os 11 anos de idade.

"Eu já andava demoto antes de
nascer, quando estava na bárriga da

'

minha mãe. Ela ia trabalhar e eu ia

junto de�oto", lembrouMaysa. Ela
é a únicamulher no Sul-Brasileiro,
isso se contarmos todas as categorias.
"Tivemuito incentivo domeu pai e
da minha .mãe e isso me ajudou
bastante", disse também.

O pai de Maysa, Dirceu
Pianezer, se orgulha quando fala da
filha e diz que não há preconceito
por parte dos meninos que

côrripetem com élâ, "Eles têmmedo

RAPHAEL GÜNTHER

RÁDIO

.IÂAAGU
·

�·i ,

�" ,�,

Maysa Pianezer compete desde os nove anos e tem mais duas competições neste ano

de perder para ela", disse ele. O que
mostra que o respeito por parte deles
émaior que o preconceito. O pai é
também patrocinador e espera
também ter mais reconhecimento
das empresas privadas e do poder
público. ''Na categoria dela, os quatro
primeiros coloc�dos foram aqui da
região, sendo que três são de Jaraguá
do Sul.O que nós estamos pedindo

Batista diz que Edmundo foi
o principal jogador do time

DA REDAÇÃO - O técnico do

Figueirense, Adílson Batista,
apontouos fatores que levaram
a equipe a golear o Vasco por � a'
1 na noite desta quarta-feira, no
Estádio Orlando Scarpelli, em
Florianópolis (SC), pelo
Brasileiro, com três gols de
Edmundo. "A individualidade
do Edmundo, a criatividade e a

velocidadé da marcação e a

necessidade de vencer", disse o

técnico em entrevista a Sportv.
O treinador disse ainda que

o Vasco fez um grande primeiro
tempo e que, depois, o

Figueirense teve de ter um

comportamento diferente para
sair com a vitória. Com os três

.gols marcados na goleada por 5
a 1 sobre o Vasco, no Estádio
Orlando Scarpelli, o atacante'
Edmundo, do Figueirense,
chegou a 14 no Brasileiro e está

sete gols atrás do artilheiro da

competição, o atacante Róbson,
do Pay�andu. Edmundo
também passou a ter 125 gols em
Campeonatos Brasileiros' e

passou a ser o quinto principal
goleador da história da

competição, junto com o ex

atacante Serginho Chulapa, ex
Santos e São Paulo. '

-

para a Prefeitura é um terreno para a

construção de uma pista iluminada
para que possa ser usada para os

treinos também", informouDirceu.
Como tem que estudar durante

o dia, Maysa treina duas vezes por
semana à noite. Agora; além de
treinarnas 50cc, ela também se divide

para se adaptar às 65cc, categoria que
disputará a partir do próximo ano.

"Por enquanto ela treina com uma

moto usada, mas já compramos urna
nova que deve chegaresta semana",
disse 'Dirceu. A atleta temmais duas

competições até o fim do ano. Nos,
dias 5 e 6 de dezembro disputa a

última etapa do Catarinense em

Barra Velha e, no fim de semana

seguinte, o Norte-Catarinense em

São João do Itaperiú,

Beto Alchini vence no Paraná'
e conquista o título antecipado

estava na frente, então comecei a
forçar e abri'uma boa vantagem,
terminando-com o título da etapa;
comemoran:do o geral", comentÜli
Beto.

Na principal prova da mo.
dalidade, a Força Livre Nacional
o piloto precisava apenas de u�
terceiro lugar, posição em QU1
largou. "Eu sentia que era uma
tarde perfeita, entãomais umaVtl

parti para cima e, na metade da
prova já estava em primeiro. Logo
jáestava mais de dez segundos�
frente e aí foi só manter e come.
morarmais um título", disse o piloto.

Agora o piloto participará da
última etapa apenas para "cumprir
tabela". Estaprova estámarcada parn
os dias 17 e 18 de dezembro em LalX!
(PR). Antes disso ele disputará,
apenas para participar, da última
etapa doCatarinense, nos dias 5 e�
de dezembro em Barra Velha.

Beto conquistou dois títulos por antecipação no Paraná

Tribunal descarta punição para
o corintiano Custavo Nery

de olho parao zagueiro Betão
"É uma situação totalmerite

subjetiva. Não tem como

punirmos, se o árbitro

interpretou como 'lance normal.
O fato de piscar não pode ser

interpretado como 'atitude
antidesportiva", disse Zveirer
Lourival Dias Lima já apitou ses

partidas do Corini:hians no

Brasileiro, sendo que a primeira
derrota do time alvinegro sobe

apito dele foi esta contra o São

Caetano. Com a derrota alvinegra,
'o jogo contra o Int�rnacional,
domingo em São Paulo, passoua,
ser aindamais decisivo.

Espanhóis dizem queRonaldinho
é o favorito para Bola de Ouro

DA REDAÇÃO � Ronaldinho
será o vencedor da "Bola de

,

Ouro", de acordo com a imprensa
espanhola. Os jornais Marca e El
Mundo Deportivo publicaram que
o camisa dez do Barcelona será

premiado pela France �ootball. A
premiação da famosa revista

francesa será realizada apenas no

,dia 28 de novembro, em Paris,
'mas a revista esteve na última
quarta-feira em Barcelona para
fazer uma reportagem com o

brasileiro.
No entanto, Ronaldinho

despistou a imprensa e preferiu
não adiantar o assunto discutido

na reportagem da publicação
francesa. Os espanhóis informa

,

ram que o inglês Lampard, do
. Chelsea, foi o segundo colocado.
O provável prêmio de Ronaldinho
se deve principalmente a atuação
do .camisa dez na conquista do
título espanhol pelo Barcelona na
última temporada, além de ter

decidido algumas partidas da'

Copados Campeões.
Omeia-atacante será o quinto

jogador a receber o prêmio com a

camisa do time catalão. Os outros '

foram os brasileiros Ronaldo e

Rivaldo, o búlgaro, Hristo
Stoitchkove o português Luis Figo.

GUARAMIRIM - O piloto de
GuararnirirnBeto "Schurni" Alchini

conquistou o título doCampeonato
Paranaense deMotovelocidade no
último fim de semana em duas

categorias. Ele venceu a penúltima
etapa da competição, na cidade de
Rio Negro, tanto na Força Livre
Nacional como naNacional 250cc.
"Foi perfeito. A moto estava bem
acertada e eu estava muito bem
fisicamente. Atingimos o objetivei
que era conquistar o Sul-Brasileiro
e o Paranaense nas duas categorias
em 2005", comemorou o piloto.

Para um público de mais de
cinco mil pessoas, Beto correu

primeiro na categoria 250cc, onde
largou em segundo lugar, atrás

apenas de Jacson Keil (São Bento
do Sul) . Este resultado lhe garantiria
o campeonato, mas ele resolveu
partir para cima e buscar o primeiro
lugar da etapa. "Na quinta volta já

DA REDAÇÃO - O presidente
do STJD (Superior Tribunal dê'
Justiça Desportiva), Luiz Zveiter,
descartou a possibilidade de

punir o lateral-esquerdo Gustavo
Nery, do Corinthians, em virtude
da confusão em que se envolveu
com o atacanteDimba, do São
Caetano. Na vitória da equipe
do ABC por lxO, Dimba e Nery
trocaram chutes, aos33 minutos
do primeiro tempo" quando
estavam caído's no chão.

/ No entanto, árbitro Lourival
Dias Lima expulsou apenas o

jogador do São Caetano. Após o
lance, Gustavo deu uma piscada
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Se você quer mais dicas de
inglês ou. espanhol escreve pra gente:�\.l�

CORREIO DO POVO
.----

---- .. " " '_ - "._ -._ _, _ ,
.

� Repertórioj-.
Eu não Beijo em Público; Cobra, Lagarto e

Monstro; Linha do Horizonte; Samba
Quebrado; Santa Catarina;O Brilho; Em Algum
Lugar; A Espera; Longe de. Mim; Por que Será?;
Sinos; Lua Viciosa; Meu benzinho.

,

MARIA HELENA DE MORAES

"Eu não Beijo em Público" é o show que o cantor,

compositor e violonista Enéias Raasch apresenta no

dia 24 deste mês no Pequeno Teatro da Scar, a partir
das 20 horas. O nome do show também é o título de

uma das músicas que Enéas vai cantar. A composição é

própria, assim como praticamente todas deste show,
que terá a participação de especial do percussionista
Flávio Araújo e do pianista Daniel Henllein.

Conhecido pela afinada interpretação dos mais

expressivos temas da MPB, Enéas agora se lança para o

desafio de se firmar definitivamente como músico. O

show será gravado e deve resultar no segundo CD da

carreira deste cantor de'31 anos, natural do Rio
Grande do Sul e que escolheu [araguá do.Sul para

.

viver. Para lembrar as origens, Enéas pretende cantar
uma milongado músico gaúcho Noel Guarani. O gosto

pela música nativista Enéas herdou do pai, o jornalista
Milton Raasch, falecido há alguns anos.

Ené.a�uJodidata..t_um d9S�P01JCOS músicos da cidade

a viver exclusivamente de sua arte. Suas primeiras
composições surgiram de forma intuitiva, mas o
envolvimento cada vez mais profundo com a música.

fez com que decidisse estudar:"Quando a gente

começa a intuição basta, mas, com o passar do, tempo
se vai ficando mais exigente e o est�do vira
necessidade", argumenta Enéas, que conta com a ajuda
de uma professora para escrever as músicas em

partituras.
Dono de umavoz e de um estilo que lembra Caetano

Veloso, Enéas afirma que não tem preconceito e�
relação a nenhum tipo de música e quem pensa que vai

assistir a um show intimista está enganado. "Não quero

ser intimista", reforça o cantor, que espera lotar o

Pequeno Teatro da Scar. O show, totalmente bancado
, pelo cantor, está sendo organizado no capricho e

'

pré tende oferecer coisas novas para o público. "Sou um
,
músico popular preocupado em fazer coisa novas, boas,
mas também quero agradar", enfatiza. Na avaliação de

Enéas, o músico passa a mostrar personalidade com as

'

composições próprias. "É quando .a gente se revela

,

corno artista", sintetiza Enéas. Segundo ele, o cantor
que deseja ter sucesso precisa também saber

comercializar o seu trabalho se quiser fazer parte do
mercado.

�
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I I PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO ·1\

De 18 a 24 de novembro

�� ... � =�m

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

� ,SALA FILME/HORÁRIO GtNERO SALA FILME/HORÁRIO GtNERO
A Lenda de Zorra
14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 :30

AV O Galinho Chicken Little (dublado)
13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30 DS

Plano de Vôo
13:45 -15:45 -17:45 - i9:45 - 21:40

S
Tudo Acontece em Elizabethtown
21:30As Aventuras de Shark Boy

13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:15
DS

2 O Senhor das Armas
14:00 -16:30 -19:10 - 21:40

D

.
Marcas da Violência
14:30 - 16:40 - 19:00 - 21:003 S

Joinville - Rua Visconde de Taunay
�

FILME/HORÁRIO
4 Mergulho Radical

13:45 - 16:10 - 18:40 - 21 :20
GtNERO

A Lenda do Zorra
16:40 - 19:10 - 21:40

AVO Galinho Chicken Little

13:45 - 15:45 - 17:45 - 19:45 .

DS
5

A Lenda do Zorra

21:40

A Noiva Cadaver
13:40 - 15:10

DSAV

Marcas da Violencia

14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 .

Jorgos Mortais 2
14:00 - 16:00'- 18:00 - 20:00 - 22:006 S

Jogos Mortais 2

13:30,,: 15:30 - 17:30 - 19:30 - 21:30
S Programações sujeitas a alteração

LEGENDA: A-Ação/ O-Drama/ AV-Aventura/ e-Cornédia/P - Policial! S-Suspense/ De - Documentário/ R-Romance/ I-Infantil/F-Ficção

I -

NOVEMBRO/2'0051
Contato: 2752477 - 3706488

Jeatro na Scar
y, '�

����;�,ta�nc.�rr� êm(?orada de teatro 2005, ai SCAR e o Studlo �scola de Atores traz
lii,;::p�la prirneir Jaraguá do Sul a atrizJULlA LEMMERTZ, co,r,n o espetáculo
.

RASTBO DELUZi;Um fascinante espetik�lo'Inspirado na históriade Molly Sweeney
com direção de Celso Nunes. RASTRO DE LUZ possui todos os elementos de um bom
espetáculo: um texto denso e tenso, um elenco afiado, uma direção segura, com

�. direitos a mocnentos tocantes e ?utros enqraçados. Apresentação única �o domingo;
i'gO/11.às 19h no Pequeno Teatro do Centro Cultural. Ingressos à venda ao preço de R$

,00 qnt�irà antêcipáda), R$ 30,00 (inteira no dia do espetáculo) e R$ 15,00 (meia
ra estúdá 'spes'soas acima de 6Ó anos) na bilheteria da'SCAR.

.

Itimo Portas Abertas do ano'
I

A etapa 2005 do Projet-o Portas Abertas chega ao fim neste sábado, dia 19.1niciafiva
da Sociedade Cultura Artística, o 'Portas Abertas' tem como proposta dar a

eportunldade aempresas, instituições, escolas ou grupos de pessoas da comunidade,
'��, conhecer a,estrutura e as instalações do Centro Cultural de Jaraqué do Sul. A,
�rogramàção;;acohtece um sábado por.rnês.qratuitamente, COIJ;l os visitantes

rcónhecen'do ê recebendo informações sobre todos os ambientes do Centro Cultural
�

,
'e ffnalizando com uma apresentação especial. Nesta últi�a edição do ano, a Banda

. 'Sinfônica da SCAR oferece um espetáculo aos convidados. A atividade deste sábado
inicia às 14 horas, com a recepção aos visitantes,seguindo-se um roteiro que inclui

apresentação institucional da SCAR e um passeio pelas instalações do Centro
Cultural, concluindo com o show musical da banda sinfônica, que está se preparando

t .

.

.ra o Concertorde-Natal, que acontece no dia 3 de dezembro. .

.

ter�ssados etn;;�gendar visitas do Prõjeto Portas Abertas podem obter informações:
",com Milton Stange, pelo fone (47), 327s'�247}ou pelo e-mail eventos@scar.art.br

DOMINGO
OlhOO Matriz
09hOO Matriz

08h30 São Cristóvão
'08h30 Molha'
19hOO Matriz

Missas Informativo Paroquial
19/20 de novembro

NOSSA MENSAGEM1��3���t�z I
19hOO Matriz '

I."llh30 Rainha da' Paz
.

19hOO São Luiz Gonzaga Illh30- São Benedito
19hOO Perpétuo Socorro

Queremos ver Jesus, Caminho,Verdade e Vida)
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO!

Ele. é Senhor dos Tempos e d'a Humanidade Dia
Nacional do Leigo

Reunidos na fé, celebramos a Festa de Cristo Rei do Universo. Terminamos o

ano litúrqico, onde descobrimos o cuidado que Jesus quer ter com cada
pessoa.Na verdade, fizemos uma experiência de fé que termina no

reconhecimento da realeza que serve e oferece a cada pessoa de fé um novo

caminho e um novo modo de ser, onde o bem-estar, o amor, a vida, a
dignidade são princípios que não se negociam.Que o Senhor do tempo e da "'-��, P-w-. .,.... I/"._,.
humanidade nos ensine a viver tempos melhores com mais humanidade, 1-.,."...'_' ..,> 4.__ ,

.

amor, fraternidade.

I CI
Sub Zero
A humanidade está em perigo! O precioso
cubo, que controla os satélites programados
para atacar a Terra, foi roubado, .

Desprogramado, ele agora está no alto de
um dos maiores picos do mundo. Uma

equipe de alpinistas tem apenas 36 horas

para vencer tempestades de neve,
baixíssimas temperaturas, avalanches e

recuperar o objeto e evitar a destruição
iminente do planeta."Sub Zerottern
aventura, ação e suspense em dose máxima,
sob a direção do veterano Jim Wynorski do
filme "Impacto':
Ação - Ano: 2004 - Duração: 92 minutos
Cor 12 anos - Lançamento em vídeo e

OVO

O Tempero da Vida
Fanis lakovidis é um conhecido professor de

. astrofísica na Grécia. Com quarenta anos ele

chegou a um momento decisivo de sua vida,
uma encruzilhada existencial que a ciência
não pode auxiliá-lo a compreender.Vassilis,
seu avô e mentor, vive em Istambul e

.

desenvolveu sua própria filosofia culinária,
reverenciada e aplicada tanto por gregos
quanto por turcos.Fanis não vê o avô desde

que tinha sete anos de idade, e assim,
quando o velho homem decide ir à Grécia

depois de tantos anos, sua visita iminente
acende a vida de Fanis como um

acontecimento histórico. Um filme que
retrata a magia da imaginação infantil
transformada ao longo da vida por
acontecimentos familiares e sociais.
Drama - Ano: 2004 - Duração: 108 minutos
- Cor Livre � Lançamento em vídeo e ovo

Segurem essas Crianças
Prepare-se para uma excitante aventura com

Maddy, Gus e Austin: três adolescentes em
uma missão altamente secreta, Eles são

amigos pra valer e têm talentos muitos
especiais: uma campeã em escalada, um
gênio da computação e um mago da
mecânica, O desafio: abrir o cofre de um
banco de alta tecnologia e fazer um incrível

assalto, tudo isso para salvar o pai de Maddy
que esta muito doente. Eles têm um plano
prefeito, e nem têm idade para dirigir.
Aventura - Ano: 2003 - Duração: 92
minutos - Cor Livre - Lançamento em
vídeo e OVO

> Uma Eleição Muito Atrapalhada
Depois que seu mandato se encerra, o ex

presidente se aposenta em uma cidade

pequena da Nova Inglaterra, Seus vizinhos
conseguem convencê-lo a concorrer para a

prefeitura, mas em um esforço para manter
as coisas mais claras, o proprietárió de uma

loja de hardware local opta em coricorrer
com ele. Naturalmente, o que deveria ser

uma concorrência legal se transforma em

guerra,
Comédia - Ano: 2003 - Duração: 110

minutos' - Cor 12 anos - Disponível em
vídeo e OVO

.

•

•
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Sopa de Ervilhas e Bacon
Ingredientes: 3' fatias de bacon; 1 litro de caldo de galinha; 2 xícaras de macarrão espaguete

ti .".

cozido; 1 lata de ervilhas juntamente com o líquido; queijo ralado à gosto.
Preparo: Pique as fatias de bacon e frite-as na própria gordura até ficarem bem tostadinhas.

- �

Junte ao caldo fervente o espaguete, as ervilhas e o bacon. Sirva bem quente acompanhada
.

I do queijo ralada.
.

Dica: Pode ser usado macarrão de outro formato, como argolinha, cabelo-de-anjo ou
letrinhas. Se quiser um caldo mais grosso, é só bater a ervilha e o seu líquido no

liquidificador e juntar ao caldo de galinha.

Pão de Batata
Ingredientes:8 xícaras (chá) de farinha de trigo; 1 xícara (chá) de batata amassada; 1 colher (sopa) de
fermento em pó; 1 1/2 colher (sopa) desal; 2 1/2 xícaras (chá) de água morna; 1/2 colher (sopa) de
kummel; fubá para polvilhar a fôrma; manteiga para untar; água para pincelar os pães.
Preparo: Cozinhe as batatas com casca até ficarem macias, descasque-as e amasse-as enquanto quentes
e deixe-as esfriar. Desmanche o fermento em meia xícara de chá de água morna e misture 3 colheres

.

(sopa) de farinha de trigo.Cubra e deixe repousar por meia hora. Adicione depois o resto da água, o sal, o
kummel e uma xícara de chá de farinha, batendo muito bem. Acrescente a batata amassada, bata

;' bastante e, pouco a pouco.junte.o restante da farinha de trigo.Trabalhe a massa até torná-Ia macia e

elástica. Faça uma bola é coloque numa tigela untada. Cubra e deixe crescer durante duas horas. Depois
abaixe-as e amasse um pouco mais. Faça os pães e coloque em fôrmas .redondas, sem buraco no meio,
untadas e polvilhadas de fubá. Faça cortes em cruz no centro dos pães. Deixe crescer por mais 30
minutos, pincele-os com água e asse em forno moderado, pré-aquecido, até que fiquem bem assados.

III' I
· .. I

a-

pode sentir enjôo, diarréia e vômito. O
diagnóstico é feito por meio de exame de
sangue específico. Infelizmente,muitos
laboratórios não dispõem deste serviço o que
aumenta a dificuldade para detectar a doença.
Entretanto o histórico do paciente é
fundamental para o diagnóstico precoce.

.

Apesar da gravidade da doença'- a
mortalidade pode chegar até 20% dos casos
diagnosticados - o tratamento é simples: uso
de antibióticos e.cuidados específicos.

Fique atento:
· - Se for picado procure o serviço médico
imediatamente;
· - Comunique omédico se esteve em sítios,
fq,z:enda ou mesmo parques;
· - A febre é sempre alta;
· - Fique atento aos principais sintomas
· - Evite entrar em contato com animais como

capivaras, coelhos, cavalo e gado;
,

· - Lembre-se: Febre rnaculosa tem cura se

diagnosticada precocemente.

I

. .
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I I I
Saiba mais sobre
·febre rnaculosa
o combate à febre maculosa ou do carrapato; que já
vitimou 16 pessoas no Estado de São Paulo, enfrenta um

desafio: fazer com que os serviços de Emergência .

estejam em alerta a qualquer caso suspeito. O que não é

f�cil por vários motivos. Q primeiro deles é que os

Sintomas podem ser confundidos com viroses, como
febr� alta, dor de cabeça e muscular e manchas
vermelhas pelo corpo. Além disso, eles demoram a'
aparecer, em média, sete dias após o contato com o

parasita. ,

Os casos sãomais comuns nos meses de primavera e
I

verão. E mais comum na zona rural principalmente nos

Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio' de Janeiro.
Outra dificuldade é que, por se tratar de uma .'

enfermidade'antiga, alguns médicos que atuam em

Prontos Socorros nunca entraram em contato com a

doença.
'

Também conhecida EUA como febre das Montanhas
R?chosas, a Febre Maculosa é causada pela bactéria
Rlckettsia rickettsii, transmitida ao homempelo
carrapato-estrela, que vive em roedores como capivara,
ga,mbás e coelhos, em animais de grande porte como
cavalo e gado e até em cachorros. Estes animais atuam

co�o hQspedeiràs da doença. .

Alem dos sintomas citados acima, a pessoa contaminada

Pedido desesperado
Um homem pega o telefone e liga
desesperado:
Socorro, a minha sogra quer se suicidar...
Ela querse atirar da janela!
O homem do outro lado diz:
Tá, mas o senhor errou o número ... Aqui é
da carpintaria!
Eu sei! É que a janela não quer abrir!

I Enterrando a sogra

•.
Depois de faltar r:o dia anterior o

..

funcionário chega se desculpando: .

I
.

Bom dia, chefe. Não vim ontem porque fui.

enterrar minha sogra ...

. Meus pêsames disse o chefe, constrangido

.

Mas o que aconteceu com você? Está todo

I:','
arranhado, cheio de hematomas!
Pois é, chefe: .. A velha não queria entrar no
caixão de jeito nenhum!

Lar dos Idosos
. O sujeito bate à porta de uma casa e assim
que um homem abre elédlz:: .

- O senhor poderia contribuir com o Lar
dos Idosos?
- É claro! Espere um pouco que eu vou

II:.
buscar a minha sogra!

l
Todo cuidado é pouco

d

I' Dois sujeitos conversando num bar:
� - A minha sogra é uma tremenda de uma
ill jararaca' Quando ela morrer eu vou

I .

enterrá-Ia de bruços!
m
�

- De bruços!? - espanta-se o outro. - Pra

I. quê?
m. - Não quero correr o risco de ela acordar e

tentar sair cavando!

Como viver 100 anos
- Querido, onde está aquele
livro: "Como viver 100
anos?"
- Joguei fora!
- Jogou fora? Por quê?
- É que a sua mãe vem nos

visitar amanhã e eu não

quero que ela leia essas
·

coisas!

Mordida de cachorro
·

O sujeito estava no bar
tomando uma pinga,
quando um funeral chamou
a sua atenção. Atrás do
carro fúnebre seguia um

homem com o seu cachorro
e, atrás dele, uma fila
indiana com umas mil.
pessoas. ,

Curioso, ele aproximou-se
do homem com o cachorro
e comentou:

·

- Com tanta gente, a pessoa :

que morreu devia ser muito :

famosa...
.' .

- Era a minha sogra!
- Puxa! Meus sentimentos!
Ela morreu de quê?
- Foi mordida por este
cachorro!
Depois de alguns minutos

.

de silêncio, o homem que
estava no bar cria coragem: I

- O senhor pode me

emprestar o seu cachorro,
por um momento?
- Claro! Entre na fila!
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Padeiro francês, faz I
/

sucesso na Record
Por Erica Guarda/GB Edições

Com seu charme francês, Olivier Anquler vern
conquistando a cada dia mais o carisma do público
que o assiste pelo canal pago GNT e também pela
TVaberta paulista

Padeiro, produtor, diretor e apresentador de programa de

televisão, ex-dono de restaurante, ex-modelo profissional,
marido da atriz Débora Bloch e empresário bemsucedido, assim
podemos começar a descrever OlivierAnquier..

'

Olivier Anquier é um dos europeus mais bem-sucedidos em
,

território nacional e, talvez, o maior segredo do seu sucesso seja
o olhar. "Quem vem de fora enxerga coisas que, muitas vezes,

quem
é do lugar não vê ou não valoriza", diz Olivier.

Graças a um desses olhares, Olivier "enxergou" a possibilidade de
abrir em São Paulo a primeira boulangerie do Brasil. Foi um

grande sucesso, o que lhe abriu as portas para o reconhecimento
o público e para a

. parceria com o

Pão-de-Açúcar,
que atualmente
distribui os pães do
francês em 40 -

pontos-de-venda
por toda a cidade.,
A "Boulangerie
Olivier Anquíer".
Mas antes disso,
Olivier já vinha
construindo uma

longa história de
olhares sobre as

terras e costumes

brasileiros. Em

1979,quando'
tinha�apenas to
anos, veio para o

Rio de Janeiro ,

passar um mês. Por

I
I
i <I OI ivier Anquier

apresenta
diariamente um

quadro sobre
culinária no "Tudo
a Ver" da Record

coincidência, acabou. conhecendo pessoas que o levaram para
urna bem'sucedida carreira de modelo internacional, tendo desfilado
para os grandes nomes da haute-couture, como Giorgio Armani.
Depois de largar as passarelas, em 1989, Olivier veio definitivamente
para o Brasil e abriu um restaurante em Jericoacoara, o "Aloha".
Nessa época, conheceu a atriz Débora Bloch que viria a ser sua

mulher e mãe de seus dois filhos, Julia e Hugo.
O casal abriu um restaurante em Florianópolis, o "Malaíka", 'em
plena Lagoa da Conceição. Outro grande sucesso.
De dono de restaurante a boulanger foi um longo caminho, com

,

estadias na França e Austrália, na boulangeríe de sua mãe, em
.

Sidney. Aprendeu tudo sobre panificação. Quando .yoltou para São

Pa410, abriu súa primeira boulangerie. Em seguida, Olivier se

aventurou na televisão. Apresentou "Forno, Fogão & Cia" na
Record (1997) e à quadro "O Francês" na Globo, durante
a Copa do Mundo da França, de 1998. E, finalmente,
em 1999, conquistou um programapróprio: "O
Diário do Olivier". Nesse programa,
Olivier viaja pelo Brasil, pilotando um

Fusca 62, indo atrás das histórias e

receitas dos lugares por onde passa.

Carismático, simpático e com um

charmoso sotaque, 'o francês faz o
maior sucesso com os entrevistados e

também com os expectadores: "O
Diário do Olivier" é um sucesso e já
está em sua sexta temporada, pelo
canal pago GNT. No final de 2003 e

início de 20040livier participou do

projeto "Band Verão", onde
apresentou um programa durante o

verão na Rede Bandeirantes,
Paralelamente, Olivier estudou, pesquisou, planejou,' se concentrou e

criou uma série de produtos ligados à gastronomia, Todos os, produtos
têm um acentuado sotaque brasileiro. Isso porque, há quase 10 anos, o
francês vem percebendo que no Brasil se encontra fornecedores de

matérias-primas e fabricantes de produtos manufaturados de

qualidade igualou superior aos lá de fora.

Depois, Olivier decidiu abrir seu próprio espaço, o Anquier, onde as

pessoas podem degustar suas 'criações culinárias e, ao mesmo tempo,
comprar 'os produtos de sua griffe. Nesse espaço, o francês reúne suas

mais recentes criações culinárias - doces, quiches, croissants, biscoitos,
tartelettes - ao lado de produtos que desenvolveu em parceria com

fornecedores de todo o Brasil. Vinhos, grãos de café cobertos de

chocolate, jogo de facas, toalhas de mesa, jogos americanos, entre
outros ..

Olivier aproveitou as viagens que faz pelo Brasil para seu programa "O
Diário do Olivier" para selecionar os melh�res fornecedores para

,6" O Di'ário do Olivier" é um sucesso e já está
em sua sexta temporada, pelo canal pago G NT

serem seus parceiros. Em Bento Gonçalves encontrou

os melhores produtores de vinho; de Minas Gerais i,
veio o café e, no Maranhão e Minas, contatou as 60;

L"

bordadeiras para decorar as toalhas de mesa e jogos '

americanos. "Todos os produtos são 100% brasíleirosj
Porque acredito e quero provar que aqui no Brasil u

ternos condições de fazer produtos de altíssima :i
qualidade, que não ficam a dever para-nenhum outm�

país do mundo.", revelou Olivier.
'i

Atualmente Olivier também apresenta um
-

,

quadro de culinária no "Tudo aver", jornalístico de,:
Paulo Henrique Amorin que é exibido diariamente :;
pela-Rede Record, às 17h30.

S DE LEI I

IUR
Larousse das Sobremesas
Uma obra completa que revela os segredos das mais saborosas receitas da confeitaria francesa.

Aprenda a preparar todas as bases e as principais sobremesas da culinária daquele país - Clássica e

moderna - que encantam a todos os paladares. No"Larousse das Sobremesasvocê encontra tudo o

que precisa saber para fazer doces maravilhosos. A escolha e o sucesso de uma sobremesa:as

combinações e o vinho àdequado.Todas as preparações de base:as técnicas da pâtisserie.ilustradas
passo a passo. Uma grande variedade de receitas, classificada por categoria: bolos, tortas, petit-fours,
bavaroises, charlotes, musselines, ganaches, crepes, suflês, sorvetes, sorbets, tortas geladas, trufas, doces
de frutas, caramelizados etc. O material e utensílios básicos: facil'itam o preparo.Vocabúlário da

'

pâtisserie: auxilia a compreensão dos termosda área. índices temáticos (completo, por ingrediente e

das receitas light): agilizam a consulta. De autoria de Pierre Hermen,o livro é um lançamento da
Larousse do Brasil e têm 240 páginas, e estará nas livrarias na primeira quinzena de dezembro,

Danado de Bom! O Melhor da Cozinha
Um autêntico clássico da gastronomia nacional. Assim pode ser definido esse livro do jornalista e

escritor Moacir Japiassu, que a Editora Nova Alexandria acaba de lançar numa "nova edição,
retemperada e mexida suavemente com a colher de pau

II .0. livro, que ficou fora do mercado por
muitos anos � embora tenha sido um best-seller de culinária por ocasião de sua primeira publicação-
ganha agora novas receitas e ilustrações, enriquecendo sobremaneira a edição anterior.Oscheiros, $)

gostos e encantos da culinária nordestina, estão presentes em pratos que compreendem desde os

tradicionais, como o bolinho de aipim, bobó de camarão, baião-de-dois e variados tipos de moquecas,
até novidades saídas do forno, como a surubada de siri catado; uma invençãodó autor que envolve
uma hilariante situação.Todos os' pratos típicos do sertão, muitos deles tendo como base a carne de sol,
encontram-se aqui, revelando também os truques e segredos de uma cozinha bem temperada, que
mistura o agreste e o gosto do mar emproporções deliciosas. E o leitor ainda é brindado com um texto

cheio de humor e recordações, que resgata os tempos da fazenda e apresenta cada receita com uma

narrativa envolvente, compreendendo aspectos da rica cultura nordestina. O livro têm 112 páginas.
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-C O n V i d a m o s�
aqui, todos par�;

,1

O último encontro do ano dé
.

.
\ '

200S,que acontece no dia 2S de'
novembro. Ad q u ir a seU'

v

ingresso antecipadamente,
junto a diretoria, conselho fiscal;
coralistas e na sede (370-8636).

Eunice B Delagnoló
Depto Comunicação
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- Pasqualete manda Urubu pedir
desculpas a Beta" Kiko comenta com Bel que
está 'participando do concurso para
reconquistar Arnanda, Ela fica desconfiada,
pois achava que os dois já haviam reatado o

Miguel cuida de Júlio Césár, mas eles
se tratam com frieza, Kiko, Amanda, Bel e

Download se classificam para a etapa final do
concurso.Jaque não gosta de saber que Betina
e. Urubu estão dando um tempo. Aline
descobre que sua sapatilha foi trocada e jura
que vai descobrir quem fez isso. Las Vegas deixa
claro para Cabeção que vai desistir de fazer o
show no Giga se ele desprezar Michele. Urubu
rouba o cartão de inscrição de Beta para a

prova que ele vai fazer no dia seguinte,

SEGUNDA-Joãcifala para Urubu quejá sabe
como usar o simulado para prejudicar Beta
(Eduardo Pires), Betina conta para Beta que
vai participar da produção de um filme e o

convida para ir à gravação, Cabeção
convence Vilma a contratar o DJ Las Vegas
(Creo Kellab) para tocar no Giga. Bel e Aline
obrigam Download e Léo a ensaiarem
passos de dança, pois querem ganhar o

concurso de forró para namorados. Miguel
tenta conversar com Joêosobre seu noivado
com Rita. Beta é convidado pelo diretor do
firme a fazer um teste para protagonista.Rafa
conhece uma linda menina' chamada
Rossana (Aline Aguiar), Betina conta para
Beta que ele conseguiu o papel, O jovemse
dá conta de que, se começar a filmar, não vai
poderestudar para o simulado,

SÁBADO - NÃO HÃ EXIBiÇÃO

ALMA GÊMEA
TERÇA - Betina e Bernardo convencem Beta
a participar do filme assim mesmo. Rafa fica
encantado com Rossana. Beta passa a noite
acordado para estudar e cÍecorar o texto do
filme.Vilma fica horrorizada com o cachê do
DJ Las Vegas, mas Cabeção garante que o

dinheiro da venda dos ingressos vai
'tbmpensanudo, Ela avisa o menino que vai
vender seu carro se tiver prejuízo, deixando
,o apavorado. Las Vegas chega no Giga e não
'gosta de ver Rafa conversando com Rossana.
Ela explica que seu pai é muito ciumento.

,J�lioCésar invade a casa de Miguel durante a
festa de noivado e faz um escândalo, João e

!Urubu invadem o colégio e mudam a nota de
�Beto no simulado de nove para três, O vigia-do colégio percebe um movimento e

,pergunta quem está lá.

QUARTA - João e Urubu fugem, mas Urubu
perde sua rnunhequeíra. Marcão não
consegue aprender a dançar forró de jeito
n,enhum e fala para Kitty que quer desistir do
c�ncurso. Beta fica nervoso ao ver que tiroutres no simulado. Urubu acha graça, Beta
p�ra de fazer o filme e estudar mais, ma-s
Bernardo o aconselha a pedir urna revisão de
pr_ova antes,Miguel conta para Rita que JúlioC!sar está gravemente ferido.Martão passa,a nOite ensaiando forró e não consegue

�cordar no dia seguinte, Pasqualete
fi
escobre que a nota de Beta foi adulterada e

;ca horrorizado, Júlio César pede desculpasRita, Pasqualete mostra a Bernárdo a.

�unheqUeira que foi encontrada no colégio.
. una fala que ela pertence aUrubu.

3UINTA - Betina fica chocada ao saber que

d
rubu adulterou a nota de Beta. Júlio

L
escobre seu quadro médico e se desespera.

, asVegas gosta da música de Rafa mas avisa
que ele só poderá namorar Rossana se

��u�ar alguém para a irmã mais velha dela,
IC ele (Michelle Martins). Kitty tenta

aCordar Marcão para participar do concurso, em Vão. Bel percebe que sua sapatilha está
arrebentando e a troca pela de Aline' A
sapatilha da amiga arrebenta assim que ela
�omeça a dançar. Rafa sugere que Cabeção
U��ore Mlchele. César. Betina 'fala para,u u que achou um absurdo o que ele fez eque quer dar um tempo no namoro.Michele

�i�o�sa com ca�eção,que fala para Rafa que

que elal namorá-Ia. Pasqualete diz a Urubu

deB
e varser punido porter alterado a nota
eto.' ,

SEGUNDA - Eduardo pede para ver o exame de

gravidez de Cristina.Mirna diz a Jorge que quer
casar logo. Jorge fica nervoso eenrola Mirna,
dizendo que precisam fazer uma festa de
noivado primeiro, Terezinha descobré que
Roberval tem uma correntinha como a que
Romeu está procurando e a pega escondido.
'Julian explica a Serena que ela terá que fazer
uma regressão mais difícil para lembrar da

ligação que tem com Hélio, mas ela decide
tentar assim mesmo, Eduardo vê que o exame

de Cristina deu posítívo.rnasnáo é da clínica

que ele indicou. Ivan garante a Xavier qúe vai
encontrar as jóias. Romeu vai ao restaurante de
Olívia com Alaor e exige 'que ele seja tratado
como um príncipe. Alexandra afirma para
Eduardo que ouve a voz de Guto e que ele está

inconformado.Crlstina vê ofantasma de Guto,

TERÇA - Cristina solta um grito e Guto

desaparece. Serena não entende por que viu o

irmão de Luna. Hélio fala para Sabina que quer
entender o amor que sente por Serena para
poder se abrir para novos, amores, Débora
afirma para Rafael que ele é o maior culpado
por Cristina ter, perdido filho e diz que é sua

obrigação cuidar dela. Eduardo consola
Alexandra, que fica feliz com a atenção dele.
Romeu conta para Roberval que estava

procurando o neto que não conheceu,mas que
só poderia identificá-lo através de uma

medalhinha de Santa Clara. Terezinha, assim
como Alaor, tenta se passar por neta de Romeu
e lhe mostra .a medalhinha de Roberval como
sendo sua, Hélio a desmente e Romeu
descobre que seu neto é, na verdade, Roberval.
Rafael decide dormir ao lado de Cristina.

pede um beijo a Rafael, que se recusa,
deixa ndo-a fu riosa.

QUARTA - Cristina exige que Rafael cumpra a

promessa de lhe dar outro filho. Alexandra
pede para Eduardo passar a noite com ela.

Eduardo explicá para Alexandra que eles não

podem 'viver como marido e mulher, pois ela é
doente. Romeu mostra a Roberval uma foto de
sua mãe, deixando-o emocionado. Rafael
abraça Cristina, mas explica que não sente

amor por ela. Terezinha conta para Romeu que
o filho que Dalila está esperando não é de
Roberval. Romeu fica feliz ao saber que
Roberval vai dar um nome para o filho de Dalila.
Julian fala para Agnes que talvez Hélio seja a

reencarnação de seu 'filho, deixando-a

perturbada. Um homem misterioso leva um

I Ex ator de "América" na
passarela
A marca Disritmia desfilou sua coleção
de verão 2006no' PBFW no final de
outubro, no Maison Blunelle, em João
Pessoa (PB), A apresentação contou
com uma performance folclórica e

-

com a participação mais do que I

especial do ator e modeio Lucas Babin,
que interpretou o sedutor peão Nick
na novela "América", da Rede Globo,

i
i
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I Apagan O as ve ln as i

I Ana Paula Padrão completa mais um "I''aniversário no dia 25, Para comernorar.]
I a apresentadora do "SBT Brasil" está ,
! preparando uma mega festa, mas só I'
I para os amiqos.mals chegados. - J
I /

Na torcida
Depois de viver com perfeição o

personagem de Zezé Di Camargo no

filme "Os Dois Filhos de Francisco";
longa-metragem nacional que foi
indicado àAcademia de Artes e Ciências

Cinematográficas e que levou mais de 5
milhões de espectadores aos Cinemas,
Márcio Kieling celebra o sucesso do
filme e torce para que a famosa
estatueta venha para o Brasil: "Nenhum �
filme brasileiro.teve um apelo tão
grande. Sonhar alto não custa nada! Se

depender da minha torcida, o Oscar já é "

nosso!", revela esperançoso o ator.

Pedro sofre um atentado e morre

Um estranho telefonema interrompeu a

paz de Vitória (Cláudia Abreu} e de Pedro
(Henri Castelli): uma voz misteriosa
denunciava que Tadeu (Thiago Martins)
fora raptado. Para proteger sua esposa,
Pedro sai .de casa para verificar o que
aconteceu e, ao abrir a porta, o cozinheiro é

atingido no peito.Vitória ouve os disparos
e corre para socorrê-lo.Ao chegar no local,
Vitória não vê ninguém. Logo depois,
Tadeu e Nikos (Tony Ramos), que voltavam
de um bar, ouvem os gritos de Vitória 'e vão

ajudá-Ia, Pedro e imediatamente levado
para o hospital. Em pouco tempo, o
cozinheiro não resiste e morre.

o velório
Doloridos com a trágica perda, Nikos,
Vitória,Tadeu e Sabina (Marina Ruy
Barbosa) são acompanhados pelos
moradores da ilha no cortejo para o

velório. As cenas do velório, que contou \

com a participação de mais de 25

flqurantes.qreqos, foram gravadas em um

penhasco em Satorini, na Grécia. Confira
na foto!

o enterro
A pedido de Bia Falcão (Fernanda
Montenegro), Pedro é enterrado no Brasil.
Já às cenas do enterro do jovem foram

gravadas no cemitério São Paulo, na cidade
de São Paulo. Participaram das cenas, os
personagens Júlia (Glória Pires), Pedro
Paulo Rangel (Giqi), Alberto (Alexandre
Borges), Ornela (VeraHóltz) e Yvete
(Angelita Feíjól.Tudo isto nesta segunda
em "Belíssima".

da cozinha de Crispim. O fantasma de
quarto de Cristina e afirma que

Rafael jamais esquecerá Luna. Cristina fica
furiosa e destrói o quadro de Luna.

QUINTA - Rafael tenta impedir o ataque de
Cristina ao quadro de Luna.

Cristina,ensandecida, parte para cima de
Rafael. Ofélia aconselha Divina a largar
Osvaldo e ficar com Romeu, que, é rico.

Rodriguez convida Kátia para voltar a

trabalhar no clube. Mirna explica para Kátia

que Crispim a ama de verdáde e jamais vai
deixá-Ia ir embala. Osvaldo dá uma lição em

Ofélia. Romeu convida- Roberval para
conhecer as fazendas que ele vai herdar um
dia. Eduardo descobre que o exame de
gravidez que Cristina fez na clínica que ele
indicou deu negativo. Agnes pergunta a

Julian se ele acha certo ela se interessar por
um homem mais novo. Ciro ouve. Eduardo
perquntaa Débora se Cristina mentiu quando
disse que estava grávida. Cristina pede a

Rafael pará lhe perdoar.

SEXTA - Cristina garante que fez tudo por
amor. Débora diz a Eduardo que Cristina
realmente estava grávida. Alexandra

. conhece Judith e fica desconfiada. Julian
aconselha Agnes a se entregar a seu novo

amor. Ciro ouve tudo 'e fica radiante. Ofélia
pede desculpas a Osvaldo. Osvaldo dá um

abraço em Ofélia,mas eles loqorecorneçarn a

implicar um com o outro. Olívia pede que
Vitória pegue seu caderno de anotações em

casa. Felipe pede para Mirella terminar com
Gumercindo e reatar o namoro com ele.
Mirella pensa em aceitar; mas Gumercindo
põe Felipe para correr antes que ela diga
qualquer coisa. 'Serena faz outra, regressão
para tentar lembrar qual é sua ligação com

Hélio. Ela vê uma' vida anterior à de Luna, na
qual também' tinha um irmão. Ivan diz a

Cristina que já sabe do roubo das jóias e

pergunta se ela foi a culpada pela morte de
Luna. Eduardo vai até a clínica onde Cristina
fez o exame dewavidez.
'. .

SABADO - A enfermeira comenta com

Eduardo que Cristina foi fazer o exame com a

mãe.Terezinha fica de guarda em frente à casa
de Olívia, para impedir que Raul seja
descoberto. Eduardo-não entende como

Cristina pode ter feito dois exames no mesmo
dia, com dois resultados diferentes. Serena
.conta para Hélio que se lembrou que ele foi
seu irmão numa vida passada. Hélio e Serena
se abraçam;emocionados. Débora aconselha
Cristina a não desistir de.Rafael, Raul conta
par. Cristina que conseguiu pegar todo o

dinheiro de Olívia. Cristina pede para Raul

comprar a casa da pensão e expulsartodos de
lá, para que Serena fique sem ter onde morar.

Alexandra diz a Eduardo que' Rafael precisa
dele .. Eduardo pergunta a Rafael se ele

acompanhou Cristina quando ela foi fazer o

ex�e e ele confirma. Rafael pergunta a

Eduardo por que .ele anda desconfiado de
Cristina.

BANG BANG

SEGUNDA - Bullock deixa tiara que
gostaria que Ben pedisse Diana em,

casamenta, mas o forasteiro não diz nada.
Jeff descobre que Violeta e Javier seriam

Amandha Lee na mira da
Record
Mais uma atriz global está na mira da
Rede Record que tem arrebatado

.

muitos atores e equipe técnica da
emissora do Jardim Botânicõ. Depois
de mostrar seu talento em várias
sucessos da Globo, a atriz Amandha ,

Lee que atualmente está na comédia
"Vida de Solteiro" no Teatro Maison de
France no Rio de Janeiro, talvez mude
de endereço e passe a residir em São
Paulo,onde fica a sede da emissora
que tem como meta principal a vice
liderança na audiência, ,

pecado.Frankchega à pensão de Denaide
e Henaide disfarçado de prima Dolores.
Mercedita descobre que Ben e Diana
brigaram. Neon garante a Penny que não
teve nada com Yoko. Mercedita joga
charme para Ben.

SÁBAD,O
Ben afasta Mercedita .. Gógol pede que
Hacker o deixe dormir na igreja e não conte

para ninguém que esta-de volta à cidade.

Shenq percebe que Diana está muito triste
e pergunta a Jeff o 'que ele fez. 'Bízerra
consola Diana.lÍullock fica satisfeito ao ver

que o plano de Jeff deu certo. Henaide
comenta com Denaide que Dolores parece
um homem e talvez esteja disfarçada como
eles.Aquarius examina animaisverdes para
descobrir por queeles são daquela cor.pois
acha que isso poderá ajudar Elga. Neon vai
visitar Penny, mas Viridiana não permite
que ele entre em sua casa. Diana vai até a

choupana conversar com Ben e descobre
.que ele foi embora.

BEÚSSIMA
SEGUNDA - André reafirma seu amor, mas
Júlia não o perdoa. Mônica pede que
Alberto cuide de Toninha, mas ele diz que
ela é uma oportunista. Bentoconta para ()

advogado que quer a guarda do neto por
causa do dinheiro. Takae jura que não
'comentou com ninguém que emprestou
dinheiro para Murat, mas o turco não
acredita. Katina sai para se encontrar com

Peppe, e Murat vai atrás. Pedro dá dinheiro
paraTaís fugir. André é preso e pede ajuda a

Cemil. Katina encontra o antigo amigo
Peppe e pede que aceite seus netos em sua

companhia de teatro. André.diz a Cemil que
estava comJúlia no dia da morte deValdete.
Vitória recebe um telefonema, dizendo que
Tadeu foi seqüestrado. Desesperada, ela
tenta sair, mas Pedro a impede e ele vai

procurar Tadeu. !Ao sair de casa, Pedro é

atingido por um tiro.

TERÇA - Nikos e Tadeu acodem Vitória que
tenta reanimar Pedro. Cemil vai à casa de
Júlia. Katina conversa com o grupo de
teatro e diz a Peppe que vai mandar os

netos lá. Cemil conta que André está preso
e que .Júlia pode ser a sua salvação. Ela
m and a-o embora. Bia recebe um

telefonema da Grécia. Gigi acha que Júlia
deve salvar André. Júlia se choca ao saber
da morte do irmão e fica preocupada com

sua avó, que foi internada ao ter a notícia.
Gigi e Júlia choram juntos.Júlia viaja para a

Grécia.AquilinóeMônica ficam sabendo da
prisão de André. Nikos bebe- e dança pra
aliviar sua dor.' Tadeu tenta acalmá-lo,
Giovana pergunta se foi Safira que sumiu
com Mustafá. André se apavora ao saber
que Júlia viajou. Nikos vai' buscar Júlia no

.aeroporto.N ikos abraça Júlia.que chora.

QUARTA - Júlia embarca com Nikos, num
barco emprestado,para a ilha ondemora a

cunhada. Cemil conta que procurou Júlia.
André.se desespera ao saber que ela não

quer se envolver. O barco quebra. Nikos e

Júlia enfrentam uma tempestade.
Aq u i I i n o co ntrata San d oval pa ra

defender o filho. Sandoval diz que é

necessário descobrir onde Júlia está, para
que a situação de André 'melhore. Bla.
nervosa, diz que Vitória vai impedir que
Pedro seja enterrado no Brasil. Pascoal sé
aborrece quando Giovana pega a fotografi'a
de Vitória. Lourenço convida Giovana para
integrar a equipe de modelos de SUq
agência, Razzel DazzeL Obarco de Júlia e

N ikos naufraga.Alberto é gentil comMônica,
encantado com sua beleza. Vitória percebe
que seu telefone foi cortado e tem certeza de
que ela era o alvo. Nikos e Júlia dormem em

uma praia deserta.

QUINTA- Nikos garante que vai tirar os dois d:â
situação. Ninguém consegue falar com

Vitória. Alberto se recusa a assinar a

autorização. Cemil pega, Mateus e Giovana

juntos. Nikos e Júlia encontram uma cabana
na ilha deserta. Júlia prefere esperar socorro
na praia.Nikos avisa parâ ter cuidado com asai
e ela se irrita.Vitória descobre que, na véspera"
haviam cortado o fio de seu telefone e sumidg
com o celular de Pedro.Vitória tem notícias do
barco destroçado, mas nada sobre Júlia e

Nikos.Júlia passa mal,com muitafebre.Ornela
se une a Safira para pressionar Alberto, e
Giovana vibra com a autorização assinada.
Vitória acha nas coisas de Pedro umà foto dela
com. Pascoal. Peppe jura que jamais contará
para Katina sobre o romance de Murat com a

grã-fina Bia. Bia quer saber ondeGigi esteve na
noite passada, mas ele disfarça, Mônica visita
And ré: N i kos abraça Jú I ia,q ue treme de feb re:

padrinhos. e fica interessado. Henaide e

Denaide decidem tirar dinheiro no banco,
pois podem precisar fugir quando Dolores

chegar à Albuquerque. Diana não entende
por que Ben .não gosta de Bullock.Jeff fala
para Bullock que ele não deveria confiar em
Ben, deixando-o intrigado. Mercedita diz

para Ben que ele vai se unir a uma inimiga se

casar com Diana. O' número de Absurd é
sorteado na rifa de Aquárius.Garfunkel diz a

Vegas que a ama.Bullockconcorda com Jeffe
diz que precisam afastar Diana de Ben. Jeff
manda Shen� seguirVioleta.

T-ERÇA - Dorothy se mexe -na frente de
Viridiana. Ela fica radiante. Diana convida
Ben para ir à quermesse com ele, na

esperança de assumir o namoro para toda a

cidade. Neon manda Charles publicar no

jornal um anúnçjo no qual convida
para ser seu par na quermesse. Violeta e

Javier falam de Carmen, e Sheng ouve tudo.
Baiana lê a sorte de Ingrid e descobre que ela
vai complicar a vida de muita gente em

Albuquerque. Henaide se veste de Billy e

bota Frank para correr, mas ele fuge com o

dinheiro. Marilyn quer colaborar com a

quermesse, de'ixando Ürsula indignada.
Charles descobre que as terras onde o circo
.está não são de Bullock; mas de Viridiana.
Shenq conta para Jeff que Ben veio para
Albuquerque procurar sua irmã.

QUARTA
Jeff explica paraBullock que vai usar a irmã
de Ben para afastá-lo de Diana. Marilyn diz a

Tábata que pode ir visitá-Ia, deixando-a
radiante. Henaidé manda Gógol levar Kid e

Absurd para a cadeia. Marilyn fala para
Tábata não, contar para Zoltar que elas 'se
encontraram. Kid e Absurd imploram que
Gógol os solte e ele, concorda. Ben doma
Espoleta.deixando Diana radiante. Penny vê
o anúncio de Neon efica feliz.Gógol fala para
Vegas quevai precisar de seu apoio para lidar
com Ingrid. Jeff fala para Ben que está com
Carmen e ordena que ele se afastedeDiana
para sua irmã não sofrer.

QUINTA - Vegas se recusa a ajudar Gógol.
Aquarius pede que Elga e Absurd se

preparem para a experiência científica. Jeff
garante a Bullock que Ben vai terminar com
Diana. Ben sofre ao pensar que terá que
terminar com Diana. Charles paquera Catty.
úrsula fica de olho. Mercedita diz a Harold

que não quer ser seu par e ele se conforma.
Pennyéfria com Neon.Elefica chateado e vai

passear pela quermesse com Yoko,deixando
Penny morta de ciúmes. Ben. conta para
Hacker que vai ter que partir O coração de
Diana para não prejudicar Carmen. A

experiência de Aquarius dá errado e só

consegue deixar Elga toda pintada de verde.
Ben termina tudo com Diana e diz que' está
indo embora da cidade.Ela fica arrasada.

SEXTA - Ben fica muito triste 'por ter qúe
magoar Diana.Kid pede que Brenda dance
com ele na quermesse,mas ela o despreza.
Viridiana dança com Ernest, para grande
felicidade dele. Vegas confessa para
Denaide que .não. consegue e sque cer

Gógol, deixando-a chateada. Pablito
confessa para Bike que gosta de Tábata,
mas está interessado mesmo 'é em Yoko.
úrsula vê Elga toda verde e acha que foi um
milagre de Saint Patrick paralivrá-la do

SEXTA - A guarda costeira socorre Nikos e

Júlia, Maria João conta para Suzi que
emprestou o dinheiro dos figurinos para'
Pascoal pagar o 'aluguel de sua casa. Daqrnar,
apresenta Mônica a Cemil.Júlia é levada para o

-

pronto-socorro. Vitória se lembra que a

pessoafalàu com ela em Português na ligação
que atendeu 'pouco antes de Pedro sair.
MÓnica dá o seu telefone para Cemil, que a

acha linda. Bia jura que vai crian'Sabina para ser

a herdeira e símbolo maior da Belíssima. Mary
comenta com Mônica sobreBia e seu passado:
Safira decide trabalh·arfora.Vitória diz que não
quer o dinheiro de Bia.André liga para Júlia na

Grécia e pede que ela o livre da cadeia. Júlia
embarca levando o corpo de Pedro. Pedro é
enterrado no Brasil. Murat se atrapalha
quando Katina pergunta. se ele conhece Bia
Falcão. Safira flagra Ernesto roubando de sua

gaveta uma peça de lingerie. Alberto bate na'
porta deMônica.Júlia vai à delegacia.

SÁBADO - Júlia confirma ter passado a noite
com André, André chora humilhado. Alberto
leva flores para Mônica. Alberto inventa um

compromisso para' não ter que ir buscar
Toninha, na escola. Giovana chora porque
Maria João vai sair com Pascoal.Júlia pede que
Djulian livreAndréda cadeia. Ornela eMateus
se encontram. Bia manda que Djulian
prolongue a estada de André na cadeia.
Vitória encontra três passagens para o Brasil,
que Júlia deixou de presente. Júlia aguarda
André, que é libertado. Bia pede a Gigi que a

ajude a afastar Júlia de André. Tosca eritrega
uma carta da Grécia para Katina. André leva.
Júlia ao cortiço para apresentar seu pai. Katina
mente que a carta é para Tosca e que ela vai
traduzir. Katina esconde a carta €i Murat a

pega. Pascoal elogia Maria João.Cemil sorriao
ver Mônica. Alberto é intimado a depor. Júlia
chega com André em casa anunciando o

casamento.
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Um safári colorido
e·muito divertido

A irreverência divertida da estilista Thaís Gusmão levou
"Melissa Fantasy" para um safári. Aliás, Thaís levou
"Melíssa'' e suas meninas românticas é
melindrosas como ela mesma define para
descobrir .os "bichinhos;' na selva.
A nova coleção de Thaís, com forte
tendência sobre a África, foi a
idéia central para a criação da
cartela de cores e estampas de
"Melissa Fantasy + Thais
Gusmão".
De acordo com a estilista, o
desenvolvimento das estampas
tem a pele dos bichos: zebra e

onça, com uma interferência
colorida, adequando-se as suas

coleções, que não abrem mão dessa
característica bastante lúdica.
O lançamento das sandálias é um modelo
birkenstock,leve,'confortável, anatômica e

muito versátil. Une a irreverência da estilista ao

design.de "Melissa'' e sua tecnologia exclusiva.
A sintonia entre "Melissa" e Thais está pr\esente na

cartela de cores, que é a mesma da coleção da estilista,
que criou a cartela dia (branco, rosa, verde e azul claro) e

a cartela noite' (preto, mostarda, vermelho e verde esmeralda). As estampas onça e zebra, sempre em contraste com as cores dos
solados; deixam a nova.sandália com um toque despojado e cheio' de atitude.

<l As estampas onça e

zebra dão um charme

Cuide bem de sua pele
neste verão

I
o verão está se aproximando e nesta época do ano aumenta a

preocupação das pessoas com a proteção solar. Cada vez mais
conscientes dos altos riscos-da exposição ao sol, homens e

mulheres buscam produtos que ofereçam proteção segurá,
. '-
,prevençao e tratamento:

,
• <

O efeito dos raios solares são cumulativos. Até os 18 anos, as

pessoas já ficaram expostas a 80% de radiações que podem
acumular em toda a vida, e por isso devem se proteger de
maneira eficaz para evitar que os 20% restantes causem mais
danos à sua' saúde.
-São diversos os efeitos celulares e moleculares das radiações UV
sobre a pele. Seja por ação direta ou pela formação de radicais
livres, sabe-se que a radiação UV pode pr'ovocar importantes
alterações na.função e na forma das estruturas mais profundas
da pele. Com o tempo a.pele exposta ao sol, sem a proteção
adequada, começa a sofrer os efeitos do fotoenvelhecirnento,
provocado pelas-radiações UVA.
É por esta razão que as pessoas devem buscar produtos que
ofereçam proteção contra os raios UVB, responsáveis por causar
vermelhidão imediata e câncer de pele, e UVA, que provocam o

fotoenvelheeimento, não só por ação direta da radiação, mas
também por geração de radicais livres que agridem à pele.

Dando adeus 'às
olheiras'
Aparência de cansaço €i de envelhecimento: quem tem olheiras
sabe o que isto significa.Temidas por homens e mulheres,
independente da idade, elas já podem ser tratadas de forma
eficiente, pois já existem no mercado artifícios para reduzir as

marcas escuras sob os olhos.
Quem acha.que as olheiras denunciam apenas noites mal
dormidas se engana. Na verdade, elas resultam de dois fatores
de origem genética: uma concentração local maior de melanina
(o pigmento que dá cor à pele) somada àmicro-circulação
sanguínea em volta dos olhos.O resultado é uma aparência
desagradável de cansaço.

,
Não há um padrão do perfil de quem tem mais propensão às
olheiras, mas está comprovado que elas são mais freqüentes em

pessoas, de pele morena, pois há uma quantidade maior de
produção de melanina.
Como a pele abaixo dos olhos é muito fina, o éonjunto de
vasinhos sanguíneos na região acaba se evidenciando. Mas, com
as técnicas que foram desenvolvidas para amenizar as olheiras,
clareando esta região em volta dos olhos, é possível em alguns
casos fazê-Ias quase desaparecer. E o resultado é. um olhar mais
iluminado.

'

.
.

Para aqueles que não agüentam mais conviver com as olheiras,
estão disponíveis o Peelinq a Laser Não-ablativo (Photoderrn) e'
o laser de Erbiurn Yag, que são consideradas as principais opções
para melhorar ou até dar quase sumiço nas marquinhas escuras..
O Photoderm é um sistema a laser, que utiliza luz pulsada de alta
energia. A vantagem é que o tratamento não remove o tecido e

nem prejudica a pele da região, agindo somente sobr-e o
.

pigmento. Sua atuação provoca o espessamento da camada de
fibras colágenas, o que deixa a pele mais túrgida, melhorando a

flacidez e promovendo a reorganização das fibras já existentes.
Com este procedimento não só a região embaixo dos olhos, mas
toda a pele do rosto fica com coloração mais uniforme. O
peeling é uma técnica não ablativa, isto é, não lixa a pele, e
provoca um ótimo resultado em pessoas com olheiras muito
evidentes.
Sessões de Erbium Yag também são indicadas para amenizar a

coloração escura característica das olheiras. O laser age na pele,
promovendo evaporação da célula e removendo o excesso de
pigmento. Assim como o Peelinq.o Erbium Yag também

.

estimula um novo colágeno, removendo as camadas superficiais
da pele, o que melhora muito o aspecto da pele local, não só a

cor como a textura e brilho.

co
I

ARlES· Sua predisposição para os negócios estará exaltada, e será bastante favorecido no amor, Este'

período já será bem melhor para os seus ânimos, A pessoa amada, estará ao seu lado procurando
ajudar de todas as formas; (

'.

TOURO· Procure levar seus planos por um c�minho seguro e tranqüilo, pois a fase que se inicia
muito o favorecerá neste sentido. Procure realizar primeiro os sonhos que estiverem ao seu alcance.

G�MEOS· Aproveite a fase atual para por em dia as obrigações atinentes ao seu setor d� trabalho.
Quanto a saúde, será necessário. estar prevenido, pois tanto terá a possibilidade de curar-se de um

mal passageiro co�o estará exposto a sofrer um declínio da resistência física.

CANCER -Sucesso profissional, social e financeiro e o que prenuncia este dia.paravocê, Poderá ter
algum aborrecimento passageiro provocado pelos filhos ou pais, mas não se desanime com isso,
pois as críticas serão construtivas.

LEÃO
Tire de sua mente as más intenções, o pessimismo e o desânimo. Coloque no lugar, uma boa dose
de otimismo e força de vontade que tudo deverá melhorar para você. Evite o contato com pessoas
suspeitas e o desgaste da saúde com excessos.

.

.'

VIRGEM· Muito boa influência para você. Aproveite o bom fluxo para tratar dos assuntos familiares
pendentes, para obter melhores resultados profissionais com pessoas nascidas em Peixes.

,
"

.

)

LIBRA -Examine com atenção suas possibilidades de se realizar profissionalmente e descobrirá
contatos pessoais e amizades, que poderão lhe ser altamente proveitosos. Fase benéfica, para
solucionar problemas familiares.

ESCORPIÃQ - Novos planos para a sua elevação de. cargo, de conhecimentos profissionais deverãoser
estudados agora. De resto, a influência será ótima a vida amorosa e familiar e para tratar com amigos e

personalidades de nossa sociedade.
..

SAGITARIO - Dificuldade na vida doméstica e desejos, poderão ser concretizados neste dia,
principalmente se manter otimista e mais confiante. Sucesso amoroso, social e profissional.

CAPRICÓRNIO'· Dia muito indicador de êxito e sucesso em todas as coisas �u� empreender e,
principalmente, no trabalho.O amor estará bastante beneficiado,juntamente com a saúde e as relações

.
sociais e pessoais.

AQuARIO - Q contato com nativos de Sagitário lhe ser� útil pois receberá todo apoio.Do mesmo modo,
retribua a colaboração, sendo mais atenta aos problemas dos outros e procurando dar a sua opinião

.

,

sobre certos assuntos,os quais você entende muito bem: '\.
.

PEIXES - Você terá ótimas influências para cuidar de questões financeiras, contábeis, bancárias. Não seja
tão rude, para que oconvlvlo familiar possa ser mais harmonioso. Procuro 'ter um conhecimento mais

j

profundo sobre você mesmo.

Desig n e Moda:
Utilidade e vanquarda

Não é apenas de beleza e poesia quI
sobrevive e resiste omundo da moda edo
designo Dentre os muitos parâmetros
existentes em torno deste ambiente
destaca-se principalmente o ideal d�1
n e c e s s i d a de. E e x t r e m a me n t e Iimportante que não a esquecemos ... A
idéia da forma e da função angariou nos/
últimos tempos papel' de vital,
importância e tem despertado profundaI/I
atenção neste universo já saturado deli
produtos idênticos.
Renovar e inovar são idéias capazes de
satisfázer e melhorar as exigências da'
vida moderna .e principalrnente/
contribuir para uma economia d��II'materiais e de redução de poluentes. Para'

{

.aqueles que não sabem, essas são tarefas t

a cargo dos profissionais da moda e do
designo Será que esses já perceberam a

importância de seus trabalhos? Da,
mesma forma, enfatizar e acreditar ndf \

trabalho desses profissionais é necessário' J

e iss? significa d!versi�ic�r, a�regar novas�l �
qualidades e potenciais, nao somente '

multiplicar, da mesma forma nos relata a"1
f

designer e profissional de moda Nanni
5trada,"0 design é o 'projeto do mundo';
por isso precisa ter.consciência do quanto.
seu trabalho é �e real importância e

01quanto pode fazer a diferença.
Associar moda e design é um caminho

I

que há algum tempo tem sido traçado'
ainda que de forma tímida, mas vem I

angariando nos últimos tempos papel de
c:

destaque no cenário comercial e "

conceitual. Recentemente uma

importantemarca direcionada a linha de

produtos para casa assinou parceria com
i

o estilista Alexandre Herchcovltch, A I
c o I e ,ç ã o d e o b j e tos c r i a d a p e lo I

profissio.n�1 de moda apresenta �n: sua I
cornposiçao elementos do cotidiano]
utensílios domésticos como copos,
canecas, pratos, tigelas, etc, e transpõe
para esses o grafismo e á' decoração
característica de seu trabalho. Colorida e

emblemática traz em seu· conjunto
desenhos conhecidos, comuns nas,
roupas que o estilista exibe nas'
passarelas, como a caveira, a estrela de;' IDavi, o floral é uma variedade com]borboletas e, arabescos. A coleção,

I

desenvolvida completa-se ainda com o:,

sofá' de linhas mínimas, neste o:.
importante é o tecido que o r:evestel
t a m b é m c r i a d o p o r AI e x a n d r � }
Herchcovitch.
Quais palavras usar para descrever essa

união da Moda e do Design? Talvez
necessidades de reconhecimento em

outras peles, indo além do corpo
humano? "O decorativismo é uma

tendência fortíssima." relata Hansjerg'"
Maier-Aichen.desiqner alemão, fundador'
da empresa Authentics .. A decoração tem;:
sido um dos meios mais utilizados pelo� ,

designers e profissionais de moda parq':íi
despertar atenção para a superfície dos l
objetos que constroem partes do nosso:;
cotidiano.

.

. Referência: Revista ARe
10/2005.

PortDaiana Riechel- VI período curso de'.'1;
Moda. '"
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oços de Caldas a terra dos
anhos e da boa comida

a

quer
�do'
tro, I

nte,
da I

1 t e
I ravada na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, Poços de Caldas foi fundada em

t'"
A de novembro de 1872. O lugar foi habitado pelos índios Cataguases, expulsos da

nos/ gião pelas "Bandeiras Unidas Paulista"
�
durante a febre do ouro. A cidade ficou

t a L nhecida após a descoberta das águas termais de utilização terapêutica, na época
dél), mwaradas com "Águas de Caldas", da rainha de Portugal, daí o nome "Poços de

deli aldas".
li calizado no sul de Minas Gerais, com aproximadamente 140 mil habitantes, 6

de I unicípio tem acesso aos grandes centros: 497 quilômetros de distância da capital
d alo Horizonte, 496 quilômetros do Rio de Janeiro e 271. quilômetros de São Paulo.

a,f: e clima ameno e de temperatura média de 18 graus, a cidade se desenvolveu
I te/,i �idamente. É a décima economia do Estado. Mesmo crescendo, o município não se

d�;I' escuidou e continua investindo na qualidade de vida da população. .

'ara, ão1tem como não se impressionar com a: beleza de Poços de Caldas. São 70 milhões
!fas e metros quadrados de área verde, distribuídos por centenas de praças, jardins,
do

I arques, que recebem cuidados diariamente, além da Serra de São Domingos, uma
n a serva natural, tombada pelo patrimônio histórico.

��:I! u�:��;s�e;:�:u:ss��l;u�::a:�:�i����:��:�:������e��oc;:sd:e�::��s:�:s
Iria' r&rycos, nevralgias diversas, perturbações vasculares, infecções do aparelho '

� ':1
espiratório, moléstias da pele, gastrites, cólicas crônicas. Muitas são as fontes de

I as, guas sulfurosas existentes na cidade, de natureza alcalina, sulfídrica, hipertermal,
�te" adioativa, todas indicadas para diversos tratamentos de saúde.

� � J pérfume dos sabonetes está no ar. Poços de Caldas também é conhecida pela
�nJ

'

( FOTOS DIVUlGAÇAo

L. Poços de Caldas é uma excelente opção para quem quer fugir da rotina das grandes cidades, descansar e

recarregar as baterias. Na foto a achada da Thermas Antônio Carlos, uma das 'mais famosas de Poços de Caldas

retratando o amor. Conta a tradição do, lugar que quem
beber daquela água mineral jamais morrerá solteiro.
As Thermas Antônio Carlos é um dos balneários mais

conhecidos em toda a América Latina. Suas instalações
são datadas de 1931, em estilo neo-romano. Logo no hall
de entrada pode-se vislumbrar a beleza do 'prédio, com
galeria oval e um vitral colorido que dão vida ao local. No

primeiro pavimento encontram-se a seção de

balneoterapia, consultórios e sala para lavagem de
ouvido. No segundo pavimento, estão as seções
especializadas: banho de pérola, banho de carbogasoso,
duchas escocesas e circular, saunas, massagem e muitos

outros serviços. Suas águas têm o poder sedativo,
descongestionante, desinflamante, antiséptica, '

cicatrizante, desintoxicante, antialérgica e expectorante.
Tamhém não podem deixar de serem visitados o Recanto
Japonês, Cristo Redentor, Country Club, Relógio e

Calendário Floral, Parque José Affonso Junqueira, a

feirinha de artesanato na praça e ainda o Santuário da
Mãe Rainha, onde são celebradas missas todos os

domingos.
Poços de Caldas oferece completa estrutura de hotéis e o

seu terminal rodoviário é um dos mais modernos do País,
oferecendo todo' conforto aos passageiros, funcionando ao

lado do terminal turístico, onde se concentram os ônibus

que traze, os visitantes principalmente nos feriados e

finais de semana.

Poços de Caldas é uma excelente opção para quem quer
fugir da rotina das grandes cidades, descansar e

recarregar as baterias. Quem vai uma vez, volta sempre.

qualidade dos sabonetes que fabrica. Alguns
chegam a ter produção artesanal.

Imperdível também é visitar as fábricas de
cristais Murano. A tradição veio dos antigos,

e, que trouxeram de sua terra natal, a Ilha, de
Murano, perto de Veneza, na Itália. Os donos
destas fábricas são descendentes destes

imigrantes que trouxeram sua arte para Poços
de Caldas. A cidade possui quatro fábricas e

seus produtos já ganharam fama nacional e
internacional. As fábricas são abertas aos
v.isitantes, que podem acompanhar todo o

processo de fabricação do cristal mais famoso
do Brasil. E levar alguns exemplares. Os preços
costumam ser excelentes.

,

Para quem não abre mão dosprodutos da terra,
outra opção é o Mercado Municipal, um
enorme centro de compras, onde são

comercializados doces, queijos, geléias, frutas
cítricas, artesanato, incluindo os famosos
sabonetes, bijouterias e uma outra infinidade de

produtos. Vale a pena visitar.
A Fonte dos Amores é umas mais antigas
atrações. Criada em 1929, aproveitando os

recursos naturais da Serra de São Domingos, a '

fonte atrai pelo seu ar romântico. Um véu
tênue de água cai de grande. altura pelos
degraus de pedra no meio do bosque,
destacando-se no meio dos arbustos a estátua
de mármore de dois.jovens abraçados6. Fonte dos Àmores, quem bebe desta água não vai morrer solteiro

IOrES
a

g: l� �omQ se chamava a personagem interpretada pela
ri a�nz Marly Bueno na novela "Coração de Estudante"?
n I' a) Zuzu
5' b.) Marta
3 r C,) �mélida
':� d)Clara
r- ,
� L

.� F�Ii� � Rosa Palmeirã�' er�m, personagens de
ntonlo Fagundese LuízaThomé em qual novela?a) Laços de Família

,b),� Usllrpadora
, c) Porto dos Milagresd) Por Amor

3) Como se chamava a personagem de Tereza Rachel
n�_novela "Que Rei Sou Eu7"
�<Rainha Estefânia

.

��:

b) Rainha Valentina
c) Princesa Valeriana ,

d) Rainha Isabel Marly Bueno

4) Quem interpretou Elisa na novela
"Amor Com Amor Se Paga"?
a) Claúdia Ohanna
b) Suely Franco
c) Bia Nunes
d) Joana Fomm

5) Corno'se chama o personagem vivido
por Marco Nanini em "A Grande Família"?
a) Tuco
b) Agostinho
c) Floriano
d) Lineu
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• o ninho Pedro Henrique
Comemora ho]e seu 1 : r 'dades e muita saúde são o

Nicolode.lIi de soui�a;V�SI�1padrinhos
que deseja seus pa

.

No dia 17/11 Kauã coprimo Paulo 'S. Hernat':t.'e�ou 2 an�s. "A família do'a ora mUIto você!!!Bjão

---- ---- ----- -

--------------------------- -------------------- o

cepcaocorreiodopovo@netuno.com.br
iar fotos até Quarta às 12h)

Completou 9 anos

no último dia 14/11,
Maria Luiza (Ma�u).
Felicidades da mae

Tânia e familiares

Completa �oje 2 anos e 1 mês, Amanda Dalin hausGregolewlstch. Parabéns dos pais Iso Ide e Joa�ir

A gatinha Anna Victó .

10/11 seu 10 aninho P
fia

��mpletou no último diaNaara' Cavalheiro
. ara ensdos pais Dilomar e

No próximo dia 23/11, o anjinho Gusta�o
Henrique de Paulo comP!7t� seu 10 aninho,

Parabéns de toda sua família!

Completou 6 anos no último dia 17/11
Wellington. Parabéns dos pais Denise e

Oladir e dos irmãosWilliam, Mike e Natã
Emb:'ezando a coluna a gatinha GabrielaHelolza Dallabona filha de Sérgio e Marisa

Completou 3 aninhos no último dia 16/11 oga�inho Roger Roberto Todt. Felicidades dos seusais Anderson e Beatriz e seu mano Régis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




