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CORREIO TV

Rodrigo Santoro

interpreta
vilão em

Hollywood

_ PÁGINA6

LEGISLATIVO

mínima: 17° máxima:31° Máxima:30°Dois vereadores

querem
presidência em

Schroeder

_ PÁGINA3

mínima: 18°
AMANHÃ:
• Sábado de
sol e nebulosidade

variada com pancadas
isoladas de chuva

HOJE:

• Sexta-fei ra de
sol e nebulosidade

variada sem previsão
de chuva

PARABÉNS

Rede Breithaupt completa
79 como líder no varejo

Em 9 de dezembro de 1926, abria as portas em Jaraguá do

Sul, a pequena loja de "secos&molhados" . Estabelecimento

comercial que vendia de tudo um pouco, agregando pro

dutos de acordo com a procura. Hoje, a empresa genuina-

ESPORTE

Final de semana é decisivo

para o Futebol Amador
A Segundona conhece seu campeão neste domingo, com
o jogo entre Atlético e Rio Cerro, às 16h, no Botafogo.O
time do Bairro Estrada Nova precisa apenas de um

empate. - PAGINA7

mente jaraguaense, tem lojas espalhadas em outras seis

cidades. Administra o quartomaior shopping do Estado, é
destaque na venda de materiais de construção,gera 1.400

empregos diretos e 4.200 indiretos. - PAGINA4

EM GREVE

, Cerca de 200 trabalhadores
da empresa Seara

Alimentos, controlada pela
multinacional Cargil,
entraram em greve ontem

por tempo indeterminado.
Os trabalhadores reivind ..

�'.;�

icam ,reajuste salarial de ,;i:

7,5% e melhores condições
de trabalho. A empresa
ofereceu 5,4% de aumento,
mas a proposta foi rejeitada
pelo Sindicato dos Traba
lhadores em Alimentação.
Cerca de 150 seguranças
foram contratados pela
empresa deixando o clima
tenso no local. _ PÁGINA 5
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Parentes exonerados
No Rio Grande do Sul, o

Ministério Público anunciou

que vai obedecer à norma do
Conselho Nacional do
Ministério Público, através
de resolução datada de 14 de
novembro, proibindo a

contratação de familiares até

. �rceiro grau.
: Naquele estado, as legis
lações federal e estadual, que
proíbem a contratação de

parentes até segundo grau já
são respeitadas. Agora, até 12
de janeiro do ano que vem,

parentes de terceiro grau

consangüíneo serão

exonerados e os concursados
com funções gratificadas
serão afastados das
atividades diretas que

estejam desenvolvendo com

aqueles com' quem mantêm

laços familiares.
A resolução do CNMP

tem causado reações diversas
no meio judiciário, inclusive
com contestações sobre

poderes legais que o órgão

FRASES

teria para legislar sobre o

assunto. Em Santa Catarina,
a regra j á vinha sendo

praticada.
Mas as regras estabe

lecidas vão mais além. O

integrante do Ministério
Público não poderá, tambérn..
contratar empresas que
tenham, entre seus sócios,

em comissão que serão

nomeados ou funções
gra tificadas designadas
deverão dizer se são parentes

\

que se encaixam na proibição.
A prática do nepotismo já é

instituição enraizada na

história do País. E, sem

qualquer ilação hipócrita ao

Judiciário, necessário se faz

� Até janeiro do ano que vem, todos os

parentes de terceiro grau consangüíneo
também serão exonerados

gerentes ou diretores parentes
até o terceiro grau, com

panheiros ou cônjuges de
membros do MP. Também não

poderão trabalhar no

Ministério Público empre

gados de empresas pres
tadoras de serviço que seja
parentes, companheiros e

cônjuges dos membros da

instituição.
A partir da publicação do

provimento, todos os cargos

dizer com todas as letras que
isso ocorre também no âmbito
do poderes públicos federal,
estadual e municipal, sem

exceções. Não há repartição
federal onde parentes não

sejam privilegiados, com bons
salários e cargos, em

detrimento da imensamaioria
dos servidores obrigados a

disputar, com unhas e dentes
e a muito custo, vagas
oferecidas em concursos
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públicos.
O quadro se repete nos

governos estaduais, onde a

caneta do parente chefe é o

que vale. No que toca às

prefeituras, guardadas as

proporções da estrutura de
servidores comparado com o

Estado é a União, parentes
empoleirados em cargos
bem remunerados, sem

concurso público e, muitas

vezes, sem qualquer
domínio da função para a

qual foram nomeados, é

ainda mais evidente. Sem

qualquer constrangimento,
os decidem alegam a

necessidade de se cercarem

de pessoas de .ccnfiança,
como quem diz que no

quadro permanente de
servidores não se pode
confiar. Uma triste reali
dade, que suga expressivo
volume de recursos públicos
sem a necessária recíproca.
Ou seja, efetiva prestação de

serviços com resultados.

"Imagine nenhuma propriedade, eu me pergunto se você consegue/ Nenhuma
. necessidade de ganância ou fome/Uma fraternidade de homens/Imagine todas as pessoas

� compartilhando o mundo todo':

• Trecho de "Imagine'; de John Lennon, cujo assassinato completou ontem 25 anos'

I Fatos & Pessoas
Fernando Bond

Flnalmente, a definição
sobre a Infra-estrutura

Brasília - Recuperação de trechos

rodoviários e ferroviárias, além de

dragagem e melhorias nos portos/ de
Santa Catarina, fazem parte do programa
de obras emergenciais para recuperação
da infra-estrutura para transporte de

cargas do país que a Confederação
Nacional da Indústria (CNI) apresentou
ao Conselho Nacional de
Desenvolvimento Industrial. O programa
é parte integrante da chamada Agenda
Mínima para Infra-estrutura, e prevê
investimentos de R$ 3,3 bilhões nos

próximos dois anos. Participaram da
reunião os ministros do Desenvolvi

rnento, Indústria e Comércio Exterior,
Luiz Fernando Furlan, da Fazenda,
Antonio Paloccl, da Casa Civil, Dilma
Rousseff, de Ciência e Tecnologia, Sér
gio Rezende, do Planejamento, Paulo
Bernardo, das Cidades, Márcio Fortes.

;;A área de transporte é crítica'; justificou
o presidente da CNI, Armando Mon

�eiro Neto, em entrevista coletiva após
o encontro."Estamos com a malha viária

deteriorada, com uma execução orça
mentária baixa e com problemas que
exigem uma ação forte e muito dirigida."

I
Desmandos
O deputado Oionei Walter da Silva

interrompeu a sessão do Parlamento Jovem'
ontem de manhã na Assembléia para

registrar os fatos lamentáveis ocorridos na

saída da Seara Cargill no fim da noite de

quinta-feira em Jaraguá do Sul, quando
sindicalistas foram reprimidos e até

agredidos por policiais. Os sindicalistas
tentavam entregar panfletos convocando
para uma Assembléia.

Experiência viva
Quem vive no olho do furacão, como 'as

empresas da região de Jaraguá do Sul, sabe
o que é isso: estradas esburacadas, não
duplicadas e portos e aeroportos com

péssima infra-estrutura para escoamento

da produção. O programa prevê ações
imediatas em cinco corredores
considerados fundamentais para a

indústria. Para o corredor São Paulo/Rio de
Janeiro/Minas Gerais/Bahia, por onde passa
grande parte da produção-industrial
brasileira, especialmente dos setores

siderúrgico e químico, a indústria sugere
recuperação de trechos rodoviários e

construção de contornos ferroviários.

Segurança privada
o deputado saiu da Assembléia e dirigiu-se
ao comando da Polícia Militar ná Capital,
assim como manteve contatos com o

comando local em Jaraguá do Sul.
Previdências precisam ser tomadas para que
fatos com este não se repitam. Não há

provocação que justifique a agressão. E mais:

PM não é para paga para fazer segurança
privada. A não ser em caso de invasão ou

depredação de patrimônio, Não era o caso.

Corredor Sul
No corredor São Paulo/ Rio Grande do Sul,
por onde passam-cerca de 70% dos

produtos exportados para a Argentina, são
necessárias, segundo a CNI, obras de

recuperação de trechos rodoviários das BRs

116,101 e 392, obras ferroviárias em Santa
Catarina. A confederação também pede

.

obras nos portos de Itajaí e São Francisco
do Sul, em Santa Catarina e Rio Grande, no
Rio Grande do Sul.

Ler no Hospital
A Sala de Leitura Salim Miguel do Hospital
Universitário de Florianópolis, destinada aos

seus funcionários e pacientes, precisa de

doações. A prioridade são as obras de leitura
mais acessível, de perfil infanto-juvenil. O
projeto inclui a participação de voluntários

que farão sessões de leitura para pacientes
incapazes de ler. As doações podem ser

encaminhadas à Associação Catarinense de

Imprensa (ACI), à rua Vitor Meirelles, 55, 20
andar, Centro Florianópolis. m

Porta arrombada •••

t lamentável que só agora, faltando um ano

para o fim do Governo, sejam tomadas

providências para resolver o problema de
infra-estrutura no País, Estes três anos de
inércia vão custar ao Brasil muitos anos de

atraso, que talvez não se recuperem jamais.
redacao@jornalcorreiodopovo.com,br

CORREIO DO POVO
Diretor Diretor-Corporativo Editora

Francisco Alves Fernando Bond Patrícia Moraes

Correio do Povo: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 8925 I -200 I Caixa Postal 19 I Centro 1
Jaraguá do Sul- SC I Tel. 47337 I - 19191 Fax 3276-32581
e-mails:reâacao@jornalcorreiodopovo.co.m.br 1

comercial@jornalcorreiodopovo.com.br

Fotolito: Cromoart 1 Impressão: Gráfica e Editora CP
Rua PrefeitoWaldemar Grubba, 14001 CEP 89256-500
Vila Baependi 1 Jaraguá do Sul- SC 1 Tel.47 3370-7919

cromcarteeterra.corn.br] graficacp@terra.com.br

Direitos dos trabalhadores,
garantidos

Volta e meia um trabalhadormanda
mensagem ou telefona para o meu

gabinete perguntando se é verdade que
o 13º salário vai acabar. Tem gente que

jura que viu na televisão, outros

garantem que leram no jornal ou na

internet, ou simplesmente ouviram

falar. Esse boato vem repercutindo desde
o início do governo Lula e faz parte de
um golpe baixo da direita para jogar os
trabalhadores contra o PT. Convém
esclarecer essa questão, de uma vez por.todas, para tranqüilizar
a massa dos trabalhadores.

.

O governo Lula não tem qualquer projeto ou ação que
retire direitos dos trabalhadores. Existia sim um projeto desse
gênero, mas era um projeto tucano, do governo FHC, o PL
5483/2001, que visava alterar o artigo 618da CLT. Esse projeto
seguia a cartilha neoliberal e estabelecia que as condições de·
trabalho ajustadas por convenção ou acordo coletivo
prevaleceriam sobre a legislação. Mascarava a flexibilizaçãol'
de direitos, permitindo que por meio de acordo coletivo

-

pudessem ser retirados do trabalhador conquistas históricas �
como o 13º salário, férias, salário maternidade, fundo de)
garantia, entre outros direitos.

O governo FHC e sua base aliada, composta por PSDB e'·
PFL, conseguiram aprovar esse projeto na Câmara dos,)
Deputados, em dezembro de 2001, apesar da mobilização da

oposição e dos sindicalistas de todo o país. Vale fazer um

registro histórico para esclarecer que as centrais de!],
trabalhadores Força Sindical' e Social Democracia Sindical�;
apoiaram o PL, enquanto a CUT e a CGT foram 'contra ee

I
lutaram para que não fosse adiante.

'11

Depois de aprovado na Câmara, o projeto foi enviado ao.4·
Senado e ficou parado por lá, em função da pressão da]
sociedade. Logo que foi empossado, o presidente Lulamandou]
uma mensagem ao Senado solicitando a retirada do projeto]
neoliberal de FHC da pauta de votações. No dia 16 de julhd.1
de 2003 esse projeto foi finalmente arquivado. FHC, PR eé,

PSDB implantaram uma política de precarização dos direitos]
dos trabalhadores, que felizmente foi revertida a tempo pelo]
governo petista.

O Brasil precisa fazer uma reforma trabalhista, para.!'
modernizar sua legislação e fomentar a geração de emprego" I

formal. Esse projeto está em tramitação no Congresso'[
Nacional há dois anos, mas o PT não vai permitir a retirada
de direitos conquistados pelos trabalhadores commuita luta,CI
nem enfiar goela abaixo uma proposta que não seja'
consensual. A reforma trabalhista é lenta justamente porque�1
precisa ser negociada e discutida às claras, não imposta, como:'.
pretendia a gestão tucana. �

Boatos como esse do fim do 13º salário têm o objetivo de� I

tentar ofuscar os benefícios que o governo Lula está garantindo;f1
para os trabalhadores, a geração crescente de empregos, aj,

liberação de crédito e o incentivo ao empreendedorismo, além
do esforço constante para conceder reajustes reais no salário'
mínimo, que permitiram elevar o poder de compra do
brasileiro. Entre janeiro de 2003 e maio de 2005, o poder

o'
de compra do salário mínimo passou de 1,39 para 1,9 cestas, f

básicas, um aumento que faz grande diferença na mesa e nlJ
. r

dignidade do brasileiro. Em nenhum momento do govern0l)
Lula ocorreu redução do poder de compra do, salário" I

mínimo, tal como ocorreu no primeiro mandato d�"
governo FHC.

'; �
Outro comparativo que precisamos fazer é sobre a geraçãoJ ;

de empregos. A média de empregos formais gerados nOI
governo Lula é de mais de 100 mil novos postos por mês,))
enquanto FHC conseguiu a proeza de gerar 8 mil emprego.s�
pormês em seus oito ano de governo. Somente com o programi1-r I

Primeiro Emprego já foram beneficiados mais de um milhão.}
de jovens de 16 a 24 anos, sem qualificação profissional, etl\!'
todo opaís.' I

Esses números são muito significativos, embora não sejam,!
suficientes para traduzir a importância que a geração de i,

emprego e renda tem para o brasileiro comum, para o cidadão. I

que foi inserido no mercado de trabalho, para os que
,

conseguiram sair da informalidade e conquistaram uma gama
de direitos e mais segurança para sua família. A inclusão no.

,

mundo do trabalho proporciona ao brasileiro o resgate da

dignidade e da cidadania.
'

O deputado estadual Oionei Walterda Silva escreve àS:,
sextas nesta coluna
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... É guerra
IEm véspera de ano eleitoral, Pp, PSOL e

IpTsão partidos autores da criação de CPI

Ina Assembléia Legislati.va para investigar

Irecursos
do Fundosocial. Segundo eles,

generosas quant��s são destinadas a

instituições que nao se enquadram nos

Icritérios astabelecidos em lei. E, mais,

ique algumas .das subvenções
Iconcedidas embutem interesses

IlpolíticO-eleitorais. Paulo Eccel, líder do

PT, qualifica o Fundo como moeda de

Itroca para favores políticos. O líder do

IPSOL, Afrânio Bopré, dá outro nome:

IFundoeleitoral do governador.
i

.. Pode?
Assinado pelo pároco da igreja,
crianças que freqüentam aula de

catequese em lomerê, Meio
oeste catarinense,levaram para
casa 'questionário a ser

respondido pelos pais indagando
se já tinham feito sexo, usado
materiáis de sex shops, e até, se
já tinham ido a motéis com

amantes. O questionário leva o

nome de "Exame de Consciência';
uma confissão dos pais das

crianças que se preparam para a

primeira comunhão.

.. Pau-brasil
Pqr erro de digitação no texto sobre
o dia do pau-brasil, árvore símbolo do
País, o sobrenome do aposentado
Fidélis Carlos Hruschka saiu grafado
como sendo "Ruspa" De qualquer
forma, ao plantar a árvore há 22 anos

e preservá-Ia até hoje, ele dá exemplo
de respeito à natureza, conservando
em seu quintal uma espécie que, nos

tempos do descobrimento do Brasil,
valia tanto ou mais que ouro, com

florestas inteiras sendo devastadas

pelo interesse comercial desbragado
de nações invasoras.

.. Adiado
A direção do PT de Jaraguá do Sul
transferiu o evento, de confraternização
que seria realizadonesse sábado (10) em

função de agenda do governo federal
em Joinville. Amanhã, naquela cidade,
haverá o lançamento do Samu (Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência),
evento que será prestigiado pelas
lideranças petistas de toda a região.
Segundo o presidente do PT de Jaraguá
do Sul, Sebastião Camargo, uma nova data
será marcada para o encontro, que visa

dar novo ânimo à militância, um pouco
abalada com o panorama nacional.

.. Contas
O prefeito Moacir Bertoldi (PL), secretários
e outros servidores fazem nova prestação
de contas hoje desse primeiro ano à fren- .�
te da Prefeitura de Jaraguá do Sul, dessa
vez para os presidentes de associações
de moradores, que na quarta-feira à noite,

(
em reunião, reclamaram de aumento de
20% sobre a tarifa de água a partir de J

janeiro, além do IPTU, ISS, UPM e trans

porte coletivo. A reunião está marcada para J

às" 20 horas, no auditório do CPL (Centro
de Profissionais Liberais). A prática é

salutar; pois permite questionamentos
diretos.

I �

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

I

I

I Vereador quer presidência da
I

Câmara alegando acordo verbal
I

A' OAROLINA TOMASELLI
I
I

� Mas presidente diz

�ue não abre mão da

�aga, que só deixa em

I) dezembro de 2006
I

I
! SCHROEDER - o vice

Ij p!residente da Câmara de
I Vereadores, Valmor Pianezer

1

(PFL), afirmou ontem que
I .

,

�retende ser o presidente do

Wegislativo em 2006, por conta de
G a;cordo pré-firmado entre os

vFreadores', o prefeito 'Felipe Voigt
(PP) e o vice-prefeito LuísAparício
�bas (PMDB), no final de 2004,
qe que haveria um rodízio para que

J quatro vereadores assumissem a

�residência, um a cada ano. Pela

4ei Orgânica do municíPio,' o

�andato da Mesa Diretora,

irduindo-se, portanto, o cargo de I

presidente, é de dois anos.

J Pianezer, que recebeu 338
lotos na eleição passada e a quarta
qolocação geral, disse que ainda

qão procurou os outros vereadores

�ara pedir apoio. "Estou

,guardando o atual presidente
��ra ver se ele vai, renunciar ou1ao, mas até agora ele não se

lfanifestou", resumiu. O pefelista

EM SCHROEDER

acredita estar credenciado para
assumir a vaga, devido,
principalmente, à' experiência
como vice-presidente da Casa e

pela atuação frente àCE (Comissão
Especial), instaurada para analisar
as irregularidades envolvendo o

.transporte coletivo urbano e

interurbano nomunicípio. "Estou
me preparando para assumir a

presidência, participei de várias

reuniões e por isso colocomeunome
a disposição", disse.

Segundo ele, em uma reunião

depois das eleiçõesmunicipais, foi
firmado um acordo verbal para que
os integrantes da Mesa Diretora
fossem substituídos todos os anos,

"dando a oportunidade para quatro
v�readores serem presidentes,
quatro vice-presidentes e outros

quatro secretários. Assim todos

passariam pela Mesa Diretora". E
I

1 "'T. 'dcomp etou: .iemos sim um acor o

que está sendo cumprido. Todos
votamos nele (Tank)", ressaltou.

O vereador admite, no entanto,
que o seu desejo pessoal poderá
não se concretizar, por conta da

determinação da Lei Orgânica,
que prevê a eleição de dois em dois

anos, e do atual presidente,
RudibertTank (PMDB), "que em

momento algum se manifestou,

Pianezer: "Se Tank ficar, não estará cumprindo o acordo"

mas imagino que vai terbom senso,

por conta do acordo". "Se não for
desta vez, vou continuar me

aperfeiçoando politicamente e

quando ele (Tank) terminar o

mandato vou tentar, em consenso,

assumir a presidência", ponderou.
Rudiber Tank, o vereador mais

votado nas eleições municipais de
2004, foi eleito em votação
unânime para assumir a

presidência da Câmara, onde a

aliança que elegeu o prefeito
Felipe Voigt (PP) tinha a minoria

na Casa: quatro dos nove

vereadores. Tank disse que sabe

das pretensões de Pianezer, mas
disse que "em princípio", não vai
abrirmão da vaga. "Ele (Pianezer)
colocou a posição dele, mas

ninguém confirmou", resumiu. O
peemedebista elogiou a atuação do
pefelista, mas disse que, se fosse

para deixar a presidência, o

próximo a assumir a vaga deveria
ser o Urival Weiss (PSDB),
segundo vereadormais votado em
2004. "Tenho certe�a, se de repente
ele (Píanezer) disser que precisa
ser feita uma nova eleição, ele não
fica naMesa Diretora. Isto eu tenho

certeza", disparou.

Pposição cria CPI na Assembléia para investigar Fundosocial
) I

,

! FLORIANÓPOLIS- As bancadas denúncias, como subvenções
40 PSOL, PP e PT recolheram, as destinadas à entidade Sociedade

�4 assinaturas necessárias para

iMplantar uma CPI para apurar

�o,ssíveis irregularidades praticadas
�� destinação do dinheiro público
qistribuldo pelo Fundo Social.

Se,gundo o líder do PT, deputado
��ulo Eccel, vários parlamentares
�stão recebendo, diariamente,
qenúncias da: má distribuição dos
I,
�ecursos do Fundosocial. "Está
i/nplícito que esses recursos estão

lendo distribuídos de forma

jbtorelra, principalmente em

runicípios do interior. O

rundosocial está virando moeda de
1roca para favores políticos",
j)(;plicou Eccel.
I Já o líder do Pp, deputado
�elestino Secco, argumentou que
t CPI deverá apurar a origem dos
íecursos e o eventual desvio do que
t lei estabelece. "Claro que há
Tntidades que receberam essa

��bvenção de forma legal e estas

�ao precisam se preocupar.
Queremos esclarecer algumas

Joinvilense de Medicina, no
município de [oinvill e , por

exemplo", afirmou.
O líder do PSOL, deputado

Afrânio Boppré, comentou que a

oposição está debatendo o foco da
CPf há algum tempo. "As
denúncias demonstram que a má

distribuição do Fundosocial estão
ferindo o princípio da boa

administração pública", disse.Os
parlamentares garantiram que
mesmo sendo 2006 um ano de

eleição para o governo do Estado e

parlamento estadual, aCPI não será

meramente ilustrativa.
"Este ano, como precisamos

votar todos os projetos que estão na
pauta e o Orçamento, não será

possível dar andamento às

investigações. Mas, já na volta do
recesso parlamentar; em 2006,
vamos trabalhar, ainda nos

primeiros meses, para que as

investigações terminem antes do
início do período eleitoral",

"

explicou. Secco também informou

que a CPI pretende solicitar um

disque denúncia, para facilitar a

apuração de novos casos.

Boppré argumentou que a CPI é
um instrumento de minoria e,

mesmo sabendo que a base do

governo tentará inviabilizá-Ia,
acredita na manutenção da
moralidade pública como amaior

arma da CPI. "Todos têm que

respeitar a Assembléia como Poder
Legislativo e independente, e a

CPI é uma 'das armas que esta

Casa possui para averiguar o que
pode não estar certo."
Entre as denúncias que serão

investigadas, os parlamentares
destacaram as subvenções
destinadas à Associação dos
Artesãos de [oinville, que, segundo
o 'elenunciante, foi criada no

município como uma entidade
fantasma para receber dinheiro de

subvenções sociais, que já
totalizavam R$ 15 mil e sequer

prestou contas em que foi usado o
dinheiro,

Quanto à Associação Cata
rinense de Amparo à Família, nos
municípios deMirim Doce e Taió,
há indícios de que vem sendo
utilizada para promoção pessoal de
lideranças políticas, conforme
matéria publicada no jornal Barriga
Verde, em outubro deste ano.

DIVULGAÇÃO

Boppré: a 14" assinatura

',�

Mesmos presidentes na região, G

'com,exceção deJaraguádo Sul
JARAGtJÁ DO SUL - Nos

ou tros �ri1unicípios da

microrregião, a Mesa Diretora

permanecet:á àmesmg em 2006,
com exceção de Jaraguá do Sul,
onde a LeiQrgânica determina
que omandato será de um ano,

"proibida a reeleição de qualquer
de seus membros para o mesmo '

cargo, na mesma legislatura".
Pelo acordo firmado no final de

2004) o atual presidenteRonaldo
Raulino (PL) cederá a vaga para
MaristélaMenel (sempattido).

Em domandato, a"
veread eher votos do
mesmo grupo que elegeuRaulino
e que inclui 05 vereadores Jaime
Neghesbon e jurandírMichels,
ambos do ,PT, Afonso Piazera
Neto ( ido), qerrys
Silva (P e a

vereadora, sornando
votos possíveis. Êm entrevista

recente ao Correio do Povo,
Raulinc confirmou o

Orgânicas prevêem eleição da
Mesa Diretora a cada dois anos.
EmCorupá, pelo acordo firmado 2

a atual presidente Bemadete
Hillbrecht (PPS) deve._)
permanecer no cargo também
em 2006. Na época filiada ao

PMDB, Bernadete recebeu oito
dos nove vo'tos, depois
disputas intemás dopartido"que
também tinha outro pretendente
à vaga, o vereador Herrmann
Suesenbach,

O tucano Marcos Marmes
também

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

Extravio das notas fiscais ns. 000003;000006, 0000091.
e 000010, do bloco 01, série IS, de Hertel & Manske

Advogados Associados, CNPJ; 07,483.612/0001-21,'
inscrição municipal n. 28327-4.

COMUNICADO
REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO

Comunico, que a procuração pública outorgada por Clara Donath a,
Álvao Sprung na data do dia 22/11/2005 foi revogada em 24/11/2005,
no cartório Ivente Soter Corrêa Gehrke, tornando sem efeito qualquer
ato praticado pelo mesmo no uso da referida procuração. Não me

responsabilizo pelo uso da referida procuração. Massaranduba, 24 de
Novembro de 2005 - Clara Donath.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANORAMA

CORREIO ECONÔMICO
Salário Extra
Após o pagamento da primeira parcela do 13° salário -efetuado no
dia 30 de novernbro-. o índice de confiança consumidor em
dezembro subiu 12% frente a novembro, atingindo 131 pontos,
segundo levantamento da Fecomercio (Federação do Comércio
do Estado de são Paulo). Em novembro, o índice havia caído para
h 17 pontos.Na avaliação Fecomercio, a proximidade do Natal tende
b melhorar o ânimo dos consumidores, influenciado também pela
perspectiva de recebimento do 13° salário. Esse humor deve
contribuir para reverter a tendência de desaquecimento da economia
Je a expectativa do consumidor até o final do mês -quando a segunda
parcela do 13° salário tiver sido paga (até 20 de dezembro).O
lindicador de confiança do consumidor tem uma escala que varia de
O (pessimismo total) a 200 pontos (otimismo total).

iNovidade
�O verão 2005 será o mais

I refrescante. Pelo menos, no

lque depender da Skol, É que a'
;marca lança, em edição
'llmltada. a Skol Geladona.Trata

:se de uma lata de 473 mi que
;conserva a cerveja gelada por
muito mais tempo, graças a

uma tecnologia de isolante
térmico inédita no País que

: impede a passagem do calor
: externo para o líquido.
: Disponível no mercado a partir
: da segunda quinzena de
: dezembro, a Skol Geladona
: promete se transformar no hit
do verão.

Venda
Em edição limitada para o

, verão - à venda até o fim de
.

fevereiro, ou enquanto
durarem os estoques =, a Skol
Geladona poderá ser

.
encontrada nos principais

� supermercados e lojas de
'conveniência. O preço
é
sugerido é de RS 1,95.

Crítica amiga
o ministro do Desenvolvimen
to, Indústria e Comércio Exte

rior, Luiz Fernando Furlan, afir
mou ontem que a área econô
mica do governo exagerou na

dose, ao ser conservadora no

manejo da taxa básica de juros
(Selic). Segundo o ministro, a
rigidez na política monetária
acabou esfriando a economia.

Argumentos
"Não temos efetivamente
qualquer sinal no Brasil de que
haja inflação de demanda. Nós
temos é o oposto. Há setores

que trabalham com

ociosidade. Na construção civil
isto é claríssimo. Além disso,
teremos uma boa safra ano

que vem, o que nos deixa
menos preocupados com a

aqricultura" - disse o ministro,
ao argumentar que uma

queda maior na taxa de juros
não provocaria, neces
sariamente, aumento da

inflação.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

SEXTA-FEIRA,9 de dezembro de 2005

FELIZ ANIVERSÁRIO

do Sul, Mafra, Canoinhas e

Brusque. Como há 79 anos atrás,
embora a modernidade das

instalações atuais, a rede de lojas
mantém as características de então
no que toca a ofertas de produtos
hoje constituídos por milhares de
itens, da alimentação atémateriais .

de construção.
As quase oito décadas de

negócios completadas hoje reflete
o acompanhamento que a empresa
sempre teve em relação a Jaraguá
do Sul, observa o proprietário
Roberto Breithaupt, com

atualização contínua. E, desde
então, com diferenciais em relação
a concorrentes. Por exemplo, nos
últimos 30 anos oferecendo bom
espaço para estacionamento dos
clientes. Foram, também, as

primeiras lojas de Jaraguá do Sul
com o conforto do ar condicionado.

''A participação comunitária
através da Associação Comercial
e Industrial, fundada pelo meu

avô Arthur Breithaupt, é outra

característica nossa (da em

presa)", lembra o empresário,
acrescentando que a Acijs tem

sido fundamental não só na

discussão de problemas comu

nitários, mas efetivamente
participando de soluções através
dos associados. "Posso dizer que
estamos (a Acijs) intimamente

ligados a soluções de questões
importantes como hospitais,
estradas, segurança pública, não
apenas opinando, mas também
investindo".

Materiais de construção, móveis,
-;

eletrodomésticos são produtos
agregados à rede de lojas ao longo
dos anos. Hoje, o grupo Breithaupt, .

mantendo a tradição de

diversificação de produtos desde sua
fundação, é líder emSanta Catarina
no comércio de máquinas,
ferramentas e equipamentos. Tal
crescimento, segundo Roberto
Breithaupt, tem alguns ingredientes
indispensáveis. Entre eles,
treinamento constante de
funcionários, um sistema de crediário
forte, tele-vendas e cursos de

capacitação para clientes. Demodo
que possam utilizar de maneira
correta alguns itens dos produtos
oferecidos. Um exemplo é o

segmento de tintas. Uma loja de

produtos eletrônicos reestruturada
vai completar o circuito de vendas.

Não porque não seja um

mercado atraente, mas em "respeito
aos milhares de clientes que temos
no segmento de material de

construção", não há intenção de
investir no ramo imobiliário como

Vocação consolida maior
rede de comércio varejista

MARCIA BENTO

� Aos 79 anos, grupo
Breithaupt gera 1.400

empregos diretos e

4.200 indiretos

}ARAGUÁ DO SUL- Em 9 de
dezembro de 1926, abria as portas
em J araguá do Sul, quando a

cidade tinha população pouco
maior que quatromil habitantes,
pequena loja de
"secos&molhados" , denominação
que, à época, caracterizava
estabelecimento comercial que
vendia de tudo um pouco,
agregando produtos de acordo
com a procura. Em 35 metros

quadrados, localizado na esquina
da Rua Emílio Carlos [ourdan e

Avenida Getúlio Vargas.
Lingüiças, banha, açúcar

mascavo, armarinhos, louças,
tecidos e ferragens eram alguns dos
itens disponíveis. Hoje, além de um

shopping construído com capital
genuinamente jaraguaense, o

quarto maior de Santa Catarina
em área construída, o Grupo
Breithaupt tem lojas espalhadas em
mais seis cidades nas regiõesNorte
e Médio Vale do Itajaí:
Guaramirim, Joinville, São Bento

Parabéns Breithaupt,
. .

pela traj�tória de
7.9 anos de sucesso,

conquistados com dedicação,
qualidade e constantes inovações
nos produtos e serviços oferecidos
aos clientes.

Ferramentas Elétricas para profissionais. 8 BOSCH
Tecnologia para a vida

Comércio de materiais de construção é líder em Jaraguá do Sul

construtores. "Temos, sim, nosso
segmento imobiliário, que é o de

aluguel de lojas no shopping", resume
Roberto Breithaupt, lembrando que
se trata (o shopping) de um dos
poucos do Brasil como genuína
empresa da cidade, bancado por
empresa da cidade, ao contrário da
grande maioria dos investimentos do
gênero, que são finànciados por
fundos de pensão.

" Desde sua

inauguração o shopping de Jaraguá :

do Sul inseriu a cidade neste'
restrito campo de 300, 400 cidades,
do País que têm esse tipo de'
empreendimento". No Estado,
Jaraguá do Sul tem o quarto maior i
shopping em área construída, �
ficando atrásdeJoinville, Blumenau,
e Florianópolis. A rede de lojas gera :
1.400 empregos diretos e outros 4.200 .

indiretos.

CRESCIMENTO ACELERADO
A organização Breithaupt e Cia., dos irmãos Walter e Arthur, tiveram
no auge do transporte ferroviário fator fundamental para o

desenvolvimento da empresa. Para Jaraguá do Sul seguiam trens

vindos de São Paulo em direção ao Sul do País, trazendo cargas e

passageiros, que muitas vezes pernoitavam na cidade à espera de
retomarem viagem. A economia do município girava em torno da
ferrovia. O comércio ficava a poucos metros da estação e isso facilitava
os negócios. Em 1950, quando já tinha caminhões próprios, a empresa'
passou a chamar-se Comércio e Indústria Breithaupt SA Na década
de 70 começou a expandir neqócios com tecidos e confecções e, na ,

mesma época, montou o primeiro supermercado da cidade, com
700 metros quadrados, com mais de 5 mil itens. O empreendedorismo .

marcante culminou com a construção do quarto maior shopping do, ,

Estado, inaugurado em novembro de 1998, com investimentos de R$
20 milhões, 39 mil metros quadrados de área construída onde estão ,

77 lojas, três salas de cinema, restaurante, praça de alimentação com

600 lugares e estacionamento coberto com 4.620 vagas rotativas.

E com muito orgulho que participamos das comemorações dos

79 ANOS da empresa Breithaupt.
Parabéns, à toda família BREITHAUPT
e seus oolabora�r€s!

Uma Homenagem:

Rua: Tifa União S/NO - Rio Cerro II - Jaraguá do Sul/SC
Cx Postal 329 - Tel. 3392-3052
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o deputado Dionei da Silva participou de uma reunião ontem com o

comando da Polícia para garantir que os manifestantes não fossem

agredidos e tivessem liberdade pára protestar. "Fiz um pedido para
que a liberdade e a lei fossem respeitadas, mas soube que um homem
foi preso hoje de manhã portando um spray e isso não pode. Não sou
a favor de nenhum tipo de ágressão, nem dos policiais e nem dos

grevistas'; disse o deputado. Dionei também recebeu a denúncia de

que na quarta-feira à noite um dos policiais teria apagado as fotos
feitas por um manifestante. O Tenente Westhphalen afirmou que a

ordem seria respeitada e que a Polícia estava ali para garantir segurança.

PANORAMASEXTA-FEIRA,9 de dezembro de 2005

foram contratados para impedir
que os grevistas entrassem na

indústria e influenciassem outros

funcionários a aderir à mani

festação. A Seara gera 1.500

empregos diretos só em Jaraguá
do Sul.

Na manhã de ontem, Aroldo
Vieira, garantiu que nenhum
funcionário faria greve, mas ao

contrário do que esperava a

direção, o movimento ganhou
força na parte da tarde e a

segurança teve que ser reforçada.
Além dos trabalhadores contra
tados pela empresa, 12 policiais
militares trabalhavam no local.

A confusão começou na noite
de quarta-feira, quando duas

pessoas foram presas: Sérgio
, Ferrari, presidente do Sindicato
dos Químicos, e Nilson de Souza"
funcionário do sindicato, que
foram levados para delegacia e,

depois de prestar depoimento,
foram liberados.

O presidente do sindicato da

categoria, Sérgio Eccel, alegou
que a empresa está desres

peitando os direitos básicos dos

funcionários, como o da livre

manifestação, e que, inclusive,

colocou seguranças para

acompanhar os trabalhadores
dentro da empresa. "Eu recebi
um abaixo-assinado com assina

tura de 730 funcionários cobrando
melhores condições de trabalho
e não só reajuste salarial. A

empresa demitiu oito pessoas

quarta-feira e deu justa causa

para três, pelo simples fato deles
estarem cobrando os seus

direitos", disse.
Neusa Pinheiro Bonfim

trabalhava na produção e foi
demitida por justa causa. "Eles
falaram que iriam me dar a conta

porque eu fui a favor do
movimento. Ontem (quarta
feira), eles nos fecharam lá
dentro como se fossemos ban

didos, seguranças acompanha
vam cada passo nosso". O
embalador José Moreira trabalha
há 10 anos na empresa e recebe

R$628,00 para trabalhar oito
horas por dia, de segunda-feira a

sábado, e também aderiu à greve. I

"Sou obrigado a vender
cosméticos porque senão não

sobrevivo. Estão ameaçando me

mandar embora por justa causa,

mas eu não vou sair daqui, vou

Rodoviária abriga Exposição de Arte da Ajap

� artista plástica, Rosemarie Borgmann tem quatro peças na Exposição Coletiva de Arte Decorativa

: }ARAGUÁ DO SUL - A Ajap
(Associação J araguaense de
Artistas Plásticos) promove até o

dia 28 de fevereiro de 2006 a
,

. I

pnmeira Exposição Coletiva de
Arte Decorativa na sala da
�ntidade na rodoviária. São 25
trabalhos de nove artis tas

produzidos com o auxílio do
renomado curador Elton Silveira.

1- exposição e o workshopp foram
qatrocinados pelaMarisol,Governo
do Estado, Fundação Catarinense
de Cultura e Prefeitura de Jaraguá
doSul.

Os trabalhos começaram há

SEARA

Greve é por melhores condições de trabalho
PATRICIA MORAES

� Outra reivindicação
é de reajuste salarial

de 7,5%. Sindicato

patronal oferece 5,4%
,

I }ARAGUÁ DO SUL - Cerca de

20b trabalhadores da empresa

selara Alimentos, controlada

pela multinacional norte

arr\ericana Cargil, entraram em
I

greve ontem por tempo

indeterminado. Os trabalhadores
reivindicam reajuste salarial de

7,S% e melhores condições de

tr�balho. Segundo o diretor de

recursos humanos da empresa,

A;oldo Vieira, o sindicato

patronal ofereceu aumento de

5,4%, mas a proposta foi rejeitada
pelo Sindicato dos Trabalhadores

emAlimentação. Vieira também
afirmou que a diretoria não está

, di�posta a negociar e questionou
o fato de outras empresas do
setor alimentício não estarem

sofrendo pressão.
� Na empresa, o clima era

, tenso. Cerca de 150 seguranças

trêsmeses comumworkshopp sobre
história da arte, cores e composição.
"O Elton muito exigente e deu

sugestões sobre como desenvolver
cada trabalho; mas a escolha da
temática ficou p,or conta de cada
um", explicou a artista plástica e

secretária da associação, Rosemarie
Borgmann.

Todas as peças estão a venda e

os preços variam de R$ 80 a R$ 680.
"Como o tema da exposição é arte

decorativa essa pode ser uma boa

oportunidade para que as pessoas
invistam na decoração da casa",
sugeriu Rosernarie. As técnicas

usadas variammuito passando pela
fotografia, película perfurada sobre
acrílico, óleo sobre tela e mista.

Quem estiver interessado em

visitar a exposição, pode marcar

uma visita pelo telefone 3372-1085
ou 8806-5398, comRosemarie.

Ajap
Cerca de 30 artistas estã�

associados a Ajap. As reuniões são
freqüentes, mas não obrigatórias.
Somente es-te ano a entidade

promoveu .três oficinas. "Nós
estamos abertos para .novos

associados", convidou Rosemarie.

Marisol promove Festa de Natal para comunidade
DA REI:lAÇÁO'_AMarisol S.A.

prepara uma grande festa deNatal
para os colaboradores e

comunidade em geral de Jaraguádo Sul e região. A celebração
�COntece hoje, a partir da 20h30,
pa en\jI;ada da empresa e contará
com di, lversas atrações, que
prometem emocionar o público

),

presente, principalmente as

crianças. AMarisol S.A. traz para
sua "Festa de Natal" a

apresentação do CoralMarisol, que
interpretará as tradicionais canções
natalinas; queima de fogos, com

.

duração prevista de 04
minutos; participação dos

personagens das grifes Lilica

Ripilica e TigorT Tigre e, é claro,
a chegada Papai Noel, que
simboliza o momento de paz e

confraternização. No sábado, a

empresa promove uma festa de
encerramento para os funcionários
e familiares, que devem se divertir,
com as surpresas preparadas pelos
organizadores da festa.

Cerca de 200 funcionários entraram em qreve e prometem intensificar as manifestações

lutar pelos meus direitos e por

respeito. O problema não é os 2%
a menos que o sindicato patronal
oferece", desabafou.

Também grevista, Silvani da
Rocha disse que para ela o maior

problema é trabalhar sábado sem,

receber amais por isso."Eles deixam
muito a desejar, não queremos
trabalhar no fim de semana e eles se

negam a conversar Aqui o trabalho
é quase escravo".

Receita libera hoje último .Iote de restituições

I,
"

-------------------------------------------------------------------------------"
'"

Mais de 1O milhões de pessoas quitaram dívidas ';

DA REDAÇÁO -A Receita
Federal libera hoje, a consulta
ao sétimo lote de restituições do
Imposto de Renda 2005 (ano
base 2004). Quem não tiver a

declaração processada neste

lote caiu na malha fina. Para
saber se teve a restituição
liberada, o contribuinte pode
acessar a página da Receita

www.receit'a.fazenda.org.br ou

ligar para o Receitafone (0300-
78-0300).

Nesse lote foram processadas
329.141 declarações, das quais
151.514 com imposto a restituir,
no valor de R$ 150,5 milhões.
Outros 99.133 contribuintes
terão "impo s to a pagar, no

montante de R$ 39,5 milhões. A
Receita apurou ainda que 78.494
declarações tiveram saldo zero

DA REDAÇÁO - Levantamento
do Serasamostra recorde histórico
de consumidores que pagaram
dívidas e deixaram a lista de

inadimplentes em 2005. De
acordo com a pesquisa, de janeiro
a novembro, 10,5 milhões de

pessoas pagaram dívidas e

deixaram a lista de inadimplentes,
registrando a maior regularização
de pendências já registrada em 11

meses. O número é 10%maior que
o registrado em 2004. O número

de pessoas que entraram na base

de imposto.
O montante a restituir, que

estará disponível nos bancos a

partir do próximo dia 15,
encontra-se acrescido de

11,55%, correspondentes à

variação da taxa Selic nos meses
de maio a novembro e de mais

1 % referente ao mês de
dezembro. Esse valor não sofrerá
mais acréscimos, independen
temente da data em que o

contribuinte saque a sua

restituição.
O contribuinte com direito à

restituição que não solicitou
crédito em conta poderá fazê-lo
a partir do dia 15 de dezembro
de 2005. Os valores estarão

disponíveis no Banco do Brasil,
onde o contribuinte poderá
contatar pessoalmente qualquer

de inadimplentes também

cresceu, 6% em relação ao mesmo
período de 2004, Os técnicos da
Serasa disseram que o recorde no

número de baixas pode ser

explicado pela melhoria dos
indicadores do mercado de
trabalho e pela utilização de parte
do crédito consignado para saldar
dívidas vencidas. O consumidor
costum� também utilizar o 13º
salário (a primeira parcela já foi
paga) para quitar as suas dívidas,
até porque ele só consegue

agência do BB ou ligar
gratuitamente para o telefone
do banco (4004-0001 nas capitais
ou 0800-729-0001 nas demais

localidades")pará agendar o

crédito em conta corrente ou de",�
.,

poupança em seu nome, em 1:
qualquer banco. ii

A restituição ficará disponível ii
no banco durante um ano. Se o li
contribuinte não fizer o resgate ;!
neste prazo, deverá requerê-Ia f
mediante o formulário eletrônico
"Pedido de Pagamento de

Restituição", disponível no site da
Receita na internet.

Se o contribuinte não concordar ::
com o valor da restituição, poderáj
receber a importância disponível no ii
banco e reclamar a diferença junto

"

à unidade local da Receita Federal :i
'1

de sua jurisdição.

comprar novamente se estiver':
com onorne limpo.

'

A pesquisa revela que em 2005 :
a maioria das anotações no'

cadastro de inadimplência é de

cheques sem fundos. Em outubro'
(os dados de novembro não foram:
divulgados), as anotações de',

cheques sem fundos foram 37% do:�
total da inadimplência, cartões de"
crédito e financeiras repre-j
sentaram 33,2%, o sisternaf
financeiro (bancos) 27,8% e títulos

protestados,2%.
r---------------------------------------------------------------------------�,

Transporte Estudantes Transporte Escolar e Universitário cl Vans

Joinville cl Microônibus Jaraguá do Sul, Guaramirim e Blumenau
* Positivo * Sociesc (Tupy) * Ace * Outros * Unerj * Fatej * Cepeg * Fameg * Furb

Ligue: 3370-4888/9167-2890 com Luciane Ligue: 3371-5891/9973-8831 com Rosilene

...�-�........

LUIUIII:
trensport» e tuttsma
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Solineusa fica?
A presença de Dira Paes em "A diarista" ano que vem é favas
contadas do ponto de vista artístico. No texto do programa há
várias referências a 2006, mas o contrato dela terminou e não
foi renovado.

I p I PANORAMA SEXTA-FEIRA,9 de dezembro de 2005

CPJUR ICOI---

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na data de 29/11/

os, à unanimidade, manteve decisão que condenou a empresa
"Confecções Lego Ltda." a se abster de utilizar expressão idêntica ou

sFmelhante a "Lego" a qualquer título, sob pena de pagamento de

Tulta diária.

['110 caso, as empresas Lego Produktion AG. e Lego do Brasil Ltda. moveram

�ção ordinária de preceito cominatório, contra a Confecção Lego Ltda.,
para que ela se abstivesse de utilizar a expressão idêntica ou semelhante
� "Lego" a qualquer título, sob pena de pagamento de multa diária.

�ara isso, provaram a titularidade, do registro da marca "Lego" desde
11985 e a integração da expressão em seus nomes comerciais. Dessa
forma, afirmaram que a proteção legal garante a utilização exclusiva e

� distinção, bem como o direito de impedir imitação ou reprodução
que possibilite erro, dúvida ou confusão em todo o território nacional.

4 ação foi julgada procedente em primeira instância e confirmada

p'elo Tribunal de Justiça de São Paulo ao entendimento de que a

sentença analisou criteriosamente o conflito de interesses e concluiu
corretamente ao não conceder indenização de perdas e danos.
'�A marca Lego é de fato notoriamente conhecida, associada às

atividades das autoras, e sua utilização pela requerida, ainda que como
nome comercial de empresa com outro ramo de negócio, pode induzir
I

Q consumidor a erro'; afirmou o acórdão do TJ/SP.

�o STJ, a Confecção Lego sustentou que as empresas não provaram a

titularidade da marca na classe 25 do Ato Normativo nO 51, de 27/8/

i 981, ou seja, aquela que contempla roupas e acessórios do vestuário
de sorte que, ao estender a proteção a outro ramo de negócio, há
9fensa às normas legais, bem assim ao artigo 67 da Lei n° 5.772/1971,
�ois concedida a elas a notoriedade sem amparo.
O ministro Aldir Passarinho Junior, relator do recurso, destacou que o

f;undamento essencial da decisão recorrida se refere à notoriedade da
marca "Lego'; o que atrai, à espécie, a regra do artigo 67 do antigo
Çódigo de Propriedade Industrial.

'[Assim,se a marca é notória e o uso por outrem pode ocasionar confusão,

fegundo o entendimento do Tribunal estadual com base nos

ylementos colacionados nos autos, que não podem ser revistos no STJ,
�o teor da Súmula 7, a proteção se estende a todas as classes,
lndependentemente da atividade exercida pela empresa e sua linha
�e produtos, à compreensão de que, dado o conhecimento geral junto
ao público, ele irá supor, automaticamente, que o produto provém da
mesma empresa e não de outra'; afirmou o ministro (fonte STJ).
,
I
I

Janaína Elias Chiaradia Marcatto, graduada em Direito pela FURB,
especlalizanda em MBA em Direito Processual e Empresarial, advogada
integrante do Escritório Cassuli Advogados Associados.
I

J �mpresa não pode utilizar expressão
idêntica ou semelhante a "Iego"

CO ElO TV
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

No fim
o contrato de Netinho de Paula com a Record vence em março e até

agora a emissora não o chamou para renovar. Em outros casos, a

emissora costuma chamar o artista um ano antes do fim do contrato

para antecipar a renovação.O contrato de Eliana vence em setembro.
Até agora ninguém na cúpula da emissora a chamou para conversar

também.O contrato de Gugu com o SBT vence em abril próximo.

Descans,o
Paulo Henrique Amorim Vai tirar cerca de três semanas de férias do
"Tudo a Ver'; na Record. Em seu lugar ficará Luciano Faccioli, que
dividirá a bancada com a bela Patrícia Maldonado. Faccioli, aliás, já se

recuperou plenamente da crise de diabetes que o levou a ser

internado às pressas no mês passado. Melhorou, mas pelo jeito pão
aprendeu. Ele tem de perder cerca de 40 quilos, segundo os médicos.
Não perdeu nem 10 kg.

Fogosa
Preta cantou Junior, irmão deSandy, nos bastidores da gravação do
"Show da Virada'; da Globo, no Claro Hall (RJ). "É uma pena ele estar

namorando'; disse. Ela estava inspirada. "Em 2006, quero muitos bofes.
Pode ser à álcool ou à gasolina, como o Eco Sport. Tanto faz':

'lovemedo'
Filho de Cássia Eller, Chicão deu a primeira entrevista sobre a

mãe para o especial da Raccord sobre a cantora que o

Multishow vai exibir. Ele contou que aprendeu a gostar dos
Beatles com ela.

,

!

Tietagem
Ainda na gravação do "Show da Virada'; Preta Gil aproveitou para
apresentar o filho Francisco para Sandy. O menino é fã dela.

Adeus lembranças
A bruxa está solta. Jennifer Aniston reuniu em Malibu, esta semana,

alguns amigos e alguns pertences do antigo casamento com Brad Pitt.
'Entre eles, cartas de amor e o ... vestido de noiva. A atriz fez uma

fogueira e queimou tudo, numa cerimônia regada a muito

champagne.

'Bang'
Fernanda Lima passou mal e ficou sem gravar "Bang bang" durante

,
três dias. Com uma forte crise de alergia, a atriz teve até que usar

maquiagem para disfarçar o rosto, que estava inchado

Amor de verão
Felipe Dylon é o máis novo VJ da MTV. O ídolo das adolescentes
assinou um contrato de três meses (para o verão) e apresentará um

telejornal, "Plantão musical'; às 19h, de segunda a quinta. (

Vilão
Se por aqui Rodrigo Santoro (foto) sempre acaba na .pele do
mocinho, em Hollywood a coisa é diferente. Depois da ponta li
que fez em "As Panteras Detonando" - ele era um bandidão

, sarado -, o ator vive outro vilão em "300'; longa baseado nos

quadrinhos de Frank Miller, de "Sin City': A diferença é que, I
desta vez, a participação de Rodrigo é bem mais significativa.
As gravações acontecem no Canadá.
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RETA FINAL

Equipes se preparam para
finais do Campeonato Amador
,ill!JMAR PIVATTO

� Segundona
I

cpnhece neste

, domingo o campeão
da temporada 2005

]ARAGUÁ00 SUL-& vésperas
dadecisão doCampeonatoAmador
da Liga [araguaense, as equipes
fazem os últimos 'acertos para

qhegarem bem na final. Pela

Rrimeira Divisão, Botafogo e Cruz

, deMalta se enfrentam, às 16h, no
Bairro Rio da Luz, pela primeira
partida. O jogo de volta será no

próximo fim de semana. J á a

Segundona conhece seu campeão
neste domingo, com o jogo entre

Atlético e Rio Cerro, às 16h, no
Rotafogo.

,

O time do Bairro EstradaNova

Jrecisa apenas de um empate, já que
Venceu o primeiro jogo por lxO.

Precisando vencer no tempo normal
para levar a partida para os pênaltis,
oRio Cerro promete ir para cima do
Àtlético desde o início. O único

desfalque do time será o volante

Macau, que foi expulso no primeiro
jpgo da decisão. "Temos que

melhorar principalmente nas

finalizações, pois no jogo de ida

perdemos muitos gols. É 'aquele
�dhoditado de quem não faz, leva",

ARQUIVO CORREIQ/RAPHAEl GÜNTHER

Rio Cerro (camisa escura) precisa vencer no tempo normal para provocar a disputa por pênaltis

disse o presidente do clube, [urandir
Míchels, o Lika. Segundo ele, o time
teve seis ou sete chances demarcar,
mas não foi feliz, e esperar mudar
esta escrita neste domingo.

Pelo aspirantes, Guarani e Ponte
Preta precisam vencer a partida para
levantar o caneco. Como o primeiro
jogo terminou empatado emOxO, um
novo empate leva a decisão para ,?S'
pênaltis.

[ápelaPrimeiraDivisão, Cruz de

Malta eBotafogo começam a decidir
o título. O time que levantar o troféu
será o recordista de conquistas da
Primeira Divisão, sendo o maior

vencedor da competição em

atividade, já que o Baependi
(também com oito títulos), não
disputamais oCampeonato da Liga.
"Vamos para cima com tudo.

Queremos ganhar o jogo para sair

com a vantageme para isso contamos

como apoio da torcida"; disseAdilson

Guga promete dar tudo de si no ano que vem
]ARAGUÁ,OO SUL- Dar a volta

por cima. É desta forma que o

tenista Gustavo Kuerten está

planejando a próxima temporada.
Depois de seguidas lesões que o

fizeram despencar no ranking da
ATP (é atual 294º) e o impediram
de jogar os principais torneios, o
brasileiro avisa que quer recuperar
o tempo perdido para voltar abrilhar.
Desta forma, garante que pretende
disputaromaior número de torneios
possíveis e espera ter dado adeus às
lesões que o atormentam.

"Quero jogar bastantes torneios
e terminar 2006 entre os 50
primeiros, oubem próximo disso",
disse Guga, em coletiva realizada
ontem, no Rio de Janeiro.
Completamente recuperado da

ARQUIVO CORREIO/RAPHAEL GÜNTHER

segunda cirurgia pela qual teve de

passar no quadril, o tenista treina
há dois meses com seu técnico, o
argentino Herman Gumy e uma

equipe completa, que conta com

preparador-físico, médico e

fisioterapeuta.
Sem jogar desde setembro,

Guga voltou às quadras na noite

desta quinta, quando enfrentou o

compatriota Ricardo Mello pelas
semifinais do Desafio Internacional
de Tênis do Rio de Janeiro. "Émuito
legal poder jogarno Brasil, pois temos
poucos torneios aqui. Sinto falta
desse contato com os torcedores.
Além disso, vou começar a pegar
ritmo de jogo para a próxima
temporada e isso é importante", disse
Gustavo Kuerten. Guga quer voltar bem em 2006

o de6",ia da. eHqJ'W6a COKtfJetitivtt é de4colrJWt, rJÜaft e KWtfeJt
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TECNOSYN
Tecnologia em Sínteses Ltda.

Krüger, oMaguila, vice-presidente
do Cruz de Malta.

"Claro que temos que. tomar

cuidado como adversário, pois tem
bons jogadores, como Marcelinho.
Mas sabemos quenosso treinador fará
opossívelpara segurá-los", disse ainda
Maguila.Nos aspirantes, a final será
disputada entreJoão Pessoa xCaxias.
A rodada da Primeirona acontece

domingo, apartir das 14h, noEstádio
Erico Duwe, noBairro Rio da Luz.

ESPORTE

LINHA DE FUNDOI---

Ag radecimento

JULIMAR PIVATTO

o Correio do Povo agradece � I

a Amivôlei (Associação Amigos
do Vôlei), na pessoa do seu

presidente, Cézar de Oliveira,
que presenteou este colunista
como profissional de imprensa
do ano. A homenagem ,

I
, aconteceu na noite de quarta-

feir.a, no Ginásio da Escola
Renato Pradi, durante o

encontro de encerramento das
escolinhas de vôlei de quadra I

e de praia da entidade. Na

oportunidade, mais de 100

crianças dos cinco pólos que a Amivôlei mantém no município. O
professor homenageou também os melhores atletas, ficando aqui
o registro que, inclusive, os melhores alunos das escblinhas i)

receberam uma menção pelas boas notas.

Super Liga
A tabela da Super Liga dos

Campeões, que começa na

segunda-feira em Betim

(MG), foi divulgada ontem,
mas ainda falta a definição
do último componente de
cada chave. Até o

fechamento desta edição, o
jogo entre Colegial e São

Miguel/Sicredi, que definiria

o campeão da Liga Sul, não
havia 'terminado. Mas a

Malwee já sabe quando
estréia. Será na segunda
feira, às 21 h, contra o

perdedor deste confronto.
Serão duas chaves de seis

equipes, onde as duas

melhores passam para as

semifinais. A final será no

domingo, ao meio-dia. Todos
os jogos da Malwee serão

transmitidos pela Rádio

Jaraguá.

Reforço
o Criciúma apresentou ontem

o lateral-direito Acácio, que
estava no Goiás. Ele é o ter

ceiro reforço apresentado pelo
Tigre para a próxima tempora
da. Antes dele, já haviam

chegado o atacante Lucas,
também do Goiás, e o meia

atacante Djair, ex-Atlético-MG.
Quem deve estar de saída é o

zagueiro Alisson, que está

acertando com o Treze-Pê. Já o

Figueirense apresentou ontem

o projeto de modernização e

ampliação do Estádio Orlando

Scarpelli. Segundo a diretoria, o
novo estádio terá a capacidade

. para 40 mil pessoas. O

interesse do alvinegro é que,
caso o Brasil seja o escolhido

para sediar a Copa do Mundo
de 2014, o campo seja usado
como sede para alguns jogos
da competição.

ju limar@terra.com.br

Rodovia se 431, na Regional
de Tubarão, é reabilitada.

As rodovias estaduais da Regional de Tubarão vêm ganhando com os investimentos
em infra-estrutura. A conclusão da reabilitação da se 431, que liga Gravatal,
Armazém e São Martinho, é um bom exemplo. Com os R$ 6,6 milhões investidos,
os 24 quilômetros de rodovia acabaram. com os problemas de buracos, falta de
acostamento e dtficuuiode de transporte de produtos das empresas da região.
É o Governo investindo para Santa Catarina crescer.

'

-- D;iL�ÇO"REGlONAL:
Al'eStal1raçãQ da se 431 era uma

_antigáreivindicação dapopulação

Secretaria de Estado do
DesenvolVimemo
Regional em TUbarão
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Câmara Municipal de [araquá do Sul

INFORME PUBLICITÁRIO SEXTA-FEIRA,9 de dezembro de 2005

RESUMO ANUAL 2005 .1=1======

Dieter Janssen (PP); JaimeNeguerbon (PT), vice-presidente; Jurandir Michels (PT),
secretário; Maristela Menel Roza (sem partido); Pedro Anacleto Garcia (PMDB);
Rudolfo Gesser (PP); Ruy Dorval Lessmann (PDT) e Ronaldo Trajano Raulino,
presidente,

No ano de 2005, o Poder Legislativo Jaraguaense desenvolveu vários projetos
que ampliaram as perspectivas de Jaraguá do SuL Eles só foram possíveis devido
à ação e comprometimento dos 11 componentes da Casa, que são:Afonso Piazera
Neto (sem partido); Carioni Mees Pavanello (PFL); Eugenio Moretti Garcia

(PSDB);

Seguem abaixo as atividades da Câmara em números:

Atos da Câmara - 2005

ATO LEGISLATIVO EXECUTIVO
....•.

Projetos de Lei 73 252
Protocolados

Conforme os números apresentados acima, observamos um crescimento

significativo das moções, indicando as manifestações da Câmara reivindicando

providências. Também temos destaque nas indicações, que por conta do
crescimento do nossomunicípio, cresceram emuito, através das sugestões frente
aos poderes competentes em defesa de medidas de interesse público,

Foi com grande satisfação que a Casa abriu suas portas para manifestações da -

comunidade,,'Foram recebidas aproximadamente 49 autoridades representativas
da sociedade Jaraguaense, entre elas secretários municipais, representantes de

. entidades de classe e associações beneficentes e culturais para' que todas
discorressem sobre suas atividades.

Comparativo dos Atos da Câmara
-

-

ATO 2004 2005
" -

Projetos / Executivo Protocolados 170 194

Projetos do Legislativo 58 59

Projetos de Decreto 05 06

Projetos de Lei Complementar 05 08

Requerimentos 38 13

Indicações 256 441

Moções
" 03 30

Pareceres Exarados
780 764

pelas Comissões

Mostrando a preocupação tanto com assuntos relevantes ao país como meio

ambiente, reforma tributária, reforma política e agricultura, quanto a assuntos

referentes ao Município, audiências públicas foram realizadas para colocá-los em

pauta, como, por exemplo, o debate sobre a lei do desarmamento, a discussão sobre a
lei que disciplina o comércio em Jaraguá do Sul e a análise da legislação que rege a

preservação damata ciliar naRegião.
.

São ações que mostram à Câmara Jaraguaense representando os interesses do
cidadão e trabalhando para o futuro.

.f

Preferem a lista
telefônica Guia Fácil

(Fonte Unerj / 2003)

�-------_.
__ ._------

Nosso objetivo é contribuir
para o sucesso de cada cliente.

Uma empresa comprometida

1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Quanto?
Antecipado RS 10 feminino e RS
12 masculino. Na hora, RS 15

sde que a música tornou-se um produto
ercial, começou a se criar rótulos para
enciar um estilo do outro. E cada vez que
ce surgir algo diferente, a crítica

es ecializada procura criar as próprias
finições. Mas neste caso foi diferente. Foi o

róprio "criador" do estilo que resolveu se

rotular.
A história começou em 1989. Wander

Wildner era vocalista do Replicantes, uma
das mais reconhecidas bandas de punk rock
do Brasil. "Nossa relação estava muito

desgastada, nos víamos todo dia. Então fui
trabalhar como diretor de palco do Nenhum

JULlMAR PIVATTO de Nós. Depois de um mês montei uma

banda com um amigo, chamada Sangue
Sujo. Não deu muito certo, então montei a

Máquina Melequenta, no Rio de Janeiro",
lembrou o gaúcho.
Depois de duas tentativas frustradas com

bandas, ele voltou para Porto Alegre em

1994 e no ano seguinte resolveu lançar a

carreira solo. "A diferença é que no

Replicantes era o denominador comum de

quatro. Na 'solo sou só eu e meus

sentimentos", disse Wander. E é justamente
esse o tema da maioria das letras dos quatro
discos lançados pelo cantor. Wander criou o

"punk brega" por querer falar de amor em

canções simples, característica principal do
punkrock.
Wander está em turnê divulgando sua

coletânea "10 Anos Bebendo Vinho" e estará
em Blumenau, neste sábado, mostrando

porque ele é um punk brega. "Vamos tocar

músicas de todos os discos, muitos clássicos.
Será um apanhado geral da minha carreira

com algumas músicas novas", adiantou ele.

Canções como "Eu Tenho uma Camiseta

Escrita Eu te Amo", "Bebendo Vinho" e

"Empregada" estão no set list deste show,

Além, é claro, de sucessos dos Replicantes,
como "Hippie-Punk-Rajneesh''.
Wander voltou a tocar com" os Replicantes
neste ano e agora concilia o trabalho solo
com os shows da banda. "Não vejo problema
nenhum nisso. Tenho tempo para, outros'
trabalhos ainda", comentou. Sobre
calendários de shows da carreira solo, o

músico disse que está montando a agenda
para o lançamento em São Paulo, que deve
ser em janeiro. Vou arrumando isso com o

" di 1tempo, isse e e.,
Quem abrirá o show do gaúcho é a banda
blumenauense Stuart, que tem uma história

parecida com a de Wander. O vocalista Kaly
tinha uma banda punk chamada Enzime e

resolveu criar canções de amor, gravando em

casa. Considerado uma espécie de

"discípulo" de Wander Wildner, Kaly já teve

o privilégio de tocar na banda do ídolo e ouvir

uma de suas composições numa versão do

gaúcho.
Sobre o rock catarinense, Wander disse que
além de Stuart, conhece boas bandas, como
Repolho (Chapecó), Ambervisions

(Florianópolis) e as extintas Cuba Drinker &
The Hi-Fís e Os Pistoleiros. "O que falta para
a cena crescer é fazerem bares de rock nas

cidades e encher o saco das rádios e jornais.
Têm que atacar com vontade", disse ele.

I

I
II
I
I

Iii
I

.

�-
...----

---� ..• -

CORREIO DO POVO

---_ • ..,;ç...

Wander Wildner está em turnê para promover o seu mais recente disco, "lO Anos Bebendo Vinho", um apanhado qeral da carreira do cantor

- Serviço
Oquê?
Show deWanderWildner

Quando?
Sábado, 10/12

Onde?
Naga Laut (Rua Antônio da Veiga,
91. Blumenau, próximo à Furb)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SEXTA-FEIRA,9 de dezembro de 2005

I CINEMA ,.. ""

PROGRAMAÇAO DA REGIAO I
Jaraguá e Joinville - De 9 a 15 de dezembro Blumenau - De 9 a 11 de dezembro

Cine Shopping Breithaupt
Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan

Cine Shopping Neumarket
Blumenau - Rua Sete de Setembro

SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO
As Crônicas de Narnia

AV13:40 - 16:15 - 19:00 - 21 :30

As Crônicas de Narnia AV
13:40- 16:15

Jogos Mortais S19:00-'21:15

O Galinho Chicken Little DS
14-00 - 15:45 - 17:30

O Exorcismo de Emile Rose S
191:5-21:40

SALA FILME/HORÁRIO GtNERO

Harry Potter e o Cálice De Fogo (dub.)
14:30 - 17:30 - 20:30

AV

As Crônicas De Narnia (dublado)
13:45 - 16:30 - 19:10 - 21 :45

2 AV

O Senhor das Armas
13:45 - 18:45

3
Em Seu Lugar
16:15 - 21:20 C

Joinville - Rua Visconde de Taunay
SALA FILME/HORÁRIO GtNERO Harry Potter e o Cálice de Fogo (Ieg.)

15:15 -18:15 -21:15
4 AV

As Cronicas de Narnia
13:45 -16:30 -19:10 - 21:45 AV
13:45 -16:30-19:10 Dia 12 Não Havera a U�ima 5essão O Exorcismo de Emily Rose

14:45 - 17:10 - 19:40 - 22:00
Harry Potter e o Calice de Fogo
15:15-18:15 - 21:15
15:15 - 18:15 Dia 12 Não Havera a Ultima Sessão

2 AV
As Crônicas De Narnia (Iegendado)
14:00 -16:40 -19:20 - 21:50 AV6

Harry Pottere o Calice de Fogo
14:30 - 17:30 - 20:30
14:30 - 17:30 Dia 12 Não Havera a Ultima Sessão

3 AV
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

SCAR
SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA

FUNDADA EM 08-06-1956

Concerto de
Natal

A Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul, a Banda
Sinfônica da SCAR, o coro infantil do Projeto Cultura
Artística ao Cidadão (em parceria com a Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul) e o Coral da SCAR
sobem ao palco do Grande Teatro do Centro
Cultural, neste sábado, dia 10, às 20h30, para a

tradicional apresentação do Concerto de Natal
2005.

Ingressos à venda na bilheteria do Centro Cultural.

Faça deste Natal um momento inesquecível!
Prestigie e traga toda a família!

Missas Informativo Paroquial
10/11 de dezembro

NOSSA MENSAGEM
SÁBADO
15h30 Matriz
19hOO Matriz,

.

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

19hOO Perpétuo Socorro

Queremos ver Jesus, Caminho,Verdade e Vida
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO !JNIVERSO!

Ele é Senhor dos Tempos e da Humanidade Dia
Nacional do Leigo

Reunidos na fé, celebramos a Festa de Cristo Rei do Universo.Terminamos o

ano litúrgico, 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 princfpios que não se negociam. Que o Senhor do tempo e da humanidade
nos ensine a viver tempos melhores com mais humanidade, amor, fraternidade.

DOMINGO
07hOO Matriz
09hOO Matriz

08h30 São Cristóvão
08h30 Molha
19hOO Matriz

?ww I>-<- .�.. I?"" .

�..."" •.:......... h.... a..�'.
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I CINEMA EM CASA
Reféns por 24 Horas
Um trio de criminosos espalha bombas que
causam pânico geral na cidade, apenas para
distrair a polícia de seu grande golpe: um
roubo milionário. Para isso, os bandidos
invadem a casa dos Baxter, seqüestram Tom, o

pai da família, e fazem de sua esposa e de seus

dois filhos assustados reféns. Para salvá-los,
Tom precisa ajudar os bandidos a roubar o
cofre de uma das propriedades nas quais é

paisagista e, por isso, tem acesso livre. Depois
de assistir a "Refém por 24 Horas.você vai

sempre conferir no olho mágico antes de abrir
a porta para um estranho.

Ação - Ano: 2004 - Duração: 98 minutos - Cor
14 anos - Lançamento em vídeo e DVD

Provocação
Adaptação da obra do premiado escritor John

Irving,"Provocação" narra um inesquecível
verão na vida do famoso autor de livros
infantis Ted Cole e de sua linda esposa Marion.

O casamento dos dois é marcado por uma

tragédia, e pela tentativa de dar à pequena
Ruth, de quatro anos, uma infância saudável.

Quando um jovem aprendiz de escritor, Eddie
O'Hare, é contratado porTedpara ajudá-lo nas

férias, os conflitos existenciais e familiares vêm
à tona implacavelmente.
Drama - Ano: 2004 - Duração: 111 minutos
Cor 16 anos - Lançamento em vídeo e DVD

o Natal dosWobots
Conheça Zak, um pequeno órfão que detesta
datas festivas. Ele envolve-se numa grande
aventura em Scraptwon, lar dos robôs
esquecidos e obsoletos, na companhia de um

simpático grupo de robôs desajustados, que
Zak chama de "wobots" por causa de sua

língua presa. Eles descobrem o plano maligno
do vilão de Scraptown para dominar a cidade
na véspera do Natal e tentam impedi-lo. No
caminho, descobrem o verdadeiro espírito do
Natal e aprendem que, às vezes, o que o faz
diferente é o que o faz especial. Uma aventura

divertida e vibrante, com canções adoráveis,
para aquecer as famílias neste Natal.
Desenho Animado - Ano: 2004 - Duração: 92
minutos - Cor Livre - Lançamento em vídeo

eDyD

Chicago
A promessa de aventura e oportunidades em '

Chicago fascina Roxie Hart, uma artista

aparentemente ingênua que sonha em cantar

e dançar, mudando assim SUâ vida monótona .

.

Seu maior desejo é seguir os passos.da famosa
Velma Kelly, estrela de Vaudeville. Roxie

consegue realizar seu sonho quando alguns
passos mal dados colocam ambas, estrela e a

aspirante, na prisão, cada uma acusada de um

assassinato. Através da desonesta diretora da

prisão Mama Morton, Roxie conhece o lendário

advogado Billy Flynn, que concorda em

defendê-Ia em troca de honorários
exorbitantes. A carreira de Roxie explode, para
desgosto de seu mentor. Mas a esperta Velma

Kelly guarda algumas surpresas para o

segundo ato ...

Drama Ano: 2003 - Duração: 113 minutos
Cor 12 ano�Catálogo disponível em vídeo
eDVD

JEFF BRIDGES

KlM BASINGER

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Salada de Ano Bom
Ingredientes: 1 xícara (chá) de lentilhas; 150 gramas de toucinho defumado cortado em

pedacinhos pequenos; 5 colheres (sopa) de óleo; 2 colheres (sopa) de vinagre; 1 xícara (chá) de
salsão picado; 2 colheres (sopa) de hortelã picada; sal a gosto.
Preparo: Na véspera, deixe as lentilhas de molho em bastante água. No dia sequinte, cozinhe
as em água fervente durante aproximadamente 30 minutos ou até que fiquem macias. Escorra
e reserve. Em uma panela, coloque o toucinho, o óleo e o vinagre e deixe fritar até que fique
crocante. Junte ao toucinho as lentilhas misturadas com o salsão, tempere com sal e acrescente
a hortelã. Misture bem e sirva a seguir.

':;Começando a preparar as ceias de fim de ano
'ceia de Natal e Ano Novo é um momento muito especial para toda a família; o ato de

compartilhar o alimento é uma oportunidade única de revigorar os laços de amor e
amizade.
'Geralmente a dona da casa experimenta um estresse sem igual porque tem que cuidar

:�e muitos detalhes; o ideal é planejar o cardápio com antecedência e preparar tudo o

:quanto possível de véspera, ou mesmo dias antes, evitando-se assim correrias

'.'�'esnecess�rias� afinal todos tem que aproveitar com alegria este momento de

" nfraternlzaçao.
;' seguir alguns pratos especiais que podem ser servidos em sua ceia.

Bombons Especiais
II Ingredientes: Um quilo de frutas secas (ameixas, peras, damascos, abacaxi, banana-passa etc); meio quilo de

chocolate ao leite ralado.
,

"

Preparo: Corte as frutas em pedaços não muito pequenos; deixe os damascos e as ameixas inteiras. Derreta 2/3
do chocolate em banho-maria. Retire do fogo e junte o chocolate restante, mexendo bem. Segure cada pedaço
de fruta e mergulhe a metade no chocolate, tendo o cuidado de retirar o excesso.Coloque em fôrmas forradas

Ij �om papel-manteiga, deixando um espaço dentre elas. Leve a fôrma à geladeira até o chocolate secar. Arrume os

� bombons na embalagem para presente. Se quiser, mergulhe o pedaço inteiro no chocolate, neste caso aumente

a quantidade de chocolate derretido.

�
�
�,

�romessas de fim de ano devem
e

(ser cumpridas para o bem da saúde

I I

!I; Dezembro não é somente tempo de enfeitar a casa para
o Natal, fazer compras e planejar viagens. É também o

l' mês em que as pessoas começam a rever todos os

(i' meses passados e analisar concretamente o que mudou.
i� Novas promessas são feitas, revelando a vontade que

I �.uitos têm de parar de fumar, perder peso, melhorar a
alimentação e começar a fazer exercícios.
Geralmente, as pessoas têm motivos pessoais para
tentar uma dessas mudanças assim que começa um

I �ovo ano.O que a maior parte da população
qesconhece é que, tentando todas de uma só vez - e

ConsegUindo - menores serão as chances de se

desenvolver um câncer,por exemplo, dizem os
) espeCialistas. '

P,esquisadores de Harvard (Estados Unidos) revelaram
que mais de um terço de todos os cânceres poderiam
s.�r evitados se houvesse maior controle dos fatores de
n'sco. Por exemplo: quem decide parar de fumar deve
saber que está diminuindo as chances de desenvolver

�m câncer de cabeça/pescoço, pulmão e bexiga
e�undo especialistas, a promessa de perder peso e

,

�Vlt�r_a obesidade a todo custo é outra importante
d�Clsao na virada de ano. Os obesos, em geral, têm uma

all,eta rica em calorias e gorduras e pobre em fibras. Essa

i Imentação acarreta uma diminuição do trânsito ;

11 �t�stinal, expondo a mucosa deste intestino grosso a
alor Contato com a gordura, que sofre oxidação e

I

torna-se cancerígena. Neste sentido, parece
que as pessoas que retiraram a vesícula biliar
(fato comum entre os obesos) estão mais

propensas a esse tipo �e câncer. '

Já as mulheres obesas transformam sua

gordura no hormônio estrogênio, através da
enzima aromatase.lsto mantém um nível
hormonal elevado mesmo no climatério,
aumentando o risco de desenvolverem
câncer de mama e/ou de endométrio.
Os obesos fumantes, então, estão
predispostos-a outras doenças.Tanto a

obesidade como o cigarro aumentam a

resistêncía periférica àinsulina, forçando o

pâncreas a trabalhar além do necessário,
produzindo mais insulina e provocando uma

insuficiência que resulta no desenvolvimento
do diabetes tipo 2.
Com tudo isso chegá-se a conclusão sobre a

necessidade de iniciar um programa de
exercícios físicos. Ninguém precisa ser atleta.
Mas� imperativo combater o sedentarismo.
Caminhadas, esportes de baixo impacto,
exercícios aeróbicos, não apenas fazem bem
ao coração, mas também fortalecem o

organismo como um 'todo, prevenindo
inclusive o câncer.

I Im

I
I
I
I ,Efeito psicológico
I Depois da oitava broxada consecutiva, a

I mulher aconselha o marido:
i - Querido, acho que você tem um problema
I de sugestionamento. Faz o seguinte: toda
• noite, antes de se deitar, vá ao banheiro,

fique em frente ao espelho e repita 20 vezes:

"Eu não sou impotente ... Eu não sou

impotente ...

"

- Será que isso funciona?
- Claro! Eu mesma curei uma enxaqueca
!terrível usando este método.
A partir de então, toda noite, o sujeito se

trancava no banheiro e fazia os exercícios
recomendados pela mulher. Em poucas
semanas, ele estava totalmente curado. Um

I dia, porém, a mulher resolveu matar a sua

i curiosidade para ver se o marido ainda fazia
i os exercícios. Assim que o marido se tranca

I"I no banheiro, ela se aproxima da porta e

I
�
i

i
I
�

�
I
I]

I
I
I

ouve:
- Essa não é a minha mulher... Essa não é a

minha mulher...

Consulta médica
o homem chegou para uma consulta e o

médico disse:
- Diga "Eu estou curado"três vezes.
Depois de dizer três vezes, o paciente se;
sentiu bem melhore agradeceu ao doutor.
Quando o doutor foi cobrar a consulta de RS
80,00 o paciente sugeriu ao médico:
- Doutor, diga "Eu já fui pago"três vezes ...

Solidariedade masculina
Num mercado dois homens se esbarram
com seus carrinhos:
- Desculpa, mas é que eu estava meio
distraído. Estou procurando a minha mulher.
A propósito, como é a sua?

I ,II I
II •• I

- Ela é morena, tem um corpo
de violão, cabelos pretos até a

cintura, com peitos duros
empinados para frente e está
usando um vestido preto, meio
transparente, com um decote

grande na frente.
- E a sua?
- A minha deixa pra lá, vamos
procurar a sua!

Tudo é relativo
Juquinha estava numa aula

quando o professor lhe
pergunta:
- Juquinha, quanto é 2 + 2?
- É relativo senhor professor,
porque se os números
estiverem na horizontal pode
ser 22, mas se estiverem na

vertical é 4.
- Ah.julqas-te muito

inteligente ... Pensas que és um

superdotado, mas não é! Então

agora, diz-me, quantos são os

mandamentos de Deus?
- Os mandamentos são ... Bom, é
relativo professor.
- Como é que é relativo???!!!
- É relativo, porque se for par os
homens são 10 mandamentos.
Mas, se for para as mulheres,
são 9, porque as mulheres não

podem desejar a mulher do

próximo, a menos que ...

- És um filho da p ... Juquinha!
- É relativo, professor. Isto
porque, se na realidade sou

filho de minha mãe,a resposta
é NÃO; mas se sou filho da sua,
então a resposta é SIM.

I
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Em janeiro, Record exibe rninisséris
inspirada em filme brasileiro

QUEM É QUEM===�--,--
Por Erica Guarda/GB Edições

"Avassaladoras A Série"também será exibida no canal Fax
e promete alávancar a audiência da emissora do bispo Edir
Macedo

Já não é de hoje que a Record briga pelo segundo lugar absoluto
na guerra da audiência e pelo jeito os investimentos da emissora

paulista estão dando resultados. Por vários momentos a Record
desbanca o SBT e, às vezes, por alguns minutos fica à frente até

da Globo.
E em 2006 a emissora do bispo Edir Macedo promete muitas

novidades, uma delas já vai ao ar na segunda quinzena de

janeiro. Trata-se de "Avassaladoras A Série", que foi inspirada
no filme nacional de mesmo nome.

'

A série promete tratar de temas de grande interesse do universo

feminino. Produzida pela Total Entertainment e veiculada pelos
canais Record e Fox, a série composta por 22 episódios de uma

hora estreará em janeiro nos respectivos canais.

Gravada na cidade do Rio de Janeiro, a produção retratará as

confusas relações entre mulheres e homens nos dias atuais, O
elenco será composto por Vanessa Lóes, Debora Lamm, Virginia
Cavendish, Gisele Itié, Eduardo Gaivão e Márcio Garcia e a

direção será de Mara Mourão.
A trama da série mostrará mulheres que têm por volta de trinta

anos, embora às vezes não admitam e
, São bonitas, inteligentes,

independentes. Mulheres de personalidade forte, que sabem o

que querem da vida, Ou, pelo menos, é assim que se imaginam,
Mulheres avassaladoras? Com certeza. Ainda que de vez em

quando olhem no dicionário para ter certeza do que essa palavra
significa.
Porque, no momento, avassalador é o fato de ainda estarem

ANTONIO CHAHESTIAN

solteiras. Afinal, como
encontrar o homem' ideal
enquanto tentam sobreviver

profissionalmente e aproveitar
tudo que a emancipação
feminina lhes trouxe de bom?
Na verdade, é sempre difícil
encontrar o cara certo. Alguém
que seja amigo, namorado,
amante, companheiro, que saiba
trocar um fusível, além de ser

lindo, bem-sucedido e respeitá
las inclusive naqueles dias.

Exigentes? Elas dirão que nem

tanto ...

Enquanto isso não acontece elas

seguem vivendo. Amigas
inseparáveis, não se largam de

jeito nenhum. A menos que

conheçam o cara perfeito.
''Avassaladoras - A Série"
aborda este universo cada vez

maior de mulheres maduras,
urbanas, bonitas, independentes
e ainda assim solteiras. O que os

homens querem, afinal? Até
onde elas estão dispostas a ir

para encontrar o homem certo?
Será que é possível conciliar
carreira e vida amorosa nos dias
de hoje, sem abrir mão de uma

ou de outra?
Com uma dose saudável de
humor e ironia, essas são

algumas das perguntas que serão

discutidas ao longo da série.

Ainda que não sejam
necessariamente respondidas.

o primeiro episódio
O tema do primeiro episódio de
''Avassaladoras A Série" é o

sonho de toda mulher é fazer
com que o homem mude. O do
homem é que a mulher não

<J Vanessa Lóes, Débora
Lamm, Giseie Itié e Virgínia
Cavendish são as estrelas de

"Avassaladoras - A Série"

mude nunca. O problema é

que elas sempre mudam ...

A história começa quando
Laura (Vanessa Loes),
motivada pelos comentários de

Caíque (Mareio Garcia), o
novo redator bonitão de sua

agência, resolve pegar o

primeiro homem que encontra

em uma de suas noitadas, mas
se dá mal pois descobre que o

homem era casado.
Sua noite é interrompida com a

chegada de Silvinha (Gisele
Itie), sua irmã, que aparece em

seu apartamento
inesperadamente. Ela consegue
um emprego de DJ no
Skylounge, e declara que seus

dias de nômade estão

acabados, pelo menos por

enquanto.
Betty (Débora Lamm) não
quer mais saber de homens

depois do trauma do
matrimônio. Já até encontrou o

homem perfeito, bem em baixo
de seu nariz - Roberto (Heitor
Martinez), o vizinho
escancaradamente gay que
oferece serviços de decoração a

nova moradora. Mas o homem

perfeito acaba não sendo tão

perfeito assim pois Betty
descobre que ele não era gay e

que estava fingindo ser para se

aproximar da vizinha.
Teresa (Virginia Cavendish)

. percebe que a idade está

chegando e que pensar
somente na carreira não é mais

o suficiente. E dá inicio a busca
ao marido ideal com um ex

colega de turma, Danilo

(Eduardo Gaivão) - que se

revela um péssimo pretendente
por ser gay, mas um ótimo

parceiro de negócios.
Vale a pena dar um crédito a

Record e assistir pelo menos ao

primeiro episódio. Se for bom ...

Laura (Vanessa Lóes) - 30 anos. Designer. A pé no chão.
Laura quer encontrar alguém, mas não está disposta a

fazer qualquer sacrifício para isso. Bonita, bem-sucedida,
simples e carismáticá, tem tanto medo de ficar sozinha

quanto qualquer um - mas continua exigente e seletiva.

Betty (Débora Lamm) - 29 anos. Atendimento

publicitário. A devoradora. Betty só tem uma coisa na

cabeça: homens. Se já era assim antes de sé casar, agora
que se separou tem a certeza de que monogamia não é
com ela. A ponto de dedicar boa parte de seu dia à caça
deles (mesmo quando está trabalhando). Betty é uma
mulher prática: não pensa em ter filhos e não quer mais
se casar.

Teresa (Virgínia Cavendish) - 31 anos. Executiva. A
workaholic.O extremo oposto de Betty.Teresa passou a

vida inteira com a certeza de que não precisava de
homens - estava satisfeita em se realizar
profissionalmente - até que o relógio biológico começou
a disparar e ela decidiu entrar nesse negócio, ainda que
atrasada.

Silvinha (Gisele Itié) - 25 anos. DJ e multitarefa. A zen.

jovem, segura de si, desencanada, é o extremo oposto de
Laura e suas amigas. Irmã mais nova de Laura, Silvinha
morou alguns anos fora do Brasil. Silvinha é assim:

avoada, desencanada e tranqüila. Seu comportamento
leve e inconseqüente irrita as demais, mas a verdade é

que esse seu jeitão sempre acaba resolvendo os

problemas. Silvinha já teve muitos namorados mas não
fica contando.

Caíque (Márcio Garcia) - 35 ános. Redator da agência
de publicidade. Solteiro, bonito e inteligente, Caíque é
um mistério. Acaba de chegar na agência, tendo sido
transferido de São Paulo. Ninguém ali sabe nada a seu

respeito - e ele também não revela. Não que seja
antipático, pelo contrário: é simpático com todos, em
especial com todas. Mas não parece interessado em levar
nenhuma mulher para a cama - pelo menos nenhuma
das mulheres da agência.Tem sempre uma resposta na

ponta da língua para desconcertar seu oponente.
\

Danilo (Eduardo Gaivão) - 39 anos. Designer de moda.
Danilo é bonito, elegante, bem vestido, educado,
inteligente, refinado e discreto. O homem que todas as

mulheres procuram, ele só tem um problema: é gay.
Quando encontra Teresa esta se deixa encantar por ele,
até descobrir que ele gosta do mesmo que, ela. Mas
diante do desapontamento dela, fez uma proposta
irrecusável: a convida para ser gerente financeira de seu

ateliê que está crescendo muito e agora ele precisa de
uma mulher competente como ela.

Giba (Gustavo Mello) - 25 anos. Barrnando Sky Lounge.
Magro, tímido, inseguro, moleque, Giba será seduzido

por Silvinha num dos primeiros episódios e

desenvolverá uma assumida paixão platônica por ela.
Embora ela não lhe dê muita bola, estará sempre ali,
pronto para satisfazer todas as suas vontades.

DICAS DE LEITUR I
-.

;> o Amuleto

I
Retrato Falado: Histórias

"

Fantásticas da Vida Real
A Editora Globo acaba de lançar o
livro" Retrato Falado'; que reúne 3,0
histórias, exibidas no "Fantástico';
contadas pela atriz Denise Fraga.
Dentre elas, está a primeira que foi ao
ar no programa,a do Antônio e da
Maria que se conheceram e se

casaram em apenas doze horas. São
histórias de mulheres ousadas que
desafiaram costumes de época como

a nordestina Terezinha, mãe de família,
que em 1970 cismou que queria ser

caminhoneira. De outras que tiveram
de quebrar tabus para concretizar sua

paixão, como Odete, uma senhora de
77 anos, que com quinze mentiu a

idade e fez Genésio levá-Ia a um hotel

para ser obrigado a casar com ela,
tudo isso por amor ao samba. No livro
também há espaço para histórias
inocentes como a de Mailde, uma
senhora do interior do Rio Grande do
Norte, que quando adolescente foi .\

para Recife visitar o irmão e se

apaixonou, sem saber, por um
manequim.E para situações curiosas
como a da moça que descobriu que
tinha o nome de uma cidade do
interior da Bahia e começou a se

comunicar com os moradores. O livro
têm 296 páginas.

Acontece no próximo
dia 10 de dezembro de

2005, a última cerimônia para formalização
do pedido de obtenção do reconhecimento
da cidadania italiana, (descendentes da
Província deTrento).
Oevento será realizado no espaço"Embratel
Convetion Centerlno shopping Estação, na
Av. 7 de setembro, na 2775, 90 andar, piso
POTY,no centro em Curltlba-Pk.
A cerimônia terá seu início às 13:30 horas.
No site www.trentini.com.br. consta a

relação completa de todas as pessoas que
deverão comparecer no endereço acima.

Cidadania
Italiana

Juramento
A arqueóloga marinha Tate Beaumont partilha com o pai uma
grande paixão pelo mar e pela procura de tesouros. Ao longo dos

anos, os dois fizeram muitas descobertas fabulosas. Uma relíquia, no
entanto, lhes tem escapado: a Maldição de Angelique, um amuleto

precioso, cheio de histórias, cujo legado é tenebroso e manchado de

sangue. Não há dúvidas de que, se os Beaumont, quiserem encontrar

tal-tesouro, não conseguirão fazê-lo sozinhos - razão pela qual têm
de se unir aos mergulhadores Buck e Matthew Lassiter. Esse o ponto
de partida de uma grande aventura e um conturbado romance, no

qual a troca de olhares entre Tate e Matthew passeia entre a atração
e a desconfiança."O Amuleto'; o novo livro de Nora Roberts após os

sucessos "Doce Vingança" e "Segredos'; traz uma trama emocionante
ambientada nos mares do Caribe e nas profundezas da paixão. O
lançamento é da Editora Bertrand Brasil e têm 630 páginas.

Vestido em Chamas
Primeiro estilista brasileiro a fazer sucesso nas passarelas
internacionais, Ocimar Versolato se aventura no universo literário e

lança seu primeiro livro. Nele,Ocimar revela os bastidores do mundo

fashion, conta um pouco de sua trajetória profissional e esclarece
algumas passagens polêmicas de sua vida. Não se trata exatamente

de um relato autobiográfico."Vestido em Chamas" está mais

próximo de uma coleção de crônicas que aborda de forma autêntica
temas como carreira, comportamento, fama e sucesso. Por este livro,
vão desfilar estilistas, top models,artistas e demais personagens que
transitam pelo universo sedutor da moda.

Repleto de detalhes divertidíssimo e, por que não dizer, de sutis

provocações, o texto é mordaz sem deixar de ser elegante,
irreverente sem deixar de ser chique, e comprometido com a

profissão sem deixar de ter personalidade. O lançamento é da
Editora Aleph e têm 208 páginas.

• •

Eunice B. Delagnolo
Depto Comunicação

\
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Ensaio sensual
'" Roberta WitoslalNski é a-surpresa de Natal que o site Morango foi

buscar em Florianópolis para seus assíduos internautas. A modelo
com apenas 22 anos adora sushi e não faz exercícios ou academia

para manter suas esculturais formas. Apenas diminui a quantidade
de guloseimas que consome dias antes de algum trabalho que vai
realizar.Quando dá tempo a sensual morena pratica um dos seus

hobbies que é caminhar na praia.Todo o ensaio foi ambientado na

Lagoa da Conceição, em Florianópolis, clicado pelo fotógrafo Otávio

Veiga.

Os atributos
Em fotos pra lá de provocantes, Roberta Witoslawski mostra seus 58

quilos bem distribuídos em 1,75m de altura, 67 cm de cintura e 89
cm de busto. "Adorei realizar esse trabalho, pois além da pàisagem,
tudo rolou na mais perfeita tranqüilidade", garante a modelo.

OTAvIO VEIGA/OIVULGAÇAO

Franca produção
Sílvio Santos decidiu investir pesado em novelas, tanto que
em 2006 serão exibidas em dois horários.Outra mudança foi a
reserva de três estúdios que ficarão exclusivos para as

gravações dos folhetins.

Trocando as alianças
DanielleWinits e Cássio Reis marcaram o casamento para o

dia 23 de dezembro. Alguns fofoqueiros de plantão andam
espalhando que a atriz tem cuidado pessoalmente de todos
os detalhes inclusive da lista de convidados.

o padrinho
o diretor e ator global Wolf Maya foi o escolhido por Danielle
Winits para conduzi-la ao altar durante a cerimônia de
casamento com Cássio Reis.Os dois são arniqosde longa data.

Fazendo as malas
Faustão já está fazendo as malas. o apresentador e sua família pretendem curtir férias
na Flórida e para isso está enfrentando as gravações de várias edições de seu

programa na Globo.

Sámurai
Carlos Takeshi, o Takae de "Belíssima", tem
tido aulas de caratê e artes marciais.Tudo

para dar mais realidade para seu

personagem na novela.

Cultivando as madeixas
Camila Rodrigues pretende manter o visual que usou na novela "América"

interpretando a Mari. A atriz diz que gostou de ter os cabelos compridos. E ponto
final.

Fazendo as malas
Faustão já está fazendo as malas. O apresentador
e sua família pretendem curtir férias na Flórida e

para isso está enfrentando as gravações de
várias edições de seu programa na Globo.Mandando recado

Marcos Mion tem espalhado que gostaria de atuar no cinema. Atualmente, ele atua
como apresentador na MTV.

Jovem Guarda
Está chegando ao mercado CD e DVD gravados durante os shows feitos em agosto
porWanderléa, Erasmo Carlos, Golden Boys e The Fevers.Vale a pena conferir.

MO DAS NOVELA;; I
ALHAÇÃO

SEGUNDA - Betina aceita namorar

Bernardo. Natasha avisa João que Anita

preparou uma armadilha e joga fora o

envelope do namorado. Natasha reata
com João e, mesmo atrasada, faz o maior
sucesso no show. Bel finge entrevistar
Horácio para descobrir se ele é mesmo

� um criminoso. Jaque e Urubu ficam
" furiosos ao verem Bernardo e Betina
.1', juntos. Pedro fala para Taty que não vai à

festa de aniversário de Juliana, pois acha
que ela não está mais interessada nele.

,j" Betina fala para Jaque que já descobriu
,D' toda verdade.

!I�l TERÇA - Jaque se faz de vítima e diz que
"', agiu por amor a Bernardo.Cabeção e Rafa
l precisam consertar os amortecedores do

carro, mas não sabem onde conseguir
dinheiro. Amanda e Léo deséobrem que
Klko e' Aline estavam apenas estudando
juntos.Taty conta para Pedro que Juliana

';

est�va fugindo dele por causa de uma

espinha e insiste para que ele vá à festa.
Cabeção segura num fio desencapado e
leva um' grande choque, Juliana fica
radiante ao ver Pedro. Pasqualete anuncia
para os alunos que uma ONG vai fazer um
concurso de vídeos estudantis sobre o
tema cidadania. O prêmio será produzir
um curta-metra�em.
QUARTA - Bel tenta convencer Naná a
não se casar com Horácio mas ela não dá

I�· atenção. 'Para se redimir Léo decide

�omprar um suéter vermel'ho para Aline.
abeção ouve o rapaz comentando sobre
�i-resente com Julião. Cabeção garante a
me que ela vai fazer as pazes com Léo.

Klko leva Amanda para assistir a um de
seus testes .de trabalho e quem recebe
uma oferta de emprego é ela. Léo dá um
Sueter para Aline e ela não entende como

�abeç�o soube o que o rapaz iria fazer.
abeçao mente dizendo que adivinhou

�u�o .. Bel e Aline acham que ele virou
a IVlnho"depois de levaro choque.

�UI�TA - Urubu e Jaque se escondem e

f
ana não osvê.Jaque suge're a Urubu queaçam o vídeo sobre uma campanha paraajudar alguém necessitado. Ele pede p'ara

���eall1igo Raul fingir que está doente.
çao fala para Rafa que vai se passar

00r�'dente e cobrar por suas previsões.
Z;u u manda Raul dizer que se chama

c �,nho efingirque precisa comprar uma

K�k el�a de rodas, mas não tem dinheiro.
o escobre que um amigo seu levou

�m calote do produtor que contratou
f(landa e tenta avisá-Ia. Ela acha que o
namorado' . .

M -
esta apenas com Inveja.arca0 queb' .

esc
ra os oculos de Kitty e os

fin onde.Rafa vê e conta para Cabeção.Ele
d
ge ter adivinhado tudo e os moradoresa repúbl'

ca .

rca passam a acreditar em sua

pacldadede adivinhar.
SEXTA - U b .

fica d ru. u ganha o concurso. Betina

Bern �cepclonada, mas admite paraar o que o vídeo de Urubu estava

muito bom. Lúcia mostra a Naná o jornal
com a foto de Horácio. João passa as

respostas de outra prova para Natasha. Elà

esquece seu celular na sala depois da prova
e teme que alguém vá ver que as respostas
estão gravadas nele. Bel encontra o celular
de Natasha e exige que também receba as

respostas.Léo comenta com Download que
vai levar Aline num restaurante romântico.
Rafa ouve e conta para Cabeção. Naná
mostra a Horácio o jornal e exige
explicações. Os alunos de colégio dizem a

Urubu que gostariam de conhecer Zezinho
e ajudá-lo.Urubu não tem outra saídasenão
aceitar.

SÁBADO - Não há exibição.

ALMA GÊMEA

SEGUNDA - Adelaide fica radiante ao saber

que Cristina quer dar uma foto de Luna para
Rafael, pois acredita que ela está mudando.
Rafael entrega rosas a Serena e pede que ela
vá ao roseiral para conversarem. Alexandra

garante a Julian que vai lutar contra o

espírito que a. domina. Julian explica para
Eduardo que o espírito se tornará mais

agressivo ao perceber que Alexandra quer
se livrar dele. Ofélia e Divina insistem para
que Hélio não namore Sabina, deixando-o
furioso. Cristina entrega a foto a Rafael, que
fica emocionado. Bernardo conta para Raul
que há uma formiga perigosa no roseiral.
Raul garante a Bernardo que tomará
providências. Cristina afirma para Débora

que não quer mais ganhar o amorde Rafael,
mas destruí-lo. Olívia se veste com exagero
para ir à audiência de conciliação. Rafael diz
a Serena que Cristina está mais calma e que
tem esperanças de se separar dela. Serena

pergunta a Rafael se ele se deixou enganar
por Cristina mais uma vez. Cristina corta

uma rosa e o caule da mesma sangra. Ela vê
o espírito de Guto rindo.

TERÇA - Cristina grita, horrorizada. Ivan vai
acudi-Ia,mas não vê o sangue na rosa e nem

o espírito de Guto. Serena garante a Rafael
que Cristina está fingindo que mudou,
porque continua querendo a vida que Luna
teve. Ela lembra que Cristina cobiçou asjóias
de Luna e sente um arrepio sem saber o

porquê. Rafael repreende Serena por não

compartilhar sua esperança. Serena fala que
está farta de promessas e o manda procurá
Ia só quando tiver certezas. Débora vê
Cristina abraçada a Ivan e dá uma bronca
nos dois. Ivan fica furioso, mas Cristina o

control�.Olívia fala um monte de bobagens
na frente do juiz, enquanto Raul finge ser

respeitoso e amar muito a família. Débora
garante a Cristina que ela estava ven.do
coisas. José Aristides pergunta a Serena se

não acha que deve ir embora dali,já que seu

amor com Rafael não deu certo. Crispim se

aproxima cada vez mais de Kátia. Rafael vê
sua rosa cortada e se pergunta quem fez

aquilo. Eurico conta para Rafael que Cristina

gritou. Dalila fala para Cristina que Agnes
lhe ofereceu dinheiro para ficar calada e

pede que ela ofereça mais.

QUARTA - Cristina garante a Dalila que vai
lhe dar dinheiro. Serena explica para José
Aristides que não está preparada para ir
embora e abandonar seu sonho. José
Aristides 'garante a Serena que esperará
por ela. Débora explica para Rafael que
Cristina cortou a rosa para dar a ele e qué
gritou porque machucou o dedo. Felipe
decide lutar porMirella.Olívia fica arrasada
com o resultado da audiência e Vitório a

consola. Kátia repreende Crispim por ter se

aproximado dela. Mima aconselha Kátia a

se casar com Crispim. Cristina avisa Dalila

que vai destruí-Ia se prejudicá-Ia. Eduardo
comenta com Alexandra que precisa de
uma prova de que Cristina falsificou o

exame. Alexandra ouve uma voz

mandando conversar com Cristina. Abílio
avisa Vitório que Olívia talvez tenha que
aceitar Raul de volta para não ficar sem

dinheiro e sem seus filhos.Vitório garante
que abrirá mão de Olívia se for preciso.
Alexandra avisa Cristina que ela
enlouquecerá se não parar de mentir.
Cristina fica apavorada. Eduardo pede que
Cristina diga a verdade sobre sua gravidez.
Serena ouve.

QUINTA - Cristina está prestes a contar

tudo, mas vê Serena e acha que Eduardo e

Alexandra estavam preparando uma

armadilha para ela. Abílio diz a Vitório que
deve se afastar de Olívia para permitir que
ela se reconcilie com Raul.Vitório fica sem

saber o que fazer. Alexandra e Eduardo
contam para Serena que Cristina mentiu
sobre sua gravidez.Serena fica indignada e

garante a Cristina que mostrará a verdade
a Rafael. Cristina e Débora decidem
preparar uma armadilha para Eduardo.
Hélio pergunta a Dalila por que tem
recebido visitas de' Cristina, mas ela se

recusa a responder. Roberval pergunta a

Hélio por que discutiu com Dalila. Serena
explica para Roberval que Dalila talvez
tenha cometido um erro.Roberval garante
a Serena que fará Dalila consertar o que
fez. Rafael fala para Cristina que não quer
ter um filho COI]1 ela. Cristina finge ficar
arrasada, deixando Rafael culpado. Felipe
diz a Mirella que ainda a ama.Mitella sorri e

Felipe se aproxima.Rafael consola Cristina.

SEXTA - Eduardo vai até a casa de Rafael e
comenta com Débora.que olaudo sobre a

morte de Guto ficou pronto. Rafael ouve e

vai conversar com Eduardo,abandonando
Cristina. Cristina fica furiosa. Débora fala
para Cristina que precisam dar um jeito de
'fazer com que Rafael perca a confiança em
Eduardo. Roberval pergunta a Dalila se fez
algu\t'fJa coisa de errado. Mirella impede
que Felipe se aproxime. Olívia manda
Felipe afastar-se de M irella.Dalila garante a

Roberval que pode confiar nela. Sabina
pressente que algo vai aconteéer com

Alexandra e convence Julian a procurá-Ia.
Alexandra é dominada pelo espírito mau.

Eduardo lê o laudo e descobre que
nenhuma substância foi encontrada no

corpo de Guto. Ciro comenta com Rafael

que há substâncias que não são detectáveis
e que podem causar mortes e alucinações.
Rafael lembra da noite em que viu Serena
no lugar de Cristina e fica ressabiado. Raul
conta para Jorge que quer tomar o

restaurante de Olívia. O espírito de Guto
aparece para Cristina e garante que
Eduardo vai desmascará-Ia. Eduardo fala
para Serena que vai contar a verdade a

Rafael.

SÁBADO - Eduardo pede que Serena dê
outra chance a Rafael.Serena explica que só
poderá ficar com Rafael quando ele não
tiver mais laço algum com Cristina. Cristina

grita e atira um vaso no espírito de Guto.
Débora afirma para Rafael que Cristina
ainda está perturbada por causa do filho
que perdeu. Rafael percebe que Débora
está tentando deixá-lo culpado e afirma
que não agüenta mais essa situação. Raul
manda Carlito dizer ao juiz que tem medo
de Vitório. Ruberval diz para Dalila que não
vai perdoá-Ia se ela estiver escondendo
alguma coisa. Alexandra enfrenta Nair, que
pede ajuda. Julian ouve os gritos e corre

para vero que está acontecendo. Alexandra
atormenta Julian,mas ele expulsa o espírito.
Raul leva um técnico até o roseiral de Rafael
para que descubra se há minério de ferro no

solo da região. Cristina insinua para Rafael
que Eduardo tem interesse por ela. Débora
manda Ivan dizer a Eduardo que Cristina
está passando mal. Eduardo vai até o quarto
de Cristina para examiná-Ia. Kátia diz a

Rodriguez que aceita sua proposta. Cristina
prepara uma armadilha para Eduardo, faz
Rafael acreditar que o médico está
interessado nela e que, principalmente,

sua confiança.

BANG BANG

Até o fechamento desta edição, os

capítulos de' "Bang Bang" ainda não
haviam sido.editados.

BEÚSSIMA

SEGUNDA - Bia confessa a Murat que ele foi
o único homem que amou.Cemil pressiona
a mãe, mas ela escapa da conversa. Vlad
pede permissão para fotografar a oficina de
Pascoal. Safira se recusa a responder às
perguntas de Takae e jura que não pisará
mais na obra. Murat diz a Bia que ela não
tem coração.Bia explode e diz que cometeu
um crime para se vingar dele, deixando-o
curioso, mas ela garante que não contará

jamais. Guida localiza uma mulher que
trabalhou no orfanato, no qual Bia
abandou a criança. Vlad tira fotos de
Jamanta.mas Pascoal se recusa a fotografar.
Bia diz a Murat que quer comprar o casarão.
Guida só conta o paradeiro da mulher do
orfanato se Gigi escrever seu programa de
televisão. Lourenço diz a Vlad que precisam
convencer Pascoal. a ser modelo. Cemil
ajuda Nikos em seu primeiro dia na fábrica.
Júlia e André voltam da lua-de- mel. Bia

repara que a neta está mais sofisticada.
Bento e Mônica vão à audiência. Mateus
chama Narciso de tio quando o encontra

no clube com Érica.Nikos conta para Cemil

que tem um filho, mas não o conhece.
Murat fala/que recebeu uma proposta de
venda da casa e todos ficam contra.

TERÇA - Tosca convida Nikos para a festa.
Bento ganha a guarda provisória de

Ornela briga com Alberto por
causa de sua indiferença aofuturo do filho.
Katina se apavora quando Cemil diz que
vai apresentar Nikos a Murat. Pascoal se
irrita ao ver Vlad. Vitória concorda em ir à
festa de Santa Catarina com Sabina. Nikos
se apresenta e diz que seu sobrenome é
Petrakis. Tosca e Katina se apressam em

dizer que é um nome muito comum.

Narciso diz que Mateus é um garoto que,
por força da expressão, o chama de tio.

Gigi tenta, mas não consegue escrever

uma linha do texto do programa. Mary
consola Mônica que chora a perda da
guarda de Toninho. Narciso manda
Mateus parar de atrapalhar seu romance

com Érica,senão conta para Cemil que ele
não vai à faculdade.Murat diz a Katina que
tem certeza de que Tosca tem um caso
com Nikos. Katina concorda, mas alerta
que Fladson não -pode saber. Tosca aceita

participar da mentira. Vlad conta que
trabalha para uma agência de modelos e

precisa de flm tipo como Pascoal para uma
campanha. Pascoal destrói o disquetede
fotos da câmera dele, Júlia promove
André,que passa a fazer parte da diretoria
da empresa, Bia gela ao saber. Toninho
chora ao saber que vai se separar de
Mônica.

QUARTA - Pascoal fica feliz ao saber que
Vitória está viúva. Safira se irrita porque
Pascoal não chega.Takae diz que vai pegar
a pessoa com quem ela estiver saindo.
André conta para Júlia que já morou na

casa de Katina. Bia comenta que querem
comprar o quarteirão, onde fica o casarão,
para a nova sede da Belíssima. André
concorda que o local é ótimo. Gigi fica
desconfiado quando André fala que o

dono do casarão chama-se Murat.Cemilse
sente culpado por Mônica não ter se

encontrado com Alberto e por isso ter

ficado sem Toninho. Gigi pergunta o que
Bia quer 'com Murat. Bia garante a Érica
que vai ser muito famosa corno modelo.
Júlia tem o pesadelo recorrente e conta

para André que se sente culpada pela
morte dos pais. Safira se esconde quando
Pascoal entra cem Vitória na oficina.
Vitória se comove ao ver a sua foto na

parede, Gigi se espanta quando Guida
conta que mentiu para Mary que é sobre
quem está escrevendo o texto para elas;
Cemil implora que Alberto interfira para
que Mônica continue com a guarda do
menino.

QUINTA - André diz que Bia pode contar

com ele. Mary não consegue falar com o

escritor, para alívio de Guida. Mônica

promete a Toninho que não ficará com o

avô por muito tempo. Alberto se lembra do
.

dia com Mônica e Toninho,mas se enraivece •

porque ela preferiu Cemil. Mateus mente

para o pai que Ornela lhe deu uma carona.
"

Safira enlouquece quando Pascoal diz que
sempre amou Vitória.Vitória reconhece para "

Tadeu que ficou balançada pelo encontro. �

Cemil pressiona Mateus para saber se está •

saindo com Ornela. Safira dança com Nikos.
Katina se junta à dupla. Mural acompanha.
tudo da janela, furioso. Alberto fica

indignado 'ao saber da promoção de André.
Mônica entrega Toninho a Bento. Tosca e

outros moradores recebem ordens de
despejo.Júlia diz que não quer prejudicar os
moradores e sugere a Bia que os técnicos

procurem outro terreno. Bia pede o apoio de
André para convencer Júlia. Bento cobra o

dinheiro da pensão para Alberto. Pascoal
procura Vitória na Phisycal. Ornela vê o

entusiasmo de Vitória ao encontrar Pascoal.
Júlia pergunta oque Bia queria com André.

SEXTA - André conta que queria sua opinião
sobre a compra dos terrenos e reafirma que é
favorável. Júlia diz ser contra por ter que
desalojarmoradores. Pascoal aguarda Vitória
acabar o trabalho. Safira procura Pascoal na
oficina, mas disfarça quando Isaac chega
perto. Katina diz que não assinará papel
algum de venda da casa.Todos os inquilinos
da rua pedem ajuda a Murat, o único que é

proprietário. Júlia é quase convencida por
André. Ornela promete a Bia que vai

investigar quem é Pascoal. André deixa claro

para Bia que tentou convencer Júlia não por
medo dela, mas porque acha que é um bom

negócio para todos. Mônica vê Alberto
sentado em um bar com Giovana,e pede que
reveja sua posição, mas ele se recusa a

conversar com ela. Cemil sugere a Bento

pagar o mesmo que Alberto para que
Toninho retorne para Mônica. Bento acha

que ele é policial e vai embora. Narciso diz a

Érica que trabalha na academia por hobby.
Jamanta paquera Regina da Glória. Tadeu e

Nikos vão àcasa da família deTaís.Mateus vai
fazer massagem em Mary, no lugar' de
Narciso

SÁBADO - Murat pede que Bia desista de
compraros terrenos.Bia diz que sente muitas
saudades dele. Julia esquece a bolsa no

escritório. Pascoal diz a Vitória que jamais se

esqueceu dela.Ela diz que ainda sente muito
a falta de Pedro e pede que continuem

amigos.Safira garante a Giovanna que nunca
teve nada com Pascoal. Mateus se

surpreende quando Mary diz que Narciso é
muito diferente dele.André flagra Bia com as

mãos no rosto de Murat, mas garante que
não precisam se preocupar porque será,
discreto e nada comentará com Júlia.Bento e

Aquilino discutem.Os pais de Tais dizem que
foi recapturada pelos homens do local onde
trabalhava na Grécia e que não têm mais
noticias da filha.Tais, na boate,chora olhando
a foto deTadeu.Giovanna quer saber quem é
Vitória. Safira se irrita ao saber que Pascoal
disse ser apaixonado por Vitória. Murat
mente para Katina que foi jogar. Bia vibra
quando Érica diz que tem uma entrevista
com Rebeca da agência de modelos.
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É tempo de preparar seu rosto
para o Natal e Ano Novo
As festas de final de ano estão chegando e todo mundo quer
sair bem na foto. Para ficar mais bela, mais saudável e mais
jovem é preciso cuidar bem da pele. Nos meses de novembro e

dezembro é comum a correria às clínicas especializadas em
estética. Os tratamentos mais procurados são os

preenchimentos faciais, os peelings e as aplicações de botox,
ítens básicos para uma boa repaginada no visual.

.

A cirurgiã plástica, pós-graduada em Medicina Estética, Audrey
Worthington ensina como são feitos os tratamentos de
rejuvenescimento instantâneo e como eles podem melhorar
nossa auto-estima, sem precisar recorrer ao bisturi. "A proposta
de tratamento facial antiaging é prática, simples erápida. Os
procedimentos são baseados na prevenção e na correção de
sinais de envelhecimento facial", explica.
Segundo ela, o passar dos anos toma a pele mais fina, áspera,
com menos elasticidade. Estes fatores, associados à ação da
musculatura facial e da lei da gravidade, levam à formação de
rugas e vincos. Para amenizar esses sinais, a Medicina Estética
tem desenvolvido vários tipos de tratamento como a aplicação
de toxina botulínica e os preenchimentos, que podem ser

realizados sem precisar ausentar-se do trabalho, dos exercícios
físicos e da rotina diária.
A especialista informa que as marcas do tempo são implacáveis:
"Claro que devem ser levados em conta os fatores hormonais e

genéticos, mas a maioria das pessoas segue o mesmo padrão de
envelhecimento". Consulte a tabela abaixo e verifique em que
faixa você se encontra:

- 28 anos - aparecimento dos pés-de-galinha
- 30 anos - Perda de gordura. nas maçãs do tosto, aparecimento
de bigode chinês (sulcos que vão do nariz aos cantos da boca)
- 35 anos - Queda da pálpebra superior
- 40 anos - Vincos nos cantos dos lábios
- 45 anos - Vincos na testa e entre as sobrancelhas, linhas e

flacidez no pescoço
- 50 anos - Queda da ponta do nariz

Ora. AudreyWorthington explica que um dos ma-iores aliados
da pele jovem e saudável é o protetor solar. "Deve ser usado
diariamente, é indicado. para todas as faixas etárias e para
qualquer tipo ou tom de pele".
Amédica também recomenda uma alimentação equilibrada,
sono regular, ingestão de bastante água e exercícios físicos. "Ê
importante ter um conjunto de hábitos saudáveis. O nível de
estresse e o ritmo de vida do indivíduo também são fatores
determinantes para uma pele bonita".
Várias produtos podem ser usados para melhorar o aspecto da

pele rapidamente. "A escolha do material deve ser feita com o

cirurgião plástico, em uma conversa franca na qual serão
expostas as vantagens de cada método e a indicação conforme a

avaliação de cada caso", propõe a médica.

Apesar de acreditar que a fotoproteção é o mais eficiente
método de prevenir o envelhecimento facial, Audrey
recomenda o uso de produtos que podem conter desde
vitaminas até ácidos suaves. '

No entanto, para ficar pronta para as festas de confraternização,
Natal e Ano Novo, a médica indica os principais recursos

disponíveis na Medicina Estética:
- Injeções de toxina botulínica tipo B (Botox, Dvsportâ): apaga
rugas de expressão. A substância causa paralisação do músculo
de regiões como testa, canto dos olhos, ao redor dos lábios,
entre as sobrancelhas e pescoço. O efeito é quase imediato e o

custo reduzido. A aplicação do produto dura em média 10
minutos. Duração de 4 a 6 meses. Potencializa os efeitos de
outros procedimentos: A tendência é combinar a toxina com os

preenchimentos para atenuar diferentes sinais de
envelhecimento. Ex.: nas rugas de expressão é usada a toxina;

I
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Áries - Este é o melhor momento para escolher em quem realmente vale a pena confiar.
Procure ter os pés no chão. Saúde boa.O período é propício para entendimentos com a pessoa
amada.

Touro - Procure relaxar e aproveitar os momentos a dois. Bom para o relacionamento com os

familiares. Bom para tratar de assuntos de trabalho.Os assuntos financeiros ainda precisam de
cautela.

Gêmeos - Excelente para os assuntos do coração.A saúde está sujeita a abalos principalmente
estomacais. Bom para o amare para as novas amizades.

Câncer- Você precisa de férias urgentes. A estabilidade financeira é uma questão de tempo,os
,

seus projetos breve começam a produzir frutos. O período. indica certa impaciência com a

pessoa amada.Tenha calma.

Leão - Para a sua boa saúde, evite excessos alimentares. O período indica possibilidade de
viagem de curta duração mas bastante revitalizadora. Harmonia com a pessoa arriada. Cultive
o bom humor,

em sulcos, preenchimentos. Contra-indicado durante a

gravidez e .a amamentação e para pessoas com doenças
musculares.Durante quatro horas após a aplicação,
recomenda-se não praticar exercícios físicos, deitar ou abaixar a

cabeça.
- Peelings: esfoliação acentuada da pele, em níveis que variam
de acordo com o tipo de peeling. Usada para melhorar a

qualidade da pele e atenuar manchas.
- Peeling superficial - à base de ácido glicólico, solução de

_6ompostos de ácidos, ácido salicílico ou baixas doses de
tricloacético, promove discreta descamação da pele. Não exige
anestesia e é feito em até cinco sessões, com intervalo de 15 dias
entre elas. Pode ser repetido anualmente.
- Laser não-abrasivo: (N-Lite, Quantum, Cool Touch) -

rejuvenesce suavemente e apaga cicatrizes de acne. Esses

aparelhos possuem uma ponteira que resfria a pele, evitando
queimaduras e, em seguida, libera o raio laser. A luz chega na
derme (camada intermediária da pele) e estimula a produção de

colágeno (proteína que sustenta o tecido). São necessárias de

quatro a cinco sessões, com um mês de intervalo entre elas.
Tratamento contra-indicado para peles escuras e bronzeadas. É
preciso evitar o sol durante as aplicações .:
- ThermaCool: aparelho que utiliza ondas de radiofreqüência
para atingir as camadas mais profundas da pele. O calor emitido
faz com queo colágeno da derme seja estimulado, melhorando a

flacidez.
- Preenchimento facial: correção de depressões na pele, rugas e

cicatrizes. É um procedimento médico no qual são aplicadas
substâncias capazes db preencher sulcos ou vincos e suavizar as

rugas. Também pode ser usado para aumentar os lábios,
melhorar rugas ao redor da boca e suavizar o sulco naso-geniano
(bigode chinês).
Substâncias de Preenchimento:
- Colágeno bovino: substância extraída da pele do boi é injetada
ao longo da ruga. Duração: quatro meses, pois com o tempo vai

sendo absorvida pelo organismo. Pode causar alergia, por isso é

preciso fazer um teste antes das aplicações.
- Colágeno humano: Substância mais nova do mercado ..

Desenvolvida em laboratório a partir de fibroblastos de tecido
humano. Indicado para preencher sulcos naso-geniano (bigode
chinês), labiomentioniano (vinco no canto dos lábios) e

comissuras dos lábios (vincos na região do buço) e aumentar o

relevo na ponta do nariz e os lábios. Duração: oito meses. Por se.
tratar de uma substância muito recente, sua utilização em larga
escala e a longo prazo ainda não foi testada.
- Enxerto de gordura: retirada do próprio paciente, por meio de

microcânulas, e aplicada em rugas profundas. Não oferece risco

de alergia, mas é um procedimento demorado. Duração: seis
meses. O organismo reabsorve a maior parte da gordura
injetada, sendo necessário repetir o procedimento.
- Ácido Hialurônico: De origem vegetal e reabsorvível, é a

substância mais utilizada no mundo todo. Indicado para

preencher sulcos naso-geniano (bigode chinês),
labiomentioniano (vinco no canto dos lábios), comissuras dos
lábios (vinco no buço) e rugas ao redor dos olhos (pés-de
galinha) e aumentar o relevo na ponta do natiz e os lábios.

Duração: oito meses. Podem ocorrer inchaços ou hematomas

que somem em dois dias. Existem vários nomes comerciais
como Juvederm, perfecta, Hylaform, Dermahyal, dentre outros.

- Carboxiterapia: Esta é a mais nova técnica para melhorar

flacidez, celulite e gordurinhas. O gás carbônico injetado abaixo
da pele aumenta a vascularização e isso estimula o colágeno e a

eliminação de toxinas. São feitas duas sessões por semana que
duram meia hora e há um pequeno incômodo no momento em

que o gás distende os tecidos.

Libra - Bom para as viagens de descanso. Cuide de sua saúde e procure repousar. Período muito

negativo para as mudanças em geral e especialmente para os assuntos ligados à dinheiro.

Escorpião - Aproveite o período para reorganizar a sua vida. Tenha sempre em mente os seus

objetivos. No amor,o período é favorável para os entendimentos,enterre os mal entendidos. Bom

para a saúde.

Sagitário - Todos os esforços que tem empreendimento no sentido de se elevar e prosperar
profissional e socialmente, se farão sentir com maior força nesta fase. Analise e verá quanto
progrediu.

Capricórnio - Seja paciente.O período é bom para resolver assuntos de dívidas e de dinheiro.Tente
relaxar e meça sempre suas palavras, Cuidado com pessoas falsas e mal intencionadas. Evite

exageros alimentares.

Aquário - Período indica confusão no terreno amoroso.Aja com diplomacia.Não se atormente por
causa de assuntos ligados à dinheiro.O período é propício para novos negócios ou mudanças no

trabalho.

Virgem - O período é propício para os relacionamentos com familiares. Não alimente tensões. Peixes - Sucesso no trabalho, poderá receber uma ajuda inesperada.Cuide de sua saúde.Surpresas
Fase boa para o amare o trabalho.Cuide de sua saúde.Os assuntos financeiros pedem cautela. também na área afetlva.O período favorece as viagens de descanso.Harmonia com Aries eVirgem.
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Semana de resultados
do curso de Moda

UNERJ -

As Espirais do SOM ••.
I

Encerrando mais um' ano de atividades, o
i

curso. de Moda da UNERJ apresentou
durante os primeiros três dias desta
semana, os resultados alcançados pelo
corpo acadêmico durante os últimos
meses de trabalho e pesquisa deste ano.
Partindo da temá�ica AS ESPIRAIS DO IISOM, os acadêmicos de cada uma das VI
fases do curso, pesquisaram e'
desenvolveram um projeto interdisciplinar
baseados nesta proposta de trabalho.
Diferente dos semestres anteriores
quando cada fase trabalhava um sub tema:
este semestre a temática se estendeu para
todos os períodos de forma livre, sendo
que apenas a forma de produzir, a

metodologia e os resultados finais foram
diferenciados.
Acadêmicos da II fase desenvolveram seus

projetos baseados na filosofia da roupa
como designo Como a partir da aplicação
do método projetual, construir o vestuário
e seus acesso rios com base em

necessidades concretas? Com o objetivo
de desenvolver produtos funcionais, em

necessidades concretas, físicas,
ergonômicas e materiais, a intenção é de se.

compreender a importância do projeto:
como uma importante metodologia de.
trabalho.
A III fase trouxe seus trabalhos calcados na,

livre experimentação do universo da Moda,
Sujeitos no processo de pesquisa e criação,
refletindo a respeito do universo da Modae]
do que deseja construir. Experimentando a!
livre criação através do desenvolvimento \

de uma coleção, compreendendo os

diversos níveis, 'desde a criação até a

confecção, vivenciando assim diferentes
perfis da profissão e do profissional.
Com uma proposta um pouco diferente
dos outros períodos, a IV fase desenvolveu;
seus projetos re-significando o universo da l.
Moda. A partir da questão: Moda existe'
limites? Os acadêmicos realizaram projetos
direcionados para o universo doméstico,
desenvolveram objetos para casas e'

cotidiano, vislumbrando além da figura'
humana, vislumbrando também o habitat
dohomem.
A V fase trabalhou com a problemática a

respeito dos limites sociais da Moda,
pensando na questão: Moda é possível
criar a partir de padrões? Os acadêmicos
exercitaram suas criações a partir de

padrões estabelecidos, percebendo que é

possível criar a partir dos limites sociais da
Moda, gerando alternativas e produtos
diferenciados. O resultado final se

.

concretizou em peças de uniformes.
.
Trabalhando com a amplitude conceitual
da Moda,a VI fase desenvolveu bureaux de
tendências. Pesquisando fatos históricos,
econôm icos, ecológ icos, sociais, estéticos e

outros, os acadêmicos trabalharam a ,

cria.ção de moda a partir de seus
instrumentos mais amplos dentro do

processo de criação e desenvolvimento de
produtos, pesquisando e apresentando, o
que.chamamos detendéndas"
Para aqueles que se interessaram, todos os

projetos e bureaux desenvolvidos estarão )

expostos nos espaços da universidade até
o próximo dia 12/12.

Por:Daiana Riechel- acadêmica VI fase.

Contato:dianar@unerj.br
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Peru é um destino inesquecível para o visitante, que pode viver a magia e o

mistério do maravilhoso legado de civilizações milenares. O país também exibe

uma das arquiteturas mais ricamente decoradas, que mostram, não apenas o

apogeu de seu passado colonial, mas também o início de sua fase Republicana.
por esse legado, a Unesco tem considerado como Patrimônio Cultural da

Humanidade as seguintes localidades: o Centro Histórico de Cuzco; o Santuário
tHistórico de Macchu Picchu, o Sítio Arqueológico de Chavín; a Zona

[Arqueológica de Chan Chán; o Conjunto Conventual de São Francisco; o
(Centro Histórico de Lima; as Linhas e Geoglífos de Nazca e dos Pampas de

1Jumaná; o Centro Histórico de Arequipa; o Parque Nacional Huascarán; o
Parque Nacional Manú; e o Parque Nacional do Rio Abiseo.

fAlém desses já reconhecidos sítios históricos e arqueológicos, o Peru é o país
londe mais se tem encontrado "cidades perdidas" nas últimas décadas, como, por
,exemplo, o Gran Pajatén (1963), Vilcabamba La Vieja (1964), Vilaya (1985) e

Saposoa (2002).
Isso sem contar os mausoléus, como o da lagoa das Múmias (descoberto em

! 1996), que inclui fardos de recém nascidos, finamente bordados; o de Sipán
I

'(descoberto em 1987), onde se vê o luxuoso enterro de um soberano mochica
•
'nas areias de Lambayeque, onde se vê uma profusão de peças artísticas

'elaboradas em metais preciosos, e cujo descobrimento é comparado ao do
'túmulo de Tutankamon no Egito.
E não esqueçamos que o Peru tem, também, Machu Picchu, recentemente
eleita pelos leitores da prestigiosa revista britânica "Wanderlust" como a

"primeira das sete maravilhas da atualidade", seguida pelos templos de Angkor
(Camboja), o Taj Mahal (Índia), Petra (jordânia), o Grand Canion (EUA), a
Grande Muralha da China, e as Ilhas Galápagos (Equador). A lista total está
conformada por 75 dos mais importantes sítios turísticos do mundo. A revista

brasileira "Viagem e Turismo" outorgou à cidadela inca o segundo lugàr na
categoria 'O Melhor no Ecoturismo'.
O turismo de aventura e o ecoturismo também são uma grande atração do Peru.

<J O turismo de
aventura e o

ecoturismo também
são uma grande
atração do Peru.

Suas belezas
naturais são

simplesmente
maravi I hosas , li. Machu Picchu, recentemente eleita pelos Ieitores da prestigiosa revista

britânica "Wanderlust" como a "primeira das sete maravilhas da atualidade"

A Cordilheira dos Andes, por exemplo, é a preferida dós que praticam
trekking, andinismo e escalada de montanha. Mais de 12.000 lagoas,
picos nevados que ultrapassam os 6.000 metros, os canyons mais

profundos do mundo e seus alegres vales e povoados, reservam
surpresas incomparáveis. Também sempre se encontra no Peru algum
rio caudaloso onde praticar canoagem, belas sendas para pedalar em
bicicleta e ventos que aguardam serem domados com asa delta e

parapentes. As praias de Paracas e as da costa norte são ideais para os

esportes náuticos, como o surfe, a pesca e o mergulho. E ainda: a
espessura da selva amazônica serve de marco para a pesca esportiva e

para a observação da natureza. "Sob o cálido solou o estrelado céu

noturno, o Peru é o lugar ideal para desfrutar de uma estadia única e

inesquecível", resume Maria Del Carmen de Reparaz, coordenadora
de turismo receptivo da PromPerú - órgão oficial de turismo do país
vizinho. De acordo com a representação da PromPerú no Brasil, a
procura de turistas brasileiros pelos roteiros de aventura no país de los
Incas cresce de forma significativa: à média de 16,25% ao ano, desde
2003. Um dos fatores determinantes para o incremento de turistas
brasileiros é o trabalho cooperado das operadoras turísticas peruanas
com as agências de viagens brasileiras, que ampliam a comercialização
do destino. A quantidade de operadoras de viagens que atende a

demanda.
A história do Peru, vista a partir de um prato típico nos remete a

séculos de sabores. De acordo com uma pesquisa realizada com

peruanos em 2004, 81% acreditam que a gastronomia local
deve ser considerada patrimônio cultural da humanidade. As
razões são evidentemente animadoras, conclusivas e

indiscutíveis para os que têm convivido com tais sensações
gustativas desde oberço. Vale a pena mencionar o tempero
onde a pimenta é protagonista, a variedade e a riqueza dos
produtos nacionais, tão complexas e ao mesmo tempo tão

"singulares, por conta dos costumes, mitos, rituais e crenças
próprias de cada região do país.
Este ano um artigo publicado na prestigiosa revista "The
Economist" coloca o Peru entre as 12 melhores gastronomias do
planeta. E uma das mais atraentes em preço e qualidade. Esta
mesma publicação indicou que o que se consome em Nova York
por US$ 200 se obtém em um restaurante de Lima por US$ 35.
De acordo com uma pesquisa realizada aos peruanos em 2004,
81% acreditam que a gastronomia peruana deve ser considerada
patrimônio cultural da humanidade.
A rica história, a mestiçagem e a fusão de culturas no Peru tem

enriquecido a sua gastronomia que é fruto do encontro de
civilizações como a chinesa, italiana, espanhola e japonesa com

os insumos e preparação andina,
Por tudo isso, vale a pena conhecer o nosso vizinho Peru!

ITES
1) Como se chamava a personagem da atriz
Elizângela na novela "A Lua Me Disse"?
a)Adail
b) Assunta
c) SUlanca
d) Gondola

2) Q.ual o nome da personaqern que a atriz Maria
Padilha viveu na novela "O Cravo e a Rosa"?
a) Catarina
b) Marcela
c) Lindinha
d) Dinorá

3) Qual desses cantores gravou a música "A Praça"?a) Roberto Carlos "

b) Jerry Adriani

c) Wanderley_Cardoso
d) Erasmo Carlos

Elizângela

4) Quem interpretou Leonor na novela "Suave
Veneno"?
a) Luana Piovani
b) Glória Pires

c) Letícia Spiller
d) Irene Ravache

, I I, I
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Indúslria e comércio demadeiras

312-0280

5) Corâo se chamava o personagem de Helena
Ranaldi em "Coração de Estudante"?
a) Mariana
b) Clara
c) Rosana
d) Rafaela

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



cepcaocorreiodopovo@netuno.com.br
viar fotos até Quarta às 12h)
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o fofinho Ádrian Marcos Sbardelatti, �ompleta no

próximo dia 14/12 seu 1 ° aninho. Par�b�ns com
muito amor dos seus pais Adilson e Llsllane e do

seu irmão Anderson

Milene Fabiano completa 5 anos n�
próximo dia 10/12. Parabéns dos �a�s
Osvaldinei e Marlice e do manoWilllan No próximo dia 1 oh 2, a gatinh� Ana Carolina

Torres completará 2 aninhas. Seus pais Fabiano
e Marciana lhe desejam muitas felicidades e te
amam muito

o �atinho Vinicius Mateus completa seu 10
anlll,ho hoje di� 09/12. A mamãe Rosemeri, avovo e os padnnhos desejam toda felicidadedo mundo

{]
.

diferen�as
XIII ••• JOGAR LIXO NA PRAIA

I

NÃO TA COM NADA!
VEJA· SÓ A FAMíLIA DO SR. PORK ARIAS QUE MAL
EXEMPLO!ENTRE AS DUAS CENAS ALIAs, EXISTEM 7

DIFERENÇAS.
VOCÊ CONSEGUE ENCONTRA-LAS?

Um Sonho Que
Virou Realida.de
Através de uma idéia, um personagem e um texto, os alunos
da 3aB e 4aC do Colégio Divina Providência, construíram o

seu próprio livro. Foram 42 obras diferentes, respeitando a

individualidade de cada um. Cada aluno criou seu

personagem com sua personalidade, sua maneira de ser,
suas características, seu cenário. O projeto teve o

envolvimento das disciplinas de Língua Portuguesa e Artes.
com a orientação das professoras Nilmara Bompani Natali e'
Elise M. B. Ossowsky.Os alunos se prepararam para escrever
o último capítulo dessa história fantástica e recheada de' :_

imaginação, numa noite reservada só para eles, a Noite de 000
Autógrafos", que aconteceu no dia 22/11, na AABEL ,,:.
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